Docentenhandleiding

Gastles oudergesprekken (1)
voor studenten 3e leerjaar PW 3 en 4

Oudergesprekken (1)

Deze les kan gegeven worden door een pedagogisch medewerker
of manager uit de kinderopvang
Deze lesmodule hoort bij hoofdstuk 4, blz 52 uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4
jaar en hoofdstuk 6, blz 89 uit het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar.

Lesduur
2x 45 min of 1,5 uur

Doelgroep
ROC-leerlingen 3e jaars

Noot voor de gastdocent
- Lees voorafgaand aan de les hoofdstuk 4, blz 52 uit het Pedagogisch kader kindercentra
0-4 jaar en hoofdstuk 6, blz 89 uit het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar.
- Lees voordat je deze handleiding doorneemt de ‘Algemene handreiking bij de gastlessen’.

De les bestaat uit 4 delen
1. opener ‘even voorstellen’ ca. 10 minuten
2. korte inleiding op de les ca. 5 minuten
3. casus ca. 30 minuten
4. afsluiting ca. 5 minuten
De genoemde tijden zijn richtlijnen. Een onderdeel kan iets uitlopen of juist korter duren.

Doelen van deze les
-

-

Leerlingen bewust maken dat er verschillende typen ouders zijn die allemaal een
ander gedrag laten zien. Wat vraagt dat van jou houding als toekomstig pedagogisch
medewerker
Leerlingen bewust maken dat gesprekken met ouders soms niet zo makkelijk zijn.
Leerlingen laten oefenen in het kritisch kijken naar hun eigen opstelling en gedrag in
relatie tot ouders in hun eigen ‘beroepspraktijk’

1. Opener ‘……………..’
10 minuten
Werkwijze kennismaking:
Gastspreker vraagt aan de deelnemers: Wat willen jullie van mij weten?

Opmerkingen:
Zet je voornaam en achternaam op het bord.
Schrijf ook de organisatienaam op waar je voor werkt

Doelen van de werkvorm
- De leerlingen op een luchtige manier bezig laten zijn met het onderwerp van de les;
- De leerlingen laten nadenken over hun mening ten aanzien van :het samenwerken met
ouders
- Leerlingen laten oefenen met het vragenderwijs voeren van een gesprek en hun mening
onder woorden te brengen.

Benodigdheden
White bord stift

2. Inleiding bij hoofdstuk 4 Samenwerking met de ouders
5 minuten
Achtergrondinformatie
In hoofdstuk4, blz 52 uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en hoofdstuk 6, blz
89 uit het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar wordt het belang benadrukt dat een
goede samenwerking met ouders een voorwaarde is om goed met de kinderen te kunnen
werken. Bovendien blijven de ouders de eerst verantwoordelijk opvoeders van hun kind.

Werkwijze
In deze les ga ik een situatie inbrengen die ik in de praktijk heb meegemaakt in de
samenwerking met ouders.
Jullie gaan mij vragen stellen via de incidentmethode om zoveel mogelijk oplossingen te
vinden om deze situatie goed te laten verlopen.
Hoe werkt de incidentmethode:
1. Ik schets het incident
2. Jullie gaan vragen noteren om informatie van mij te krijgen\
3. Informatieronde
4. Analyse van de situatie
5. Standpuntbepaling door de groep
6. Wat deed ik?
7. Afsluitende discussie
8. Evaluatie

Om het goed te laten verlopen heb ik een aantaldeelnemers nodig om de volgende rollen te
vervullen:
Voorzitter
Notulist
Observant (optioneel)
Deelnemer
Ik ben zelf de situatie/incidentinbrenger
-

-

Taak voorzitter: De voorzitter voorkomt dat de fasen door elkaar lopen. Hij sluit
verschillende fasen af en start een nieuwe fase met het aangeven van het doel van de
fase.
Taak notulist: De notulist maakt een verslag van de bijeenkomst en biedt ondersteuning
aan de voorzitter.
Taak probleeminbrenger: De probleeminbrenger beschrijft het probleem zo volledig
mogelijk en neemt daarbij de fasen in acht.
Taak observant: De observant observeert het proces en de groepsdynamiek. Hij
bespreekt zijn aantekeningen in de evaluatie.

