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Introductie 
 

Dit handboek is bestemd voor professionals die met ouders en gezinnen werken en hen willen 
helpen werken aan hun communicatie-, empowerment-, bemiddelings-, probleemoplossings-
, en digitale vaardigheden. Met andere woorden, dit handboek is voor professionals die de 
zelflerende inhoud van de Skills4Parents Leergids willen gebruiken en deze willen integreren 
in hun werk met ouders en gezinnen. 

Het handboek bevat verdere uitleg over hoe u de inhoud van de Skills4Parents Leergids kunt 
omzetten in een training met een voorgesteld leerplan voor elk van de leerpakketten, dat een 
mix bevat van ontwikkelingsactiviteiten, oefenactiviteiten en activiteiten voor de evaluatie 
van de verworven kennis en vaardigheden. U vindt er ook tips over hoe u trainingen voor 
ouders en gezinnen kunt geven – alles war u nodig hebt om inspiratie op te doen en de 
Skills4Parents-leerpakketten in uw activiteiten te integreren! 

In dit handboek vindt u algemene tips over hoe u met alle soorten gezinnen kunt werken aan 
opvoedingsvaardigheden, om zo een empowerende en interactieve leerervaring te creëren 
met positieve effecten voor zowel kinderen als volwassenen. De rest van het handboek is 
ingedeeld in leerpakketten die hand in hand gaan met de inhoud van de Skills4Parents 
leergids. Vandaar dat u beide nodig heeft om de volledige Skills4Parents-ervaring te benutten. 
De volledige Skills4Parents Leergids is beschikbaar voor download op de Skills4Parents 
website. 

Wij hopen dat dit handboek nuttig zal zijn voor uw werk en dat het u zal helpen om gezinnen, 
ouders en kinderen beter te ondersteunen in hun reis om hun persoonlijke vaardigheden en 
het welzijn van het gezin te verbeteren. Sommige van de voorgestelde activiteiten zijn alleen 
voor het werken met ouders en verzorgers, en andere zijn gedacht om een twee-generatie 
benadering te volgen en ook de kinderen erbij te betrekken, werkend voor het gezin als een 
team.  

 

 

  

Source: Photo by Migs Reyes from Pexels 
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Algemene tips voor het werken met gezinnen  
 

 Maak de training relevant1. Lerende volwassenen hebben meer belangstelling voor het 
verwerven van kennis die hen zal helpen om te gaan met reële uitdagingen waarmee zij op het 
werk of in hun persoonlijk leven worden geconfronteerd. Zij verkiezen probleem-georiënteerd 
onderwijs boven inhoud-georiënteerd onderwijs. Koppel de opleiding aan hun behoeften en bouw 
vaardigheden op die ze in hun dagelijks leven kunnen gebruiken. 

 De leerstijlen van uw leerlingen identificeren. Er zijn drie soorten leerlingen: visuele 
leerlingen, gevoelensgerichte leerlingen en auditieve leerlingen. De sleutel is om uw training aan 
te passen aan de leerstijlen van uw leerlingen.  

 Wees jezelf. Als opvoeder en als ouder, moet je niet bang zijn om je masker van 
superman/supervrouw die alles weet en perfect is in een vaardigheid, los te laten. Bespreek liever 
met een groep en beschrijf je eigen leerervaringen met enkele van de methoden en 
empowermentvaardigheden die je hen aanleert. Op die manier zul je meer relateer baar zijn en 
zul je je ouderlijke groep aanmoedigen en empoweren om zich meer in te zetten en te blijven 
leren.   

 Zet duidelijke verwachtingen. Begeleid de ouders in uw oudertraining om redelijke 
verwachtingen te hebben van het trainingspakket, van zichzelf en van hun kinderen door kleine 
ontwikkelingen en overwinningen te vieren in de concrete toepassingen van 
empowermentvaardigheden. 

 Beheer uw tijd (en die van anderen): Veel ouders leiden een druk leven en jongleren met veel 
verplichtingen. Zorg ervoor dat je een voorspelbare structuur en trainingscurriculum hebt die je 
aan de ouders in training geeft. Zorg er daarnaast voor dat je de verwachtingen en de duur van de 
trainingssessies duidelijk omschrijft en dat de ouders de verwachtingen die ze van het lespakket 
hebben aan jou omschrijven. Dit kan mogelijke misverstanden verder verminderen en stelt ouders 
ook in staat om beter af te stemmen op andere verplichtingen die ze hebben. Voor een beter 
tijdsbeheer kunt u tijdens de trainingssessies een timer gebruiken om op schema te blijven. Zorg 
ervoor dat je aan het begin en aan het eind van de training tijd overlaat voor de ouders om te 
discussiëren en openlijk hun gedachten over de training te delen.   

 Creëer een stimulerende omgeving: Leg de groep ouders uit dat wat zij te zeggen hebben, 
heel belangrijk is en stimuleer de sfeer van het delen van persoonlijke ervaringen. Gebruik actieve 
luistervaardigheden in de situaties waarin ouders gaan praten en een probleem bespreken dat ze 
in hun gezin ervaren. Probeer niet meteen een oplossing aan te dragen, maar begeleid de 
trainingsgroep om tot een oplossing te komen. Dit zal zorgen voor een betere groepsverbinding, 
samenhang en een gevoel van voldoening.  

 Probeer hier als professional empathisch te zijn. Houd in gedachten dat ouders zich 
kwetsbaar en veroordeeld kunnen voelen. Ze twijfelen nogal eens of ze wel het juiste doen tijdens 
het ouderschap. Ze voelen zich schuldig over hun opvoedingspraktijken, zoals bemiddeling of 
conflictoplossing als ze het gevoel hebben dat ze daar slecht in zijn. De ouders willen het beste 
voor jun kinderen en proberen daarnaar te handelen, ook tijdens conflicten van kinderen. Maar 

 
1 Schueneman, T. (2021, May 26). Best Practices and Strategies for Teaching Adults. Point Park University Online. 
https://online.pointpark.edu/education/strategies-for-teaching-adults/  
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zelfs als ze veel succes hebben, zullen ze altijd schuldgevoelens hebben als ze falen in de 
opvoeding en dat zal hen nog een tijdje bijblijven.  

