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Inhoud van Document
•	In dit document vindt u in grote lijnen de inhoud van
de oudercursus Opvoeden&Zo.
•	In een apart bestand een voorbeeld van een van de
6 animatiefilmpjes en de ervaringen van een
cursusleider die heeft meegewerkt aan de Pilot.

Programma presentatie
•	Welkom & kennismaking

•	Ervaringen uit de pilot

•	Intro – Barbara Berkelaar, Stichting
Aanzet, Hanneke Ritmeester

•	Tips voor online werken

•	De vernieuwde cursus en materialen

•	Trainingsmogelijkheden voor
cursusleiders

•	De zes bijeenkomsten

•	Vragenronde
•	Afsluiting

Barbara Berkelaar,
directeur Stichting Aanzet
•	Initiatief financiering van de vernieuwing vanuit management
Stichting Aanzet
•	Voor Aanzet is diversiteit en aandacht voor laaggeletterdheid in
het programma belangrijk
•	Aanzet is mede-eigenaar van het programma en managers en
medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan de vernieuwing
door hun expertise en ervaringsdeskundigheid
•	Aanzet is betrokken bij ontwikkelen van het trainingsprogramma
voor cursusleiders
•	Medewerkers spelen een rol in de uitvoering van de training
•	Aanzet is tevreden over het eindproduct en de samenwerking

Intro door Hanneke Ritmeester
•	Stichting Preventief op Maat
•	Opvoeden & Zo was aan vernieuwing toe
•	Oudercursus is goede basis voor preventieve opvoedondersteuning: theoretisch goed
onderbouwd en ruime ervaring opgedaan in het hele land voor diverse doelgroepen
•	Programma is beschikbaar vanaf mei 2021
•	Materialen te bestellen via Buro Extern
•	Ontwikkeling Training voor Cursusleiders Preventieve Oudercursussen

Inhoud Cursuspakket
Het hele pakket bestaat uit:
•	Draaiboek Opvoeden & Zo voor cursusleiders
•	Usb-stick waarop al het ondersteunende materiaal
Ondersteunende materialen:
•	Powerpoints
•	6 Animatiefilmpjes
•	Folders: wervingsfolder en folders voor ouders
over de vaardigheden (ook in Turks en Arabisch)
•	Certificaat voor ouders
•	Evaluatieformulieren
•	Werkbladen voor ouders
•	Kaartjes bij de werkvormen

•	Al het materiaal is (voor zover van
toepassing) voor een meerprijs ook kant
en klaar geprint in zijn geheel of in delen
te bestellen bij Buro Extern
• D
 e kosten voor het draaiboek en de
usb-stick bedragen € 85,= (inclusief
verzendkosten)

Voor wie bedoeld
•	Ouders van kinderen van 4-11 jaar die:
•	Zich willen verdiepen in een nieuwe fase van de ontwikkeling van hun kind
•	(Soms) onzeker zijn en/of vragen hebben over de opvoeding van hun basisschoolkind
•	Graag ervaringen uit willen wisselen met andere ouders over opvoeding en
ouderschap
•	Stress ervaren bij het hanteren van lastige opvoedingssituaties en daar ondersteuning
bij zoeken

Doelgroep
•	De doelen en opzet van de cursus zijn preventief en erop gericht de
“gewone” opvoedvaardigheden van ouders te versterken
•	Geschikt voor uiteenlopende culturele achtergronden en kennisniveaus – dit
hangt ook af van wie de cursus geeft en waar deze wordt uitgevoerd (folders
zijn vertaald)
•	De cursus kan b.v. gegeven worden door het CJG, de JGZ/ GGD, bij een
basisschool, lokale welzijnsorganisatie, het SMW, een OKT of wijkteam.
•	Uitvoerders vooral professionals met een taakstelling op het gebied van
opvoedingsondersteuning

Nieuw
•	Van DVD* naar animatiefilmpjes
•	Bij iedere vaardigheid hoort een animatiefilmpje met spelregels
•	(Deels) nieuwe titels voor de vaardigheden
•	Aandacht geven
•	Verbieden
•	Straffen
•	Negeren

Positieve aandacht geven

Regels stellen
Gedrag corrigeren
Niet reageren

•	Bijeenkomst 5 over ouderschap en opvoedthema’s

De opvoedvaardigheden
•	Positieve aandacht geven

•	Niet reageren

•	Prijzen

•	Gedrag corrigeren

•	Regels stellen

•	Apart zetten

Materialen voor de uitvoering
•	Wervingsfolder
•	Draaiboek voor cursusleiders
•	Power Point bij iedere bijeenkomst
•	Animatiefilmpjes
•	Werkbladen voor ouders
•	Kaartjes bij de werkvormen
•	Ouderfolders per vaardigheid (ook vertaald!)
•	Certificaat voor ouders

