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Over deze training
Inleiding
In deze training leren studenten hoe zij als toekomstig professional goed kunnen
communiceren met kinderen. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende
ontwikkelingsfasen van het kind en aan de vraag hoe deze van invloed zijn op de
communicatie. Ook de invloed van communicatie op het veilige pedagogische groepsklimaat
wordt behandeld.

Goed communiceren met kinderen is de basis voor iedere pedagogisch
medewerker en onderwijsassistent.

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen wat een veilig klimaat inhoudt voor de ontwikkeling van kinderen

en je kunt voorstellen doen voor jouw rol als professional daarin.
• Je hebt kennis van het begrip communiceren, de begrippen verbale en non-verbale

communicatie, je kunt communicatie van kinderen observeren en je kunt in een gesprek
non-verbaal bij een kind aansluiten.

• Je kunt verschillende soorten vragen stellen die passen bij de ontwikkelingsfasen van
kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar.

• Je beheerst een actieve luisterhouding en bent in staat om luister- en
interactievaardigheden in gesprekssituaties met kinderen toe te passen.

• Je kunt de methode van Gordon toepassen in verschillende gesprekssituaties.
• Je weet hoe je interacties tussen kinderen kunt begeleiden, weet hoe je grenzen kunt

stellen, herkent gewenst en ongewenst gedrag van kinderen en kunt ze hierover
feedback geven.
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Beoordeling
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je bent voldoende aanwezig in de lessen.
• Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen en bij de demonstratie.
• De opdrachten zijn netjes uitgewerkt.
• Tijdens de voorbereiding van de demonstratie zijn alle processtappen afgerond.
• Het filmpje is afgestemd op de doelgroep.
• In de uitwerking van de opdrachten en de demonstratie komt voldoende theoretische

kennis naar voren.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerst de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Communiceren met kinderen
In deze training krijg je handvatten om goed te kunnen communiceren met kinderen om
een veilig klimaat te kunnen waarborgen. In de demonstratie laat je zien dat je hiertoe in
staat bent. Je toont aan dat je weet hoe je communiceert met kinderen en dat je hierbij
rekening houdt met de ontwikkelingsfasen. Ook kun je de gemaakte keuzes uitleggen. De
eisen aan de demonstratie vind je in het beoordelingsformulier van deze training.
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Casus

Als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker heb je dagelijks te maken met situaties
waarin je communiceert met kinderen. Je bedenkt zelf een casus en werkt deze individueel
uit. Vervolgens wordt de klas verdeeld in groepjes van drie. De casussen worden nagespeeld
en gefilmd. Als groepje laat je één filmpje zien waarin je goed communiceert met een kind,
en één filmpje waarin dit niet goed gaat. Ieder filmpje bestaat uit vijf interventies. Een
interventie is een ander woord voor ‘handeling’. Interventies kunnen bijvoorbeeld zijn:
doorvragen, vragen stellen, samenvatten, een open houding aannemen enzovoort. Deze
interventies zet je in om beter te kunnen communiceren met kinderen. De filmpjes worden
gepresenteerd. Daarnaast schrijf je individueel een persoonlijk verslag.

Voorbereiding

Stap 1
Je schrijft individueel een casus waarin een pedagogisch medewerker of onderwijsassistent
communiceert met een kind. Je bent vrij om hier zelf vorm aan te geven. Je casus bestaat uit
ongeveer 100 woorden waarin je nauwkeurig de context beschrijft. Het gesprek zelf werk
je niet uit. Je beschrijft alleen de situatie. Neem onderstaande punten in je casus op:

• Wie is het kind?
• Hoe oud is het kind?
• Wat wil hij/zij?
• Wat wil de pedagogisch medewerker of onderwijsassistent?
• Wat is er aan dit gesprek voorafgegaan?
• Waar speelt het zich af?
• Wat is het doel van het gesprek?

Stap 2
Je levert de casus in en krijgt een nieuwe casus terug. Je leest deze goed door. Vervolgens
vormen jullie een groepje van drie. Met elkaar overleggen jullie welke casus jullie willen
gebruiken.

Stap 3
Jullie maken gezamenlijk een planning. Gebruik hiervoor het planningsformulier. Schrijf de
datum van presenteren én de datum van het inleveren van het persoonlijk verslag op jullie
formulier. Maak een eerlijke taakverdeling en zorg ervoor dat je de activiteiten goed plant.
Neem in de planning in elk geval onderstaande punten op:

Filmen:
• Wanneer gaan jullie het gesprek vormgeven?
• Wie speelt welke rol?
• Wat wordt er precies gefilmd?
• Hoe laten jullie de interventies in beide filmpjes naar voren komen?
• Hoe gaan jullie dit aanpakken?
• Wat hebben jullie nodig?
• Wie gaat er filmen?
• Waar gaan jullie filmen?
• Wanneer gaan jullie filmen?
• Hoe en wanneer gaan jullie het filmpje bewerken?