 Het Triple P – Positive Parenting Program is een opvoedings- en 
gezinsondersteuningssysteem, ontwikkeld om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen (en 
tieners) te voorkomen en te behandelen. Er is zowel sociaal leren als cognitieve gedrags- en 
ontwikkelingstheorie bij betrokken, net als onderzoek naar risicofactoren die samengaan met de 
ontwikkeling van sociale en gedragsproblemen bij kinderen. Het doel van Triple P hier is ervoor te 
zorgen dat de ouders de vaardigheden en het vertrouwen krijgen die ze nodig hebben om de 
gezinsproblemen zonder voortdurende ondersteuning aan te kunnen. Nieuwsgierig naar de Triple 
P? Check https://www.triplep.net/glo-en/home/   

 

Tips voor respectvolle sessies met alle families: 

 Zorg ervoor dat je sessies zo toegankelijk mogelijk zijn, rekening houdend met ouders met een 
lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of andere beperking. Dit betekent dat je materiaal en je 
training zo ontworpen moeten zijn dat ook ouders met een beperking er rekening mee kunnen 
houden. Zorg ervoor dat de zaal/ruimte/het onlineplatform de nodige voorzieningen heeft om 
hen er bij te betrekken, zoals bijvoorbeeld ondertiteling.  

 Gebruik voorkeurs voornaamwoorden- vraag de leerlingen hoe ze aangesproken willen worden; 
 Gebruik gewone, alledaagse taal; 
 Werk met tolken als u een andere taal spreekt dan het gezin waarmee u werkt; 
 Geef ouders informatie die zij kunnen begrijpen – bijvoorbeeld door gebruik te maken van Easy-

to-Read versies voor ouders met een handicap; 
 Zorg ervoor dat uw gedrukte bronnen, casestudy’s enz. afbeeldingen van diverse gezinnen 

bevatten; 
 Zelfs als ouders met problemen komen, stel het kind dan in een positief daglicht. Concentreer je 

op het probleem dat de ouders aan de orde stellen en bedenk dat het jullie gezamenlijke doel is 
hun kind te steunen. Dit kan u helpen om defensiviteit of rechtvaardigingen te vermijden;  

 Houd bij het plannen van uw training rekening met:  
o Religieuze en culturele achtergronden (waarden, overtuigingen en talen) 
o Ouderschapsregelingen (gemengde gezinnen, co-ouderschap, regenbooggezinnen, 

eenoudergezinnen); 
o Gender diversiteit – respect voor het geslacht van ouders en kinderen en aandacht 

voor gendervooroordelen;  
o Omstandigheden (ouders met een verstandelijke beperking, ouders die tieners zijn 

en gezinnen die voor uitdagingen staan); 
o Specifieke aandacht voor de individuele behoeften van ouders met kinderen met een 

handicap. 

 

Tips om met de bezorgdheid van ouders om te gaan 
 

 Identificeer het probleem. Het lijkt triviaal, maar vaak is het moeilijk om echt te specificeren wat 
een kind dwars zit, soms kan de nadruk van het probleem liggen op de intensiteit van de ervaren 
emotie, soms kan het gaan om moeilijkheden bij het vinden van een oplossing voor een probleem 
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of soms ligt de nadruk op de obstakels die voor het grijpen liggen. Vragen als wie, wat, waar, 
wanneer, waarom helpen om het probleem te definiëren.  

 Brainstormen van ideeën om dit probleem op te lossen. Moedig hen aan om buiten het kader te 
denken en te delen wat in hen opkomt.  

 De beste oplossing kiezen. Wat is de meest geschikte oplossing voor hun gezin – hun kinderen, 
zijzelf en hun specifieke problemen? 

 Realiseren van het plan voor het oplossen van het probleem en het evalueren ervan.  Zij kunnen 
dit doen door alle noodzakelijke stappen uit te schrijven. Hebben zij er vertrouwen in dat zij dit 
kunnen? Wat denken ze dat het resultaat zal zijn? Zijn ze het daarmee eens?  

 

Tips voor de follow-up en het opbouwen van veerkracht als gevolg van de opleiding 
 

 De solidariteitsgemeenschap. Deze gemeenschap (bijvoorbeeld buren, andere familieleden, 
vrienden, maar ook professionals die de ouders ondersteunen) is zich bewust van de goede 
bedoelingen die de ouders hebben. Men is zich ook bewust van de complexiteit en kwetsbaarheid 
die het ouderschap met zich meebrengt. De solidariteitsgemeenschap zal de ouders steunen 
wanneer zij worstelen met het ouderschap. 

 Goede taakverdeling. Een goede taakverdeling is belangrijk thuis, maar ook met instellingen en 
voorzieningen buitenshuis. Een goed sociaal netwerk zal de ouders net dat perfecte evenwicht 
bieden tussen de verschillende rollen die een ouder in de huidige maatschappij moet vervullen. 
Zo hebben de ouders ook hun eigen “me time”.  

 Meta positie. Als je met andere ouders praat over ouderschap, nodig de ouders dan uit om even 
uit die rol te stappen en te kijken naar opvoedingssituaties in het algemeen, dus niet naar een 
specifieke situatie of moment. Zo kunnen de ouders reflecteren over hun eigen opvoedkundig 
handelen zonder de emoties die bij een bepaalde situatie komen kijken. Dit geeft de ouders 
nieuwe inzichten over de effecten van hun eigen gedrag op hun kinderen, waardoor de ouders 
nieuwe beslissingen kunnen nemen over hoe ze als ouder moeten handelen en hun eerdere 
ouderlijke handelingen kunnen aanpassen.  

 Goede ouderervaringen. Het is van essentieel belang dat de ouders het gevoel hebben dat zij hun 
kinderen kunnen beïnvloeden wanneer dat nodig is en dat zij het als ouders goed doen. De ‘goede 
ouder’- ervaring is niet per se trots zijn op het eigen kind, maar vooral trots zijn op het eigen 
handelen en gedrag als ouder. Als de ouders zich bewust zijn van wat zij verwachten en wat zij 
belangrijk vinden, kunnen zij hun successen erkennen en voelen zij eigen erkenning voor het geit 
dat zij als ouder de juiste dingen doen.  

 Deze buffers dragen bij aan de groei of stagnatie van het ouderschap. Het is een continu proces, 
dat de ouders doet nadenken en opnieuw proberen wat werkt op een bepaald moment, met een 
bepaald kind en in deze situatie.  
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Inhoud van de Leerpakketten van de Skills4Parents Handleiding 
 

Pakket  Kennis  Vaardigheden 

Communicatie 
vaardigheden 

- Het begrip communicatie en 
doeltreffende communicatie 
omschrijven 

- De tips en strategieën voor 
doeltreffende communicatie 
met hun kinderen en tieners op 
een rijtje zetten 

- Hun effectieve 
communicatievaardigheden 
met hun kinderen en tieners in 
de praktijk brengen om 
gevoelige onderwerpen in het 
dagelijkse gezinsleven aan te 
snijden.  

