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Over deze cursus
Inleiding
Elke doordeweekse dag brengen ouders hun kind naar de kinderopvang of peuterspeelzaal.
Zij vertrouwen erop dat hun kind in goede handen is bij de pedagogisch medewerkers. Om
een vertrouwensband op te bouwen is een goed contact met ouders ontzettend belangrijk.
Zo kun je ouders betrekken bij de begeleiding van hun kind en de activiteiten op het
kindercentrum. Daarnaast kan een goed contact ervoor zorgen dat ouders bij een pedagogisch
medewerker komen met hun opvoedingsvragen. Als pedagogisch medewerker heb jij de
taak om ouders te ondersteunen door voorlichting en advies te geven en problemen in de
gezinssituaties op tijd te signaleren. In deze training leer je hoe je ouders kunt betrekken
bij de begeleiding van het kind en bij activiteiten op het kindercentrum. Ook leer je
vaardigheden die belangrijk zijn als je ouders wilt informeren, adviseren en ondersteunen
bij de opvoeding.

In deze cursus gaat het over ouders: daarmee bedoelen wij iedereen die kinderen een thuis
biedt.

Een goed contact met ouders is de basis voor een goede
begeleiding van het kind.

Leerdoelen
Je kunt:
• ouders betrekken bij de begeleiding van kinderen
• ouders betrekken bij activiteiten op de peuterzaal of het kinderdagverblijf
• uitleggen wat pedagogische preventie is en wat de rol van een pedagogisch

medewerker hierbij is
• opvoedingsondersteuning bieden aan ouders
• voorlichting geven aan ouders over veelvoorkomende opvoedingsvragen op het gebied

van gezondheid
• voorlichting geven aan ouders over veelvoorkomende opvoedingsvragen op het gebied

van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de training wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst met twee beroepsdemonstraties. Deze worden
op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Andere belangrijke
punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan de lessen en nette uitwerking van de
opdrachten in goed Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Beroepsdemonstraties voorbereiden en uitvoeren kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen.
Lees de opdracht van de beroepsproducten goed door en vul daarna het planningsformulier
in. Neem ook de andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom
je dat je in tijdnood komt.

Beroepsproduct 1: Een informatiemap met
voorlichtingsmateriaal

Casus
De pedagogisch medewerkers van IKC Wereldwijs komen dagelijks in contact met veel
verschillende ouders. Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel gesprekken. Vaak
stellen ouders tijdens deze gesprekken vragen over de ontwikkeling of de opvoeding van
het kind. Deze opvoedingsvragen proberen de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk
te beantwoorden door het geven van informatie en advies. Ouders mogen niet alleen
blijven zitten met hun opvoedingsvragen.

In de praktijk merken de pedagogisch medewerkers dat zij vaak behoefte hebben aan
wat extra informatie. Verder missen ze materiaal dat ze aan ouders mee kunnen geven:
een flyer, een tip voor een goed boek of een lijstje met adviezen. Dat materiaal is er niet.
Pedagogisch medewerkers Marlein, Imen en Sonny willen hier verandering in brengen.
Zij gaan samen een kennisbibliotheek maken die gebruikt kan worden voor het voorlichten
en adviseren van ouders.

Maak een informatiemap
Maak voor de kennisbibliotheek een informatiemap, een map waar de pedagogisch
medewerkers van IKC Wereldwijs mee gaan werken. De map heeft informatie over één
onderwerp, voor zowel pedagogisch medewerkers als voor ouders. Daarnaast zorgen jullie
voor voorlichtingsmateriaal dat meteen in de praktijk gebruikt kan worden. Een informatief
stuk voor een nieuwsbrief, een filmpje of digitale presentatie, een flyer voor ouders en
verschillende lijsten met adviezen en tips.