Werken met het draaiboek 1
•	Benodigde materialen per bijeenkomst staan benoemd
•	Programma per bijeenkomst staat uitgeschreven in het draaiboek

Werken met het draaiboek 2
Bijeenkomsten per onderdeel:
•	Tijdsduur
•	Werkdoel
•	Materialen (inclusief powerpoints en animatiefilmpjes)
•	Voorbeeldtekst cursusleider
•	Toelichting uitvoering
•	Mogelijke varianten
•	Bijlagen, werkbladen en thuisopdracht

De 6 bijeenkomsten
Bijeenkomst 1 - programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Welkom

•	Prijzen in beeld

•	Kennismaking

•	Oefening complimenten geven

•	Oefening ‘Van nul tot tien’

•	Thuisopdracht

•	Oefening ‘Wat valt je op?’

•	Afsluiting

•	Positieve aandacht geven in beeld
Pauze

Spelregels positieve aandacht geven
tijd vrij voor echte aandacht
• Maak
oon belangstelling voor wat je kind doet en denkt
• TLuister
en praat samen over dingen
• Aandachtnaargevenje kind
kan op allerlei manieren
•

Spelregels prijzen
op dingen die je kind goed doet
• LetBenoem
gedrag en zeg er iets aardigs over
• Geef eenhetcompliment
• Prijs vooral inzet in meteen
plaats van resultaat
•

Uitgelicht:
werkvorm van 0 tot 10 - werkblad
werkblad van nul tot tien
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Wat goed gaat...
Wat ik wil leren...

Waar ik nu sta?
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Wat goed gaat...
Wat ik wil leren...

Waar ik nu sta?
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Wat goed gaat...
Wat ik wil leren...

Uitgelicht:
Wat valt je op?
Als het gaat om bijvoorbeeld:
•	Het lijf van je kind
•	Denken en praten
•	Gevoelens
•	Wat je kind belangrijk vindt
•	Hobby’s en vrijetijdsbesteding

Uitgelicht:
Wat valt je op?
kaartjes opvallende veranderingen
Denken en praten:

Vaker een grote mond

Nieuwe schoolvakken

Engels praten

Groter verantwoordelijkheidsgevoel

Grotere woordenschat

Nadenken over het nieuws
en de wereld om hen heen

Uitgelicht:
Wat valt je op?
kaartjes opvallende veranderingen
Lijf:

Sterker

Betere motoriek

Goed in sport

Goed in tekenen en knutselen

Bijeenkomst 2 - programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Opening

•	Oefening: zeg het positief

•	Terugblik en thuisopdracht

•	Oefening: stop of nee zeggen

•	Stoplichtenspel

•	Thuisopdracht

•	Regels stellen in beeld
Pauze

Spelregels regels stellen
regels duidelijk, haalbaar en positief
• Stel
meteen als je kind een regel overtreedt
• RMeageer
zeg duidelijk stop en leg uit waarom
• Geefaakeencontact,
wat kan of mag
• je kind wélalternatief:
doen.

Uitgelicht:
werkvorm Zeg het positief
•	Positief geformuleerde regels werken
beter
•	Het is voor je kind prettig en duidelijk om
te horen wat wél mag
•	Je kind weet direct wat er wordt
verwacht
•	Het wordt makkelijker dit gedrag ook te
laten zien

Bijeenkomst 3 - programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Opening en toelichting programma

•	Oefening: niet reageren

•	Terugblik en bespreken thuisopdracht

•	‘Gedrag corrigeren’ in beeld

•	‘Niet reageren’ in beeld

•	Van nul tot tien

Pauze

•	Thuisopdracht
•	Afsluiting

Spelregels Niet Reageren
doet
• RKijkeageerje kindniet nietop wataan jeenkindga nietzegtinofdiscussie
• Houd vol zolang het gedrag duurt
• Geef positieve aandacht zodra het gedrag
• is gestopt

Bijeenkomst 4 – programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Opening en filmpjes

•	Oefening ‘Hoe reageer je als je kind…?’

•	Terugblik en bespreken thuisopdracht

•	Oefening ‘Omgaan met verzet’

•	‘Apart zetten’ in beeld

•	Thuisopdracht

•	Oefening ‘Apart zetten, ja of nee?’

•	Afsluiting

Pauze

Spelregels Gedrag Corrigeren
aarschuw eerst voordat je corrigeert
• WStopt
het gedrag niet? Grijp dan direct in
• Leg duidelijk
je ingrijpt
• Overdrijf niet:uitkieswaarom
• of consequentie een passende maatregel

Spelregels Apart Zetten
als luisteren of rustig worden niet lukt
• ZLeget uitje kindwaaromevenjeapart
dat doet en blijf kalm
• Een paar minuten (maximaal
genoeg
• Beëindig het apart zetten zodra5) isdemeestal
• om is en je kind weer rustig is tijd

Bijeenkomst 5 - programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Opening en filmpje

•	Estafette: hoe doe jij dat eigenlijk?