- Hun 
onderhandelingsvaardigheden 
met hun kinderen en tieners in 
de praktijk brengen 

- Ineffectieve of agressieve 
communicatie te herkennen 
en te voorkomen 

- Hun 
communicatievaardigheden 
verbeteren en op die manier 
de 
communicatievaardigheden 
van hun tieners positief 
beïnvloeden 

- Gezonde 
communicatiekanalen met 
hun kinderen en tieners 
opbouwen 

- Begrijpen en een duidelijk 
beeld hebben van wat hun 
kinderen willen en nodig 
hebben 

Empowerment 
vaardigheden  

- Positieve opvoedingspraktijken 
en doeltreffende manieren om 
met hun kind om te gaan; 

- De behoeften van hun kind; 
- Het gedrag van hun kind, in het 

bijzonder uitdagend gedrag; 
- Hoe kunnen ze psychologische 

veerkracht bij hun kind 
opbouwen door het gebruik 
van 
empowermentvaardigheden?  

- De behoeften van hun kind 
beter te herkennen en er 
beter op in te spelen; 

- Effectief omgaan met een 
veel breder scala van 
problemen en situaties als 
ouder; 

- Een niet-oordelende 
houding aan te nemen en de 
authentieke standpunten en 
meningen van het kind te 
respecteren; 

- In het dagelijks leven 
psychologische veerkracht 
bij hun kind op te bouwen; 

- Een goede, koesterende, 
warme en begripvolle relatie 
met het kind op te bouwen; 

- De participatie van het kind 
in zaken die voor hem van 
belang zijn, vergroten. 

Bemiddelingsvaardigheden - Grenzen leren stellen - Bemiddelen tussen kinderen 
wanneer nodig 
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- Alle fasen van bemiddeling 
begrijpen 

- Weten hoe je je het beste kunt 
gedragen als kinderen in 
conflict zijn 

- De verschillende acties 
begrijpen en op een rijtje 
zetten wanneer je te maken 
krijgt met kinderen die non-
stop ruzie maken 

- Hun eigen gedrag onder 
controle houden en geen 
negatieve gevoelens op hun 
kinderen projecteren 

- Alle fasen van bemiddeling 
toepassen 

- De methodes voor het 
oplossen van conflicten 
tussen broers en zussen 
toepassen 

 
Probleemoplossend 
vermogen en het stellen 
van doelen 

- Het concept van 
probleemoplossing en het 
stellen van doelen beschrijven 

- De fasen van 
probleemoplossing opnoemen 

- De termen met betrekking tot 
het onderwerp definiëren 

- De verschillende soorten 
probleemoplossing opnoemen 

- Een probleemsituatie 
identificeren 

- Oplossingen toepassen 
volgens de 
probleemoplossende 
aanpak 

- Een sterke betrokkenheid 
creëren met hun 
familieleden 

- Problemen herkennen en 
voorkomen 

- Het gevoel hebben dat ze als 
een team werken 

Digitale vaardigheden - Het concept van digitaal 
ouderschap beschrijven 

- De tekenen en gevolgen van 
overmatig gebruik van 
schermtijd opnoemen 

- De voordelen beschrijven die 
technologie kan hebben voor 
gezinnen 

- Zich bewust worden van de 
manieren waarop 
ondersteunende technologie 
het leven van kinderen met 
een handicap of 
leermoeilijkheden kan 
verbeteren 

- De termen cyberveiligheid, 
malware en phishing 
definiëren en de verschillende 
soorten malware opnoemen 

- Vaststellen of hun kind 
wordt blootgesteld aan 
buitensporig schermgebruik 

- Oplossingen toepassen om 
de schermtijd van hun kind 
te beheren 

- Technologie gebruiken om 
de ontwikkeling van hun 
kind te verbeteren 

- Een sterk wachtwoord 
maken 

- Cyberveiligheidsaanvallen 
herkennen en voorkomen  
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COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 

 
Waarom dient u dit leerpakket te gebruiken in uw werk met ouders? 

 

Effectieve communicatie is de basis voor een 
gezonde relatie van ouders met hun kinderen en is 
een belangrijke levensvaardigheid. Vaak kunnen we 
de problemen in de familierelatie terugvoeren op 
communicatieproblemen, ofwel het gebrek eraan, 
ofwel gewoon ondoeltreffende communicatie. 
Ouders kunnen het gevoel hebben dat hun kinderen 
niet luisteren naar wat ze zeggen, terwijl kinderen het gevoel hebben dat jun ouders hen niet 
begrijpen of nooit de tijd nemen om te luisteren. Wanneer dit gebeurt, in plaats van harder 
te werken om te communiceren, stoppen ouders en kinderen vaak helemaal met 
communiceren, wat leidt tot boosheid, verdriet en andere uitdagende emoties.  

Toen in het kader van het project focusgroepen werden georganiseerd om na te gaan wat de 
belangrijkste vaardigheden waren die ouders wilden verbeteren, werd vaak gezegd dat 
ouders hun communicatievaardigheden wilde verbeteren. Ze benadrukten zelfs hoe 
belangrijk het voor hen is om een goede band met hun kinderen te onderhouden en effectieve 
communicatie is de manier om dat te bereiken. 

Door dit lespakket te integreren in uw werk met ouders en gezinnen, krijgt u manieren 
aangereikt om hun communcatievaardighe3den te verbeteren, zodat ze hun kinderen kunnen 
laten zien hoe ze effectief kunnen communiceren met behulp van hun verbale en non-verbale 
vaardigheden. Het leerpakket bevat ook verschillende interactieve en leuke activiteiten die 
trainers kunnen integreren in hun trainingen, zodat ouders (cursisten)  hun 
communicatievaardigheden of die van hun gezin kunnen verbeteren. 

 

Aangezien communicatie een algemene vaardigheid is, aarzel niet om de hieronder 
voorgestelde activiteiten te gebruiken in de andere leerplansjablonen.  

  

 
 

"Zonder communicatievaardigheden zou het 
dagelijkse gezinsleven gedesoriënteerd zijn, en 
zouden de ouders zich niet verbonden voelen 

met hun kinderen". 

Ouder - S4P Focus Groep  
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Skills4Parents Lespakket: COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 

Voorbeeld van een Lesplan 

Inleidende activiteit 

Activiteit 1:   Brainstorming Activiteit over Communicatievaardigheden 
 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om tot een gedeeld begrip te komen en de kennis van de groep te 
beoordelen, vraagt de trainer de groep om te brainstormen over: 

- De definitie van doeltreffende 
communicatievaardigheden, 

- Welke andere vaardigheden een subcategorie van deze 
reeks zouden zijn (verbale, non-verbale), waarom 
bepaalde vaardigheden wel en andere niet, 

- Proberen een definitie te maken van deze vaardigheden 
en het belang ervan, wat zouden ze kunnen opleveren. 

- De trainer vraagt de ouders na te denken over 
voorbeelden van doeltreffende communicatie. 