Houd rekening met de verschillen tussen ouders
In de praktijk kom je verschillende soorten ouders tegen. Ouders verschillen bijvoorbeeld in
leeftijd, cultuur, pedagogische visie, opleidingsniveau en de taal die zij spreken. Je kunt niet
alle ouders op dezelfde manier benaderen. Een laagopgeleide ouder vindt een informatief
stuk in de nieuwsbrief misschien moeilijk om te lezen; een hoogopgeleide ouder voelt zich
misschien niet serieus genomen door een informatieboekje met pictogrammen en plaatjes.
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Je maakt daarom elk onderdeel (flyer, filmpje of tekst voor de nieuwsbrief) in de map voor
een andere doelgroep. Zo zorg je ervoor dat je met één map meerdere ‘soorten’ ouders kunt
bereiken.

Kies een van onderstaande onderwerpen uit waarover je de informatiemap maakt.
• onderwerpen voor kinderopvang en/of de peuterspeelzaal:

– vaccinaties
– kinderziektes
– taalontwikkeling
– koppigheid en driftbuien
– rouwverwerking bij baby’s, dreumesen en peuters
– gezonde voeding voor baby’s, dreumesen en peuters
– hechting bij jonge kinderen 0-2 jaar
– kinderangsten bij kinderen van 2-4 jaar
– zindelijkheidstraining.

• onderwerpen voor de bso
– rouwverwerking bij kinderen van 4-12 jaar
– gezonde voeding voor kinderen van 4-12 jaar
– angsten bij kinderen van 4-12 jaar
– de invloed van een scheiding op kinderen van 4-12 jaar
– buiten spelen en bewegen
– computers en tablets (sociale media)
– vriendschappen en verliefdheid op de basisschool
– de (beginnende) puberteit.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Kies een onderwerp en maak een theoretisch kader. Hiervoor zoek je informatie over het

onderwerp in boeken en op internet. Volg de stappen:
– Zoek algemene informatie op over het onderwerp.

Wat houdt het onderwerp in?
Welke invloed heeft het onderwerp op de ontwikkeling van kinderen?
Welke invloed heeft het onderwerp op het gedrag van kinderen?
Wat zijn signalen die kinderen laten zien bij problemen op dit gebied?

– Bij deze opdracht moet je ouders kunnen informeren. Bedenk welke vragen ouders
kunnen stellen over dit onderwerp. Zoek in de theorie naar antwoorden (tips en
adviezen).

• Maak voor ieder apart onderdeel in de map een opzet.
– Beschrijf wat je doel is bij dit onderdeel.
– Maak een opzet: stel vast welke informatie erin moet komen.
– Bekijk of je voldoende informatie hebt over het onderwerp en zoek extra informatie.
– Beschrijf voor welke doelgroep je de voorlichting maakt en op welke manier je gaat

aansluiten bij de doelgroep.
– Bepaal hoe je het geheel wilt vormgeven.

• Werk de opzet uit tot een definitief product.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.
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Eisen aan het beroepsproduct

• Maak een voorlichtingsmap met de volgende onderdelen:
a. algemene informatie over het onderwerp
b. informatie over welke invloed het thema op de ontwikkeling en het gedrag van

kinderen heeft
c. een informatief stukje voor in een nieuwsbrief
d. een filmpje, vlog of digitale presentatie over het onderwerp
e. een flyer voor ouders over het onderwerp
f. een lijst met tips en adviezen voor ouders
g. een lijst met tips en adviezen voor pedagogisch medewerkers
h. een lijst met organisaties die informatie of ondersteuning kunnen bieden
i. een lijst met informatieboeken voor ouders en/of (voor)leesboeken voor kinderen.

• Zorg dat de map documenten heeft die je direct in de praktijk kunt gebruiken.
• Zorg dat de map er verzorgd uitziet.
• Reflecteer op deze opdracht met het Werkmodel Reflectiemodelverslag.