•	Terugblik en thuisopdracht

•	Thuisopdracht

•	Oefening: jij als ouder

•	Afsluiting

Pauze

Uitgelicht: Jij als ouder

Uitgelicht: werkvorm Estafette
Uitgewerkte thema’s zijn:
•	Media en schermen
•	(Zak)geld
•	Seksuele opvoeding
•	Ruzie maken (of pesten)

...
Uitgelicht:
Estafette
Gesprekskaartjes estafette ‘hoe doe jij dat eigenlijk?’
Gesprekkaartjes ‘Media en schermen’

Van wat voor digitale media
maakt je kind gebruik?
(denk aan: t.v., gamecomputer,
telefoon, tablet, laptop, anders...)

Wat is het favoriete tv-programma,
lievelingsgame of app van je kind?

Wat vind je leuk en
leerzaam aan media?

Maak jij je zorgen over het mediaen schermgebruik van je kind?

Media en schermen
•	Van media kun je veel leren en plezier hebben
•	Zorg wel voor een gezonde balans, voorkom ‘schermhangen’
•	Richtlijn schermtijd: 1 tot 2 uur per dag
•	Waarschuw je kind als de schermtijd bijna om is
•	Kijk regelmatig mee, wees nieuwsgierig en stel vragen
•	Filters gebruiken kan
•	Maar leer je kind vooral op zijn eigen (media-) benen te staan

(Zak)geld
•	Je kunt beginnen vanaf groep 3
•	Hoeveel hangt af van je budget
•	Maar ook van hoe oud je kind is
•	Liefst wekelijks op een vast moment
•	Afspreken wat je kind ervan moet betalen
•	‘Op = Op’
•	De invloed van reclame is groot (!)

Seksuele opvoeding
•	Kinderen leren hun lijf kennen (niet alles is seks)
•	Kan lastig zijn om er samen over te praten, maar …
•	Het is belangrijk dat je kind de juiste informatie krijgt
•	Je kunt eventueel iemand anders erbij betrekken
•	Begin op tijd ...
•	Hou het luchtig
•	Zelfvertrouwen helpt je kind om grenzen aan te geven en misbruik
te voorkomen

Ruzie maken (of pesten)
•	Van ruzies kun je leren…
•	Over grenzen, regels, sociale normen en waarden
•	Laat kinderen het zoveel mogelijk zelf oplossen
•	Duidelijke regels helpen
•	Vaak ruzie over hetzelfde? Laat je kinderen met oplossingen komen
•	Praat over het verschil tussen plagen en pesten
•	Plagen is gelijkwaardig en grappig, bij pesten is er een machtsverschil
•	Wordt er gepest? Grijp snel in en betrek iedereen die het aangaat

Ervaringen uit de praktijk:
Liesbeth Koopmans, GGD Hollands Noorden

Bijeenkomst 6 - programma
Eerste deel:

Tweede deel:

•	Opening en programma

•	Oefening: zeg het duidelijk

•	Terugblik en thuisopdracht

•	Evaluatie

•	Oefening: warm/ koud

•	Afsluiting

Pauze

Ter afsluiting kijken we naar….
•	Waarom positief opvoeden zo belangrijk is
•	Hoe je kiest tussen de zes vaardigheden, afhankelijk van o.a.:
•	Het gedrag van je kind
•	De situatie
•	De leeftijd en het karakter van je kind
•	Maar ook: je eigen gemoedstoestand
•	Hoe je uiteindelijk een reactie kiest die past bij wat je kind nodig heeft

Tips voor online werken
•	Wissel plenair af met het werken in groepjes (break-out rooms) en tweetallen (b.v.
een wandeling laten maken met een opdracht of vraag mee)
•	Gebruik een digitaal bord zoals Miro (b.v. 0-10 – post-its met je naam plakken bij het
cijfer dat bij de ouder past)
•	Gebruik het Whiteboard bij b.v. een associatie oefening als wat het woord ‘straffen’
bij mensen oproept
•	Tussendoor uitwisselen van ervaringen, tips en weetjes kan via WhatsApp groepen
maar ook met een digitaal prikbord zoals Padlet

Training cursusleiders
•	voor meer informatie:
www.preventiefopmaat.nl/training oudercursussen.

Meer informatie:
mail: info@preventiefopmaat.nl
Bestellen:
mail: bestelling@extern.nl
Stichting Aanzet:
website: www.stichtingaanzet.nl