 
In geval van een face-to-face training: 

- Schrijf effectieve communicatie op het whiteboard in de 
klas 

- Geef de leerlingen post-it’s en vraag hen op te schrijven 
wat in hen opkomt als ze deze term horen 

- Zodra je de antwoorden hebt, begin en leid je een 
discussie op basis van de natwoorden 

- Geef vervolgens een definitie van de term die u kunt 
vinden in de uitleg over het onderwerp van de 
leerbundel COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN p. 10 tot 11 
 

In geval van een online training 
- Volg dezelfde stappen als hierboven, maar gebruik in 

plaats daarvan de online tool Mentimeter om reacties 
van je lerende ouders te noteren.    

Materialen  For face-to face training:  
- Flip chart 
- Sticky notes 

For online training:  
- Mentimeter 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN Lespakket p. 9-25  

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de 
stoelen om de discussie te vergemakkelijken. 

Rol van de trainer Om de discussie te vergemakkelijken en te sturen in de richting 
van de thema’s die in de gids worden ontwikkeld.  
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Onwikkelingsactiviteiten 

Activiteit 1: Verbetering van de verbale communicatie 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Het is belangrijk voor kinderen om hun emoties te kunnen 
herkennen en ouders kunnen hen daarbij begeleiden. Deze 
activiteit is bedoeld ter ondersteuning van ouders die hun 
kinderen willen helpen om beter over hun emoties en gevoelens te 
kunnen communiceren.  
 
Wanneer leerlingen zien dat kinderen moeite hebben om hun 
gevoelens uit te drukken of dat ze gewoon niet weten hoe ze zich 
voelen, kunnen ze de kinderen op deze activiteit wijzigen en een 
emotieschema gebruiken. De kinderen gaan naar de aangewezen 
plaats waar een afdruk van de emotiekaart ligt en proberen met 
de hulp van de trainer het gezicht aan te duiden dat het beste 
beschrijft wat ze voelen. Op die manier kunnen ze aangeven of ze 
zich gelukkig, verdrietig, boos enz. voelen. 
 
Deze activiteit heeft betrekking op het verbeteren van de verbale 
communicatie van kinderen. Leerlingen kunnen deze activiteit met 
kinderen gebruiken om hun verbale communicatie te verbeteren, 
waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt om verschillende 
emoties te herkennen en uit te drukken en ook voor de leerlingen 
om beter te begrijpen hoe de kinderen zich uitdrukken.  

Materialen  Uitdraai van een emotieschema. Een voorbeeld is te vinden op 
p.16 van de Skills4Parents Lesgids 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Leerpakket COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN – p.12 t/m 16 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimt
e instelling 

De emotiekaart moet thuis op een plaats worden opgehangen 
waar er geen afleiding is. Een plaats waar kinderen kunnen 
nadenken en zelf kunnen nadenken over wat ze voelen. Ook op 
een rustige plaats, zodat de ouders het kind kunnen helpen de 
emoties op de print aan te wijzen, door op een rustige manier te 
praten.   

Rol van de trainer De trainer moet de ouders (leerlingen) uitleggen hoe ze de 
emotieschets kunnen gebruiken om hun kinderen te helpen inzicht 
te krijgen in hun emoties. De rol van de leerling is om de 
gedachten van het kind te volgen en het te helpen erkennen wat 
het voelt.  

Aanvullende 
bronnen/Verder 
lezen 

- 9 printbare gevoelens grafiek voorbeelden voor 
kinderenhttps://www.happierhuman.com/feelings-charts-
kids/  

- Emoties kaart 
https://aim.gov.ie/resources/emotions-chart/  

- 39 Communicatie spelletjes en activiteiten voor kinderen, 
tieners en 
studentenhttps://positivepsychology.com/communication
-activities-adults-students/   
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Activiteit 2: Verbeter non-verbale communicatie  
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

De onderstaande video uit de Disneyfilm Inside Out kan kinderen en 
ouders (en/of andere leerlingen) helpen om gevoelens te begrijpen 
en erover te praten, en hoe we ze uitdrukken zonder woorden. De 
leerling kan deze video met de rest van het gezin gebruiken en er 
daarna over praten.  
 

Inside Out: De gevoelens raden, YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs 

 
Deze activiteit is een manier om de non-verbale communicatie 
tussen gezinsleden en vooral de kinderen te verbeteren. Leren 
hoe mensen gevoelens uitdrukken zonder woorden te gebruiken 
door gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal is een geweldige 
manier om non-verbale communicatievaardigheden te 
versterken.  

Materialen  Elk apparaat met een scherm (tv, laptop, smartphone, tablet) 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN Leerpakket p.24 

Geschatte tijd 4 minuten voor de video en dan net zo lang discussie als de 
leerlingen willen.  

Omgeving/Ruimte 
instelling 

Overal waar de leerlingen zich op hun gemak voelen. Er is geen 
specifieke omgeving of ruimte nodig. Als de activiteit plaatsvindt 
in het kantoor van de trainer, dan moet de trainer een 
comfortabele omgeving creëren. 

Rol van de trainer Om de discussie met de kinderen en/of andere ouders te 
vergemakkelijken, leerlingen te leren en hen te helpen begrijpen 
(als ze het niet zeker weten) waarom het personage zich 
verdrietig, blij, boos enz. voelt. 

Aanvullende 
bronnen/Verder 
lezen 

- Hoe je de lichaamstaal van je kind kan ontcijferen, ouders: 
https://www.parents.com/toddlers-
preschoolers/development/behavioral/how-to-decode-your-
kids-body-language/  

- Non-verbale communicatie: lichaamstaal en toon van de 
stem:https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-
communicating/communicating/nonverbal-communication 

- Zintuiglijk spelen: 20 geweldige activiteiten voor uw peuter 
of kleuter: https://www.healthline.com/health/childrens-
health/sensory-play#activities  
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Oefenactiviteiten (hands-on activiteit) 

Activiteit 3: Raad het voorwerp 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om deze activiteit uit te voeren, moet je een gat in een 
kartonnen doos knippen dat groot genoeg is om de handen door 
de zijkanten van de doos te doen. De enige regel is dat je niet in 
het gat mag kijken! Dan legt iemand een voorwerp in de doos. 
De leerling moet beschrijven hoe het voorwerp aanvoelt en dan 
raden wat het is.  
 
Deze hands-on activiteit verbetert de beschrijvingsvaardigheden 
van de deelnemers en dus ook het vermogen om gevoelens en 
gedachten op een voor anderen begrijpelijke manier te 
beschrijven. Dit verbetert de verbale communicatievaardigheden 
van de leerlingen (dat kunnen zowel kinderen als ouders zijn).  

Materialen  - Kartonnen doos; 
- Stanley mes. 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

COMMUNICATIONVAARDIGHEDEN Lespakket p.17 

Geschatte tijd Zo lang als je zelf wilt! 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

De doos moet op een tafel worden geplaatst, zodat hij stevig 
staat. Het beste is dat de tafel zich op de hoogte van de leerling 
bevindt. 