Beroepsproduct 2: Ouders betrekken bij de
begeleiding van hun kind
In een gesprek dat jij met een ouder voert, laat je zien dat je de theorie in de praktijk kunt
brengen. Je kunt ouders betrekken bij activiteiten, slecht nieuws vertellen of informeren en
adviseren. Voor deze demonstratie kun je kiezen uit de volgende gesprekken:
• Vraag een ouder voor de oudercommissie
• Ga met ouders in gesprek over een probleem dat jij signaleert. Bedenk een fictieve

praktijksituatie over het onderwerp waarvoor je een informatiemap hebt gemaakt.
• Ga met een ouder in gesprek over een opvoedingsvraag. Beantwoord een ‘spontane’

opvoedingsvraag over het onderwerp waarvoor je een informatiemap hebt gemaakt.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Bedenk welke informatie je nodig hebt voor het gesprek en verdiep je in het onderwerp.
• Maak een opzet voor het gesprek. Gebruik daarbij de theoriebronnen. Waarop moet je

letten bij zo’n gesprek?
• Maak voor jezelf een lijstje waarop je gaat letten bij het gesprek. Beschrijf je sterke punten

en je valkuilen.
• Houd het gesprek met de docent, die vertegenwoordigt de ouder.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

7

Over deze cursus



Eisen aan het beroepsproduct

• Eisen bij de demonstratie: Vraag een ouder voor de oudercommissie.
– Je hebt het gesprek goed voorbereid.
– Je hebt voldoende kennis en voorbeelden om je verhaal te ondersteunen.
– Je benadert de ouder positief en enthousiast.
– Je kunt op een goede manier omgaan met weerstand bij ouders of overenthousiaste

ouders.
– Je kunt uitleggen wat een oudercommissie doet en wat de taken van de ouder zijn.
– Je kunt uitgaan van de talenten van ouders.
– Schrijf een reflectie op de opdracht waarin je je sterke punten en de punten waaraan

je in de toekomst nog wilt werken beschrijft.

• Eisen bij de demonstratie: Ga met ouders in gesprek over een probleem dat jij signaleert.
– Je hebt het gesprek goed voorbereid.
– Je hebt voldoende kennis en voorbeelden om je verhaal te ondersteunen.
– Je kunt ‘slecht nieuws’ op de goede manier brengen.
– Je kunt op een goede manier omgaan met de reactie van ouders.
– Je kunt tips en adviezen geven of doorverwijzen.
– Schrijf een reflectie op de opdracht waarin je je sterke punten en de punten waaraan

je in de toekomst nog wilt werken beschrijft.

• Eisen bij de demonstratie: Ga met een ouder in gesprek over een opvoedingsvraag.
– Je hebt voldoende kennis over het onderwerp.
– Je kunt ingaan op een ‘spontane’ opvoedingsvraag van de ouder.
– Je gebruikt in het gesprek de kennis over de gedragsverandering van Balm.
– Je kunt ouders tips en adviezen geven.
– Je kunt onderdelen uit de map gebruiken om je verhaal te ondersteunen of aan ouders

mee te geven.
– Schrijf een reflectie op de opdracht waarin je je sterke punten en de punten waaraan

je in de toekomst nog wilt werken beschrijft.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Contact met ouders

Bij contact met ouders kun je aan allerlei dingen denken: ‘Waar denk jij aan?’ Dit is een
variant op het spelletje:

‘Ik ga op reis en ik neem mee ...’ Eén student begint met de zin en vult hem aan. ‘Als ik aan
het contact met ouders denk, dan denk ik aan ... (zelf iets invullen)’. Iedereen die volgt,
herhaalt alles wat ervoor is gezegd en vult aan waar hij of zij zelf aan denkt. Er mogen geen
herhalingen voorkomen.

Opdracht 2 Contact met een pedagogisch medewerker

Kruip in de huid van een ouder en schrijf een brief naar een pedagogisch medewerker. Maak
in de brief duidelijk wat jij als ouders belangrijk vindt bij het contact dat je hebt met de
pedagogisch medewerker.

Weet je wat ik belangrijk vind bij het contact dat ik met jou heb?

Beste pedagogisch medewerker,
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