Filmpje presenteren:
• Hoe geven jullie de presentatie vorm?
• Wie doet wat tijdens de presentatie?
• Wat verwachten jullie van de klas?
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• Wat hebben jullie hiervoor nodig?
• Wanneer/hoe ontwerpen jullie het feedbackformulier?

Uitvoering

Stap 4
Werk de casus uit. Kijk goed naar de context en overleg met elkaar hoe jullie de gesprekken
vorm willen geven. Houd hierbij ook rekening met de vijf interventies die in beide filmpjes
terug moeten komen. Bepaal de rolverdeling en zorg dat deze bij beide filmpjes anders is.
Maak aan de hand van de gemaakte planning concrete afspraken over het filmen.

Stap 5
Kies een goede locatie om te filmen. Jullie starten de film met een korte toelichting van de
context. Maak gebruik van een voice-over of laat iemand iets over de situatie vertellen.
Vervolgens filmen jullie beide gesprekken, waarin in totaal tien interventies duidelijk zichtbaar
zijn. Verklap deze interventies niet tijdens de film.

Stap 6
Monteer/bewerk de filmpjes. Bedenk hoe jullie de interventies in beide filmpjes naar voren
willen laten komen. Wees hierbij gerust creatief. Denk ook na over de presentatievorm en
bereid deze voor. Ontwerp feedbackformulieren voor de klas.

Stap 7
Jullie geven de presentatie voor de klas op de afgesproken datum. De feedbackformulieren
worden uitgedeeld en de klas vult deze in.

Reflectie

Werkmodel
STARRT-methode
<

Jullie schrijven een persoonlijk verslag. Dit doe je individueel. Het persoonlijk verslag lever
je in op de afgesproken datum. Je schrijft dit aan de hand van het STARRT-model. Zie hiervoor
Werkmodel STARRT-methode.

Je beschrijft:
• het proces: jouw aandeel, de samenwerking, de planning
• het product: het filmpje, de presentatie, jouw aandeel, de gekregen feedback.
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Oriëntatie
Oefening 1 Mijn huis, jouw huis

Communiceren doe je iedere dag. Vaak doe je het bewust, maar je communiceert ook
regelmatig onbewust. Mensen denken vaak dat ze elkaar begrijpen. Soms is dit het geval,
maar vaak ook niet.

Ga in tweetallen tegenover elkaar zitten. Eén student tekent een huis, maar de andere
student mag dit niet zien. De eerste student geeft een beschrijving van het huis (bijvoorbeeld:
rechts zit een raam, links zit de deur). De tweede student luistert naar de aanwijzingen en
tekent het huis zoals hij denkt dat het eruitziet. Nadien vergelijken jullie de huizen en
bespreken jullie dit met elkaar. Lijken de huizen op elkaar? Wat valt op? Hoe kan dit?
Vervolgens wisselen jullie van rol.

Oefening 2 Een veilig klimaat

Deze training gaat over communiceren met kinderen. Een veilig klimaat is daarbij erg
belangrijk.

a. Schrijf alle begrippen op die volgens jou te maken hebben met een veilig klimaat.

b. Vergelijk je antwoord met dat van een medestudent. Zijn er veel overeenkomsten of
verschillen?

c. Veel factoren hebben invloed op een veilig klimaat. Bekijk onderstaande woorden. Welke
hebben volgens jou geen invloed op een veilig klimaat?

de ruimte
mate van betrokkenheid van begeleider/ouder
gevoel van veiligheid
leeftijd van de begeleider/ouder
gevoel van acceptatie
stellen van grenzen door de begeleider/ouder
opleidingsniveau van de begeleider/ouder
intelligentie van het kind.

Oefening 3 Waar of niet waar?

Denk na over onderstaande stellingen. Geef aan of de stelling volgens jou waar of niet waar
is. Bedenk argumenten die jouw mening onderbouwen. De stellingen worden klassikaal
behandeld.

a. Je kunt niet communiceren.
waar / niet waar

b. Als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker heb je weinig invloed op een veilig
klimaat.
waar / niet waar
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c. De verbale communicatie weegt zwaarder dan de non-verbale communicatie.
waar / niet waar

d. Een baby communiceert al meteen na de geboorte.
waar / niet waar

e. Feedback geven en ontvangen is alleen op school heel belangrijk.
waar / niet waar
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Veilig klimaat
Inleiding

Theoriebron
Veilig klimaat
<

Als pedagogisch medewerker en onderwijsassistent heb je de belangrijke taak om een veilig
klimaat te creëren. Voor kinderen is dit de basis voor een goede ontwikkeling. Het klinkt
heel logisch, maar wat houdt het eigenlijk in? Lees Theoriebron Veilig klimaat en ga daarna
aan de slag met de opdrachten.