Rol van de trainer Om plezier te hebben tijdens het spelen van het spel met de 
leerlingen, of gewoon om te kijken hoe de kinderen plezier 
hebben terwijl ze hun vaardigheden ontwikkelen. Dit spel kan 
ook gespeeld worden met volwassen leerlingen. 

Aanvullende 
bronnen/Verder 
lezen 

- 39 Communicatie spelletjes en activiteiten voor 
kinderen, tieners en studenten 
https://positivepsychology.com/communication-
activities-adults-students/   

- Onder de zee | Wat zit er in de doos? HiHo Kids: 
https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g  
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Evaluatie van leerresultaten 

Activiteit 4: Zelfevaluatie 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze zelfreflectie-activiteit bestaat uit een reeks 
meerkeuzevragen waarbij de deelnemer het juiste antwoord 
moet omcirkelen. De antwoorden zijn individueel, maar zullen de 
trainer toelaten om de belangrijkste concepten die tijdens de 
opleiding ontwikkeld werden, te herhalen. Dit is een individuele 
activiteit. 

- De trainer legt uit dat dit geen evaluatie is, maar een 
manier voor de deelnemer om te beoordelen wat hij 
tijdens de gezamenlijke training heeft geleerd, om 
vragen te stellen en voor de trainer om na te gaan of hij 
de belangrijkste concepten heeft begrepen. 

- De trainer deelt de vragenlijst uit en geeft de leerling de 
tijd om te antwoorden. 

- De trainer controleert alle vragen en geeft het juiste 
antwoord met uitleg. 

- De deelnemers moeten aangemoedigd worden om 
vragen te stellen. 

 
De rol van de trainer bestaat erin hand-outs te geven met vragen 
die de deelnemers zelf moeten beantwoorden en op het einde 
feedback te vragen over hun antwoorden, waren de vragen 
moeilijk te beantwoorden of gemakkelijk.  

Materialen  - Pen of potlood als de vragen op papier zijn afgedrukt.  
- Een muis als de vragen in een word document staan. 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN Lespakket p. 25 voor de 
vragenlijst en de oplossing p.114  

Geschatte tijd 6 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Deze activiteit kan op elk moment in elke wensomgeving worden 
uitgevoerd. 

Rol van de trainer De leerlingen kunnen deze evaluatie-activiteit (zelfevaluatie) 
invullen als een reflectie-instrument om na te gaan wat zij in het 
leerpakket Communicatievaardigheden hebben geleerd. 
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EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN 
 
Waarom dit leerpakket toevoegen in uw werk met ouders? 
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat ouders en verzorgers de ontwikkeling van een kind op allerlei 
manieren beïnvloeden. In het Verdrag van de Verenigde Naties , de rechten van het kind, het 
belangrijkste kinderrechtenverdrag, wordt erkend dat ouders en het gezin een beslissende rol spelen 
in de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van het kind. De moderne preventievewetenschap 
benadrukt dan ook het belang van het aannemen van verschillende positieve 
opvoedingsvaardigheden als factor die de kansen van een kind om uit te groeien tot een gelukkig, 
psychologisch gezond en goed functioneren lid van de samenleving vergroot. 
 
Het Leerpakket Empowermentvaardigheden is bedoeld voor professionals die hun kennis over 
positief en op gehechtheid gebaseerd ouderschap willen uitbreiden. Het pakket kan hen helpen bij 
het ondersteunen van ouders om het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van hun kind te 
stimuleren.   
 
Alle kinderen hebben behoefte aan zorgzame relaties met hun ouders en verzorgers die hun positieve 
gezondheid en algeheel welzijn bevorderen. Zij hebben behoefte aan positieve en respectvolle 
dagelijkse interacties binnen het gezin en aan een omgeving waarin met toewijding naar hen wordt 
geluisterd en waarin zij serieus worden genomen, waarin zij vrij kunnen communiceren en hun 
meningen en standpunten kunnen uiten, en waarin zij en hun behoeften nauwkeurig worden 
begrepen en op een respectvolle manier op hen wordt gereageerd. Daarom is het zo belangrijk dat de 
ouders empowermentvaardigheden aanleren. 
 
U kunt het leerpakket empowermentvaardigheden gebruiken om ouders te trainen in het toepassen 
van deze vaardigheden in levensechte voorbeelden, aan de hand van alledaagse gezinssituaties 
waarmee ouders zich kunnen identificeren, zoals de situaties die in de Skills4Parents Lesgids staan. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunt u de ouders concrete tips en aanwijzingen geven om hen 
te helpen zich een beeld te vormen van hoe het toepassen van empowermentvaardigheden kan leiden 
tot een positieve opvoedingservaring voor het hele gezin. 
 
Op deze manier zult u, door het geven van de trainingsinhoud van dit leerpakket, in staat zijn om 
ouders te helpen bij het creëren van diepere, sterkere, stabielere en meer op samenwerking gerichte 
ouder-kind relaties, en daarmee ook meer veilige en zekere gezinsomgevingen, gebaseerd op 
wederzijds respect en vertrouwen van de leden ervan.  
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Skills4Parents Leerpakket: EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN 
Voorbeeld van een leerplan 

 

Inleidende activiteit 

Activiteit 1: Brainstormactiviteit over empowermentvaardigheden 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om tot een gedeeld begrip te komen en de kennis van de groep te 
beoordelen, vraagt de trainer de groep om te brainstormen over: 

- De definitie van empowermentvaardigheden,  
- Welke andere vaardigheden een subcategorie zouden zijn 

van deze set vaardigheden, waarom bepaalde 
vaardigheden wel en andere niet, 

- Te proberen een definitie te maken van deze 
vaardigheden en het belang ervan, wat zouden ze kunnen 
opleveren. 

- De trainer vraagt de ouders na te denken over 
voorbeelden van hechtingsgedrag, emotionele 
toegankelijkheid en positieve discipline. 

 
In het geval van een face-to-face training:  

- Schrijf empowerment op het whiteboard van de klas. 
- Voorzie de leerlingen van kleefbriefjes en vraag hen op 

te schrijven wat in hen opkomt als ze deze term horen.  
- Zodra je de antwoorden hebt, start en leid je een 

discussie op basis van de antwoorden.  
- Geef vervolgens een definitie van de term die je kunt 

vinden in de Scene Setter van het leerpakket 
Empowermentvaardigheden p. 29 tot 37; 

 
In het geval van een online training:  

- Volg dezelfde stappen als hierboven, maar gebruik in 
plaats daarvan de online tool Mentimeter om reacties 
van de leerlingen te verzamelen.    