3. Praktijkopdracht
30 minuten
Werkvorm
Intervisie

Benodigdheden
- Incidentbeschrijving
- Bijlage 1 ouderposter
- bijlage 3 intervisieschema voor iedereen 1x uitgeprint
- Bijlage 8 overzicht typen ouder voor iedereen 1x uitgeprint

Voorbereiding
Neem de ouderposter door. Zie aparte bijlage 1.
Lees de bij deze les het behorende hoofdstuk samenwerken, uitwisselen en afstemmen met
ouders uit het boekje ‘Knap lastig’ door. Print het overzicht typen ouders uit (bijlage 8). Zorg
dat je genoeg exemplaren hebt voor het aantal leerlingen. Print de intervisie kaartjes uit en
zorg ook hier voor voldoende exemplaren.
Bereid 1-3 incidenten uit de praktijk voor.
Werkwijze
Werk met halve klassen (maximaal 12 studenten) of verdeel de klas in groepjes van drie. In
deze groepjes bereiden de leerlingen de vragen voor die zij aan de gastdocent willen stellen.
Een incident is een kleine gebeurtenis uit de dagelijkse praktijk. De incidentmethode is alleen
dan geschikt als het incident voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Het incident moet jou zijn overkomen ( dus echt gebeurd zijn) en veroorzaakt zijn door
iemand anders ( je werd er als het war door overvallen.)
 Wat ging eraan vooraf? Wat gebeurde er? Wat werd er gezegd? Hoe werd gereageerd?

 Het incident moet een beroepsvoorval zijn om betrokkenheid van de groepsleden te
garanderen.
 Het incident moet kort en feitelijk worden geformuleerd. In de formuleren mag geen
enkele suggestie voorkomen vore wat de incident - inbrengen zelf als probleem heeft
gezien of als oplossing heeft gekozen.

Richtlijnen:
1. Schetsen van het incident.
De incidentinbrenger leest zijn incident hardop voor zonder oplossing dus.

2. Noteren van vragen aan de hand van het intervisie schema a.d.v. de zes denkhoeden
van Edward de Bono
Een goede techniek om samen tot een goede analyse van een probleem
te komen, is de zes denkhoeden van De Bono. Hiermee kun je vanuit
verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken.
Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono. Het gaat uit van het
idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde
manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je
gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.
Denkhoeden, wat zijn dat?
Een denkhoed staat voor een manier van denken. Er zijn zes
denkhoeden en iedere kleur symboliseert een andere manier van
denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.
Dit zijn de zes denkhoeden van De Bono:

De groepsleden maken in het schema aantekeningen tijdens het voorlezen van het incident.
Daarna noteren zij vragen die zij willen stellen om meer inzicht inde situatie te krijgen.
3. Informatieronde
De groepsleden stellen vragen aan de incidentbrenger. Er mag niet naar de oplossing
gevraagd worden. Er mag geen discussie ontstaan.
4. Analyse van de situatie.
De groepsleden bespreken de ingebrachte situatie, leggen verbanden en interpreteren over
hoe zij de situatie zien, de aanleiding, oorzaken, rol van de betrokkenen, omgevingsfactoren
enz.
De incidentbrenger neemt geen deel aan het gesprek.
5. Standpuntbepaling door de groep
Iedereen schrijft voor zichzelf het antwoord op de vraag ‘wat zou ik doen in zon situatie en
waarom?
Vervolgens leest iedereen zijn plan van aanpak voor zonder dat commentaar wordt geleverd
door de anderen.
6. Wat deed de incidentbrenger
De inbrenger vertelt vervolgens wat er werkelijk gebeurde.
7. Afsluitende discussie
Alle berokkenen spreken over de verschillende benaderingen die zijn gepresenteerd.
Sterke en zwakke kanten voor en nadelen van bepaalde aanpak. Doorprikken naar
achtergrond overwegingen, opvattingen, visies enz:
8. Evaluatie
Wat hebben we eraan gehad. Leermomenten op tafel krijgen.