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen wat een veilig klimaat is.
• Je kunt benoemen wat de gevaren zijn van een onveilig klimaat voor de ontwikkeling

van kinderen.
• Je kunt je voorstellen hoe jij in de praktijk als PM’er of OA’er kunt bijdragen aan een

veilig klimaat.

Een veilig pedagogisch klimaat is de basis voor een goede ontwikkeling
van kinderen.

Oefening 4

Theoriebron
Veilig klimaat
<

De gevolgen van een onveilig klimaat

Een onveilig klimaat kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Ook
heeft het vaak direct invloed op de sfeer in de groep. Lees onderstaande casussen zorgvuldig
door. Geef bij iedere casus aan wat de mogelijke gevolgen zijn voor (de ontwikkeling van)
het kind en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de groep. En beschrijf hoe een veilig klimaat
in deze casus eruit kan zien.

Casus Chris
Chris is 1 jaar. Zijn ouders brengen hem drie keer per week naar het kinderdagverblijf. De
babygroep bestaat uit tien baby’s. Er zijn een paar baby’s die de hele dag huilen en alle
aandacht van de pedagogisch medewerkers opeisen. Chris huilt niet zo veel. Wel gaat hij
graag op onderzoek uit en vindt hij het moeilijk om stil te zitten. De pedagogisch
medewerkers zouden hem goed in de gaten moeten houden, maar ze hebben hier vanwege
de huilende baby’s niet altijd tijd voor.
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a. Individueel:

b. Groep:

c. Veilig klimaat:

Casus Eva
Eva is 7 jaar en zit in groep 3. Ze is erg verlegen en durft niet goed voor zichzelf op te
komen. In deze klas zitten ook een paar stoere jongens. Zij hebben een grote mond en
vinden het leuk om Eva een beetje te plagen. Ze doen dit vaak op het moment dat de juf
niet kijkt.

d. Individueel:

e. Groep:

f. Veilig klimaat:

Oefening 5 Intervisie

Mogelijk heb je zelf al eens te maken gehad met een onveilig klimaat op je werk- of
stageplaats. Hoog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over jullie eigen ervaringen op de
werkvloer.

Voorbereiding
• Vorm groepjes van vier.
• Bedenk individueel een situatie waarin er sprake was van een onveilige- of juist veilig

klimaat op de werkvloer.
• Kies een gespreksleider en een tijdsbewaker.
• De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan bod komt en leidt het gesprek.

De tijdsbewaker checkt of iedereen ongeveer even lang aan het woord is en houdt de
tijd in de gaten. Beiden doen ze wel mee aan het gesprek.
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Uitvoering
• Jullie delen met elkaar situaties van de werkvloer waarbij er sprake was van een onveilig

klimaat.
• Bevraag elkaar op deze situaties. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen.

– Wat was de situatie?
– Waarom was er sprake van een onveilig klimaat?
– Wat was daarin jouw rol?
– Wat heb jij gedaan?
– Is de situatie veranderd?
– Wat zou je de volgende keer anders doen als jij hier werkzaam zou zijn?

Reflectie
Welke informatie uit de bespreking kun je gebruiken op een (toekomstige) werkvloer waar
een onveilig klimaat heerst?

Oefening 6 Handelen als professional

In deze oefening gaan jullie kennis delen met collega's over hoe te handelen in een onveilig
klimaat in de groep. De kennisdeling bestaat uit twee uitgewerkte voorbeelden.

Voorbereiding
• Vorm twee tweetallen.
• Verdeel de casussen: elk tweetal gaat één casus uitwerken.
• Lees de casus.

Een drukke klas
Nora is 7 jaar en zit in groep 3. Ze kan bovengemiddeld goed leren. Soms verveelt ze zich
in de klas. Ze heeft de opdrachten als eerste af en weet dan niet goed wat ze nog kan
doen. Wouter zit ook in deze klas. Hij heeft ADHD en vindt het moeilijk om zich te
concentreren. Als de klas aan het rekenen is, zit Wouter vaak te wiebelen op zijn stoel.
Hij vraagt dan de aandacht van zijn buurman Fahim. Fahim vindt dit vervelend en wordt
steeds boos op Wouter. Vooraan in de klas zit Vera. Ze steekt vaak haar hand op om
antwoord te geven en praat uit enthousiasme voor haar beurt. Juf Petra is al twee jaar
juf van deze klas. Ze vindt zichzelf een lieve, maar chaotische juf. Ze vindt het soms lastig
om consequent met de regels om te gaan. Ook vindt ze de klas soms erg druk. Voor haar
is het dan moeilijk om streng op te treden.