Materialen  Voor face-to face training:  
- Flip chart 
- Post its 

Voor online training:  
- Mentimeter 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

EMPOWERMENT SKILLS Leerpakket p.29 tot 37 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de 
stoelen om de discussie te vergemakkelijken. 

Rol van de trainer Om de discussie te vergemakkelijken en te sturen in de richting 
van de thema's die in de gids worden ontwikkeld. 
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Ontwikkelingsactiviteiten 

Activiteit 2: Bewustmaking van opmerkingen 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

De trainer vraagt de deelnemers enkele opmerkingen of 
instructies op te schrijven die ze zich herinneren vaak van hun 
verzorgers te hebben gekregen toen ze nog kind waren. Vraag 
hen: 

- Hoeveel opmerkingen waren dat? 
- Wat voor soort opmerkingen waren dat? 
- Waren ze gericht op je gedrag, karakter, uiterlijk? 

 
Deel de opmerkingen in twee categorieën in: versterkend en 
ontkrachtend.  
 
Herhaal de oefening, maar denk deze keer na over de 
opmerkingen die zij hun kinderen vaak sturen. Laat hen daarover 
nadenken: 

- Zijn ze vergelijkbaar met de opmerkingen die zij als kind 
hebben gekregen? 

- Zijn het totaal andere opmerkingen?  
- Zijn dat de opmerkingen die zij willen geven? 

 
De laatste stap in deze oefeningen is om de opmerkingen die zij 
hun kinderen ontnemen, om te zetten in opmerkingen die hen 
kracht geven. Het is helemaal goed als ze het voorbeeld hardop 
voor willen lezen. Hoe zouden ze klinken? 
 

Materialen  Flipchart, Bord, Paint app of Notes app 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN Lespakket p. 29 to 30.  

Geschatte tijd 20 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

De groep zit in een cirkel 

Rol van de trainer Zo eerlijk mogelijk zijn en de vertrouwelijkheid respecteren. Laat 
de leerlingen weten dat het een vertrouwelijke omgeving is 
waarin zij kunnen schrijven en zeggen wat zij denken of voelen. 
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Oefenactiviteiten (hands-on-activiteit) 

Activiteit 3: Het verhaal van Piotr – repeteren van de verschillende rollen 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Neem het verhaal van Piotr (Skills4Parents leergids p.38) en deel het 
met de leerlingen. 

- De leerlingen worden in paren verdeeld. Elk paar krijgt een 
voorbeeldcasus. 

- Vraag elk duo om op te schrijven wat een reactie zou kunnen 
zijn die in het belang van het kind is, rekening houdend met 
positieve discipline en emotionele toegankelijkheid, de ene 
vanuit het standpunt van het kind, de andere vanuit het 
standpunt van de ouder.  

- De persoon die de ouder speelt, probeert te reageren 
volgens wat hij of zij op de training heeft geleerd.  

Materialen  Kopieën van de casestudy voor elke groep OF een scherm om het 
verhaal te delen zodat iedereen het kan zien.  
 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Het volledige verhaal en de uitleg over hoe je 
empowermentvaardigheden kunt toepassen om het op te lossen, 
vind je in het leerpakket EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN, blz. 
38-39. 

Geschatte tijd 20 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

De leerlingen moeten genoeg ruimte hebben om met z’n tweeën 
of in groepjes van drie te werken.  

Rol van de trainer Rollenspel, kinderen en ouders en proberen te zien wat meer of 
minder wenselijke reacties van een ouders op een bepaalde 
situatie zouden zijn.     

 

 

Evaluatie van Leerresultaten 

Activiteit 4:  Zelf-evaluatie 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze zelfreflectie-activiteit bestaat uit een reeks 
meerkeuzevragen waarbij de deelnemer het juiste antwoord 
moet omcirkelen. De antwoorden zijn individueel, maar zullen de 
trainer toelaten de belangrijkste concepten die tijdens de 
opleiding ontwikkeld werden, te herhalen. Dit is een individuele 
activiteit. 
-De trainer legt uit dat dit geen evaluatie is, maar een manier 
voor de deelnemer om te beoordelen wat hij tijdens de 
gezamenlijke training heeft geleerd, om vragen te stellen en voor 
de trainer om na te gaan of hij de belangrijkste concepten heeft 
begrepen. 
- De trainer deelt de vragenlijst uit en geeft de cursist de tijd om 
te antwoorden.  
- De trainer overloopt alle vragen en geeft het juiste antwoord met 
uitleg. 
- De deelnemers moeten aangemoedigd worden om vragen te 
stellen.  
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De rol van de trainer bestaat erin hand-outs te geven met vragen 
die de deelnemers zelf moeten beantwoorden en op het einde 
feedback te vragen over hun antwoorden, waren de vragen 
moeilijk te beantwoorden of gemakkelijk.  

Materialen  Hand-outs met vragen over empowermentvaardigheden. 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN Leerpakket p.43 voor de 
vragen en p. 115 voor de antwoorden. 

Geschatte tijd 5 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

De groep zit in een cirkel 

Rol van de trainer Om de vragen te beantwoorden en er feedback op te geven. 
 

Reflectie en afsluitende activiteit 

Activiteit 5: Vraag jezelf 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze activiteit wil een gesprek op gang brengen met de lerenden 
om de training af te ronden en hen aan te moedigen verder te 
gaan door hen hun opvoedingsgewoonten in vraag te laten 
stellen (p.28-29 van de Leergids).  
De rol van de trainer bestaat erin de discussie te 
vergemakkelijken en te modereren. 

Materialen  Geen 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Set van "stel jezelf vragen" blz. 29 van het leerpakket 
EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN. 

Geschatte tijd 10 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

De groep zit in een cirkel 

Rol van de trainer Om deze vragen en onderwerpen te bespreken en de ouders te 
begeleiden. 
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BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN  
 

Waarom dit leerpakket toevoegen in uw werk met ouders? 

Bemiddeling vindt plaats wanneer partijen hun geschillen bespreken en tot een 
gemeenschappelijke oplossing komen. Het is ook een van de vaardigheden die ouders moeten 
gebruiken tijdens het ouderschap en een van de belangrijkste vaardigheden die zowel de 
focusgroepen van ouders als opvoeders benadrukten tijdens de onderzoeksfase van het 
project "Vaardigheden voor ouders" tussen januari en mei 2020, met name door te spreken 
over het belang van luistervaardigheid, positieve communicatie, zelfreflectie en empathie, 
wat kernvaardigheden zijn van elk succesvol bemiddelingsproces! 

Bemiddelingsvaardigheden die op de juiste manier worden toegepast, helpen de ouders echt 
bij het bevorderen van allianties en het stellen van gezonde grenzen op een manier die 
respect toont voor kinderen en gunstig is voor het hele gezin. Op basis van het Skills4Parents 
rapport, zijn de ouders van mening dat het in de eerste plaats belangrijk is om 
luistervaardigheden, positieve communicatie, zelfreflectie en empathie te ontwikkelen. 
Aangezien bemiddeling een zeer belangrijke vaardigheid is voor ouders in hun dagelijks leven, 
is het essentieel om deze vaardigheid op te nemen in trainingen voor ouders. Op die manier 
zullen de ouders toegerust worden met een vaardigheid die hen zal helpen bij het oplossen 
van conflicten tussen hun kind en broer(s) of zus(sen), leeftijdsgenoten, enzovoort. 

Het opleidingsplan voor het pakket bemiddelingsvaardigheden volgt dezelfde logica als het 
pakket communicatievaardigheden en brengt ouders en kinderen als lerenden samen, 
volgens de hele-familie-aanpak van het Skills4Parents-consortium.  

   
“Bemiddelingsvaardigheden kunnen ook 
nuttig zijn bij het stellen van regels aan 

kinderen. Regels aanvechten is een goede 
manier om actief burgerschap en reflectie bij 
kinderen te bevorderen, waardoor ze kritisch 

kunnen denken."- Ouder -S4P focus group 

 



 

20 
Skills4Parents Handboek voor Professionals – Januari 2022 

Skills4Parents Leerpakket: BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN 

Voorbeeld van een leerplan 

Introductory activity 

Activiteit 1: Brainstormactiviteit over bemiddelingsvaardigheden 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om tot een gedeeld begrip te komen en de kennis van de groep te 
beoordelen, vraagt de trainer de groep om te brainstormen over:  

- Wat zijn volgens hen de belangrijkste vaardigheden voor 
een goede bemiddeling? 

- Welke andere vaardigheden zijn een subcategorie van 
deze vaardigheden, waarom bepaalde vaardigheden wel 
en andere niet,  

- een definitie proberen te maken van deze vaardigheden 
en van het belang ervan, wat zouden ze kunnen 
opleveren.  

- De trainer vraagt de volwassen lerenden na te denken 
over voorbeelden van wanneer bemiddeling nodig is, wat 
een goede bemiddelaar maakt... 
 

In geval van een face-to-face training: 
- Schrijf bemiddeling op het whiteboard van de klas. 
- Geef de leerlingen kleefbriefjes en vraag hen op te 

schrijven wat in hen opkomt als ze deze term horen.  
- Zodra u de antwoorden hebt, start en leidt u een 

discussie op basis van de antwoorden.  
- Geef vervolgens een definitie van de term die je kunt 

vinden in de Scene Setter van de Mediation Skills p.46 tot 
48 
 

In het geval van een online training: 
- Volg dezelfde stappen als hierboven, maar gebruik in 

plaats daarvan Mentimeter om antwoorden van uw 
leerlingen te krijgen.   

Materialen  Voor face-to-face training: 
- Flip over 
- Post its 

Voor online training:  
- Mentimeter 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Bemiddelingsvaardigheden Leerpakket p.46 tot 48. 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de 
stoelen om de discussie te vergemakkelijken. 

Rol van de trainer Om de discussie te vergemakkelijken en de discussie te leiden 
naar de thema's die in de gids worden ontwikkeld. 
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Ontwikkelingsactiviteit 

Activiteit 2: Herkennen van onze emoties in situaties 
Overzicht 
van de 
activiteit 
 
 
 

Tijdens de bemiddeling is het belangrijk om rekening te houden met de 
gevoelens van de kinderen en wat hun emoties zijn tijdens een ruzie of een 
conflict. Het is dus belangrijk dat de kinderen de gevoelens die zij hebben 
op het moment van een ruzie of een conflict kunnen herkennen, maar ook 
kunnen uiten. Deze activiteit wordt al voorgesteld als een manier om de 
communicatievaardigheden van kinderen te stimuleren in het leerpakket 
COMMMUNICATIE VAARDIGHEDEN van dit Handboek. We stellen hier 
echter een andere optie voor die kan worden afgewisseld, afhankelijk van 
de voorkeur van de trainers en de leerling. 
 
 
- De trainer vraagt de ouders na te denken over de volgende situatie en 
over hoe zij denken dat hun kinderen daarop zouden reageren:  
 
1. Hun broer/zus/vriendin heeft hun speelgoed afgepakt en wil het niet 
teruggeven.  
 
2. Een broer of zus heeft zijn/haar lievelingsboek beschadigd (zie de tweede 
casestudy in het lespakket over bemiddelingsvaardigheden) en wil het niet 
teruggeven, maar vraagt zijn/haar ouders om een nieuw boek. 
 
3. Ze wachten geduldig om een video of online spel te spelen en de 
afgesproken tijd is gekomen om te spelen, maar hun broer/zus/vriendin 
gaat gewoon door met spelen, zelfs nadat u hen hebt verteld dat hun beurt 
voorbij is. 
 
- Denk daarna met de ouders na over welke fictieve situaties geschikt zijn 
voor hun gezin om met hun kinderen te bespreken en over na te denken. 
Hier worden enkele situaties voorgesteld om met de kinderen over te 
praten vanuit het perspectief van de kinderen: 
 
Om verder te gaan: als ouders daarna met hun kinderen willen oefenen, 
kunt u de ouders opdragen hun kind tijdens de bespreking van de 
bovenstaande situatie de kaart in de rubriek Materialen (zie hieronder) te 
laten zien en zo met hen na te denken over deze situatie en hoe hun 
proces om het probleem op te lossen eruit zou zien. Dit zou ook zeer 
waardevol zijn voor een kind om het probleem in zijn geheel te zien en 
niet gebaseerd op emoties bijvoorbeeld. 
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Materiale
n  

 
 

Bronnen 
uit de 
Leergids 
voor 
ouders 

BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN p.60: Bemiddelen bij conflicten tussen uw 
kinderen en hun leeftijdsgenoten 
Voordat u deze activiteit introduceert, wordt de Activiteit 1 van het 
Leerpakket COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN aangeraden, zodat de ouders 
een basis hebben voor deze activiteit in termen van de gevoelens en 
uitdrukking van kinderen.  

Geschatte 
tijd 

30 minuten 

Omgeving
/Ruimte 
instelling 

Een ruimte die discussie mogelijk maakt  

Rol van de 
trainer 

Deze activiteit met de leerling doornemen en hem helpen om ze met zijn 
eigen kinderen uit te voeren.  

Verder 
lezen 

- 5 strategieën om kinderen te helpen conflicten op te lossen: 
https://www.pbs.org/parents/thrive/5-strategies-to-help-kids-resolve-
conflict  

- Hoe leer je kinderen conflict oplossende vaardigheden: 
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-
resolution/ 
 

 

Klein problem: 

Is dit over een uur 
nog belangrijk? 

Kan ik verder met 
mijn dag? 

Kan ik het negeren? 

Medium problem: 

Moet ik hier met 
iemand over 
praten? 

Kan ik niet verder 
als dit niet is 
opgelost? 

Groot problem: 

Is er iemand in 
gevaar? 

Heb ik meerdere 
keren geprobeerd 
dit op te lossen? 

Moet ik een 
volwassene erbij 
betrekken? 
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Activiteit 3: Hoe grenzen te stellen 
Overzicht van 
de activiteit 
 
 
 

Deze activiteit zal erop gericht zijn de ouders een voorbeeld te 
geven van hoe ze met hun kinderen kunnen praten over het stellen 
van grenzen bij conflicten. Dit wordt een activiteit met kaarten die 
gebaseerd zijn op vier regels voor het stellen van grenzen zoals 
beschreven in het Leerpakket MEDIATIEVERSPREIDING. De ouders 
krijgen kaarten met correcte informatie over het stellen van grenzen 
bij conflicten, maar ook foute informatie over hoe dit te doen. 
 
Er moeten kaarten worden gemaakt met elk van deze uitspraken om 
met de kinderen de juiste en onjuiste uitspraken te bespreken over 
hoe om te gaan met conflicten in termen van het stellen van 
grenzen (vanuit het perspectief van de kinderen):  

 
1. Noem elkaar geen namen (correct). 
2. Respecteer elkaar (correct). 
3. Leg rustig uit wat je dwars zit en waarom (correct). 
4. Luister zonder te onderbreken (correct). 
5. Gooi verwijten weg (onjuist). 
6. Onderbreken (onjuist). 
7. Gebruik vergelijkingen (onjuist). 
8. Kruis uw armen (onjuist).  

 
Deze uitspraken moeten worden afgedrukt in de vorm van kaarten 
(zonder de aanduiding of een uitspraak juist of onjuist is). Dan 
kunnen de ouders de kaartjes omdraaien en ze op tafel leggen met 
de uitspraken niet zichtbaar. Dan kunnen de ouders hun kind(eren) 
vragen om de uitspraken één voor één na te kijken en hen te vragen 
of ze juist zijn of niet. Na elke uitspraak kan er onder leiding van de 
ouders gediscussieerd worden. De uitleg over de juiste uitspraken is 
te vinden in het BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN Leerpakket (blz. 49-
50) en de onjuiste uitspraken kunnen aan de hand van deze 
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afbeelding besproken worden:

Materialen  - Computer; 
- Printer; 
- Papier; 
- Scharen; 
- Skills4Parents Leergids en de afbeeldingen hierboven (de 

laatste twee afgedrukt of online, wat de ouders het beste 
uitkomt). 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Leerpakket BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN (materiaal over grenzen 
stellen p.49 - 51). 

Geschatte tijd 30 minuten 
Omgeving/Ruim
te instelling 

Elke ruimte is geschikt om deze activiteit met de kaarten te doen. 
Het handigst zou een plaats zijn waar de ouders met hun kinderen 
aan een tafel kunnen zitten om de kaarten te leggen en met de 
kinderen te bespreken. 

Rol van de 
trainer 

Deze activiteit coördineren en commentaar geven op de 
antwoorden van hun kinderen op de stellingen met behulp van de 
Skills4Parents Gids voor ouders (Leerpakket 
Bemiddelingsvaardigheden , blz. 40-51) en de afbeelding hierboven. 

Verder lezen - Een rollenspel om conflictoplossing te onderwijzen: 
https://choices.scholastic.com/pages/ideabook/2016/11/a-
role-play-activity-to-teach-conflict-resolution.html  

- Conflictoplossing voor kinderen: 
https://www.centervention.com/conflict-resolution-for-kids/  

- Afbeelding om uit te delen: 
https://choices.scholastic.com/pages/ideabook/2016/11/a-role-
play-activity-to-teach-conflict-resolution.html 
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Oefenactiviteiten (hands-on activiteit) 

Activiteit 4: de vijf stappen techniek in het oplossen van problemen 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze activiteit is bedoeld voor de ouders en hun kinderen om 
aan de hand van een paar fictieve situaties te oefenen hoe de 
problemen kunnen worden opgelost op basis van het Leerpakket 
Bemiddelingsvaardigheden). Deze activiteiten worden 
gepresenteerd op gedrukte kaarten. De ouders zijn degenen die 
het probleemoplossingsproces moeten leiden op basis van de 
Vijf Stappen van Probleemoplossing uit het Leerpakket 
Bemiddelingsvaardigheden (bladzijde 59). 
 
Deze situaties die tot bemiddeling van de ouders kunnen leiden, 
kunnen op afdrukbare kaarten worden gepresenteerd (zij 
kunnen verschillen naar gelang van de gezinssituatie): 

1. Jonathan en Jack speelden tikkertje. Jonathan was 
degene die moest tikkertje spelen, maar toen hij Jack 
tikte, viel hij en bezeerde zijn been. Jack is nu erg boos 
op Jonathan, omdat zijn been erg pijn doet. 

2. Luna en Nina zijn beste vriendinnen en willen met elkaar 
spelen. Luna wil echter knutselen en Nina wil een 
bordspel spelen. Beiden zijn boos omdat ze verschillende 
dingen willen doen.  

3. Sandris maakt rare geluidjes in Baiba's oor, wat ze echt 
niet leuk vindt en waardoor ze erg gefrustreerd raakt.  

4. De broers en zussen Marina en Jordi willen allebei een 
heel stuk taart, maar er is nog maar één stuk over. 

5. Jessica en Rosa zijn beste vriendinnen, maar Jessica heeft 
iets heel gemeens tegen Rosa gezegd. Rosa is nu erg 
overstuur. 
 

Vervolgens presenteren de ouders de kaarten aan hun kinderen 
zonder de inhoud te laten zien, zodat de kinderen willekeurig een 
kaart kunnen kiezen om het probleem oplossen mee te oefenen. 
De ouders vragen dan hoe hun kinderen het probleem zouden 
oplossen, waarbij elk van hen een rol krijgt toebedeeld (Jessica 
en Rosa uit voorbeeld 5 bijvoorbeeld), welke stappen zouden ze 
nemen? Door gebruik te maken van de Vijf Stappen van 
Probleemoplossing (p. 59) die de ouders ook kunnen uitprinten 
voor hun gemak, kunnen de ouders hun kinderen begeleiden in 
hun probleemoplossingsproces voor een bepaalde situatie. Zo 
leren niet alleen de kinderen de stappen voor een goede 
probleemoplossing, maar ook de ouders. 

Materialen  - - Leerpakket Bemiddelingsvaardigheden (Vijf stappen 
van probleemoplossing, blz. 58), 

- - de gedrukte kaarten met de fictieve