Optioneel te gebruiken
- Boek: Knap lastig, hoofdstuk samenwerken, uitwisselen en afstemmen met ouders.
-

Hier uw eigen situatie/incidentbeschrijvingen
(bij de Praktijkopdracht)
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesprekken zoals;
- Haal- en breng gesprekken
- Gesprek waarbij je overdondert werd
- Gesprek op uitnodiging van de ouders
- Klachten
- Moeilijke ouders (zie schema ouder-typen)
- Regels thuis en Kinderopvang

Mogelijke onderwerpen bij lastige gesprekken tussen pm-er en ouders zijn:
- Ik heb zorgen over de taalontwikkeling van Noah
- Ik vind Stijn zo druk.
- Kan Lise het straks redden binnen het basisonderwijs?
- Evert is gefrustreerd doordat zijn taal achterloopt en bijt hierdoor andere kinderen
- Joost lijkt vaak in gedachten te zijn. Wat is er aan de hand?
- Als Pw’er maak ik mij zorgen over Jeroen maar de ouders ervaren geen probleem?
Casus Kevin
Tijdens een open koffiemiddag van de buitenschoolse opvang staat een schaal op tafel met
allerlei luxe koeken. Normaal gesproken mag bij het theedrinken op de groep een van de
kinderen met de koektrommel langsgaan en wordt er gegeten en gedronken als iedereen te
eten en drinken heeft. Maar hoe gaat dit nu? De pedagogisch werkers zijn druk met iedereen
van koffie te voorzien. Kevin zit bij zijn vader en krijgt een glas limonade. Kevins vader is in
gesprek met andere ouders als Kevins blik op de schaal met koeken valt. Eentje ziet er wel
bijzonder lekker uit. Kevin vraagt aan zijn vader of hij een koek mag. Vader is met zijn
aandacht bij zijn gesprek en reageert een beetje afwezig: ‘Ja, natuurlijk.’ Kevin pakt de koek
en begint te eten. Groepsleider Milou ziet dit en spreekt Kevin erop aan dat hij zich niet aan
de groepsregel houdt.
Milou grijpt in een oudergesprek terug op het gebeurde tijdens de koffieochtend: ’Ik wil het
nog even hebben over wat er gebeurde op de koffieochtend toen jij het goed vond dat Kevin
het koekje nam. Zou je er in het vervolg aan willen denken dat we hier op de groep andere
regels hebben dan thuis? Nu was ik gedwongen om Kevin tot de orde te roepen.’
Casus Elke
Jolien, pedagogisch werker in kinderdagverblijf Knuffels, praat met moeder Tineke over de
dat Elke elke dag zo suffig voor zich uit zit te kijken. Heeft Elke misschien slaapproblemen?
‘Gaat Elke wel op een vaste tijd naar bed’, vraagt Jolien. ‘Nou, nee. We eten nogal op
wisselende tijden en dan schuift de bedtijd wel eens op’, antwoordt Tineke. ‘Zou dat een
probleem voor Elke kunnen zijn’, oppert Jolien, ‘misschien heeft ze dat wel nodig. Hier gaat
ze ook op een vaste tijd naar bed en ze heeft hier geen probleem met slapen. We hebben
ook een vast ritueel. We zingen eerst samen een liedje. Dat zou je ook kunnen proberen.’
Casus Tom en Mieke
Tom werkt als pedagogisch medewerker op kinderdagverblijf ‘de Belhamel’.
Dit is het kinderdagverblijf waar hij in het laatste jaar van zijn studie stage heeft gelopen. Hij
werkt samen met Mieke op groep ‘de Duveltjes’. Deze groep bestaat uit 12 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. In deze groep zitten 4 kinderen die achterlopen in hun
taalontwikkeling, 2 kinderen waarvan de motoriek verder ontwikkeld moet worden en 1 kind

dat moeite heeft met samenspel. De andere kinderen ontwikkelen zich volgens normale
maatstaven.
Tom en Mieke zijn gevraagd om het gesprek hierover aan te gaan met de ouders van de
kinderen die achterlopen in hun taal- en motorische ontwikkeling.

4. Afsluiting
5 minuten
Sluit de les af (zie de algemene handreiking) en laat leerlingen het evaluatieformulier (bijlage 4) invullen.

Bijlage 4
Evaluatieformulier
Klas:

Datum:

Docent:

Gastspreker:

Organisatie gastspreker:

1) Wat vond je van de inhoud?

Onvoldoende

voldoende

goed

voldoende

goed

voldoende

goed

Opmerking:

2) Wat vond je van de presentatie?

Onvoldoende
Opmerking:

3) Wat vond je van het onderwerp?

Onvoldoende
Opmerking:

4) Wat vond je van het lesmateriaal dat is gebruikt tijdens en vooraf aan de gastles?

Onvoldoende

voldoende

5) Wat zijn tips voor verbetering?

6)

Waar ga je zeker op letten in de praktijk?

goed