Uitdagende groep
Merijn en Julian zijn twee broertjes. Ze gaan allebei naar de kinderopvang. Ze spelen daar
samen. Wanneer andere kinderen vragen om mee te spelen, zeggen ze dat dit niet mag.
De andere kinderen vinden dit niet leuk en worden daarom vaak boos. Merijn en Julian
snappen deze reacties niet. In deze groep zit ook Aleyna. Zij is van Turkse afkomst en
spreekt nog niet zo goed Nederlands. Ze speelt vaak alleen en is erg gesloten. Alwin en
Eelko plagen haar soms. Zij vinden het gek dat Aleyna niet zo veel praat. Op de groep
zijn veel verschillende pedagogisch medewerkers; er zijn veel flexwerkers en weinig vaste
medewerkers. Dit heeft te maken met de bezuinigingen en de vaste contracten die niet
meer worden gegeven. Iedere week zijn er weer nieuwe pedagogisch medewerkers. De
regels op de groep wisselen hierdoor vaak.
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Uitvoering
• Noteer uit de casus vijf punten die volgens jullie te maken hebben met een onveilig

klimaat, of die hiervoor een risico vormen. Leg ook uit waarom je dat denkt.
• Schrijf op wat de onderwijsassistent of pedagogisch medewerker hieraan zou kunnen

doen.
• Kies een vorm om jullie uitgewerkte voorbeelden te presenteren tijdens de kennisdeling

aan collega's (het andere tweetal). Dit kan met behulp van een rollenspel maar natuurlijk
ook met een presentatie.

• Werk de presentatievorm uit.
• Elk tweetal presenteert het uitgewerkte voorbeeld.
• Als beide voorbeelden gepresenteerd zijn bespreken jullie de overeenkomsten en

verschillen. Bespreek hierbij het handelen van de professionals.

Reflectie
a. Wat vind je van het eindresultaat van beide uitgewerkte voorbeelden?

b. Zijn er suggesties bedacht voor het juist handelen waar je in de praktijk iets aan kunt
hebben? Leg je antwoord uit.

Oefening 7

Theoriebron
Veilig klimaat
<

Opvoedingsstijlen

a. In Theoriebron Veilig klimaat lees je dat er verschillende soorten opvoedingsstijlen zijn.
De meningen zijn hier erg over verdeeld. Bedenk zelf van iedere opvoedingsstijl een
voorbeeld. Beschrijf het voorbeeld concreet en laat de opvoedingsstijl hierin duidelijk
naar voren komen.

b. Welke opvoedingsstijl hadden jouw ouders/opvoeders? Waaruit blijkt dit? Wat vind je
van deze opvoedingsstijl?
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c. Welke opvoedingsstijl zou jij kiezen? Waarom?
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Communiceren
Inleiding

Theoriebron
Verbaal en
non-verbaal
communiceren
<

Goed communiceren met kinderen is de basis van jouw toekomstige beroep. Een goede
manier van communiceren draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind en een
veilig klimaat. Communiceren bestaat uit zowel verbaal als non-verbaal communiceren. In
Theoriebron Verbaal en non-verbaal communiceren lees je hier alles over. Ga daarna aan de
slag met onderstaande opdrachten.

Leerdoelen
• Je kent de definitie van het begrip ‘communiceren’.
• Je weet wat verbaal en non-verbaal communiceren is en je kunt het belang van beide,

in gesprek met kinderen, in eigen woorden uitleggen.
• Je kunt uitleggen hoe kinderen van nature communiceren als het gaat om verbale en

non-verbale communicatie en je kunt uitleggen wat er met een kind kan gebeuren als
in een gesprek verbaal en

• non-verbaal niet op elkaar aansluiten.
• Je kunt in een gesprek non-verbaal bij een kind aansluiten.
• Je kunt de communicatie van kinderen observeren en interventies in de communicatie

observeren.

Non-verbale communicatie zegt vaak meer dan verbale communicatie.

Oefening 8

Theoriebron
Verbaal en
non-verbaal
communiceren
<

Filmpje De
besloten groep
<

Observeren van communicatie

Kinderen communiceren op hun eigen manier. In gesprek met een kind speelt de non-verbale
communicatie van het kind en van jezelf een grote rol. Het is belangrijk om ook non-verbaal
bij het kind aan te sluiten. In deze oefening observeer je een filmpje. Ten slotte vergelijk je
de observaties met elkaar.

Voorbereiding
• Lees Theoriebron Verbaal en non-verbaal communiceren en beantwoord de vragen.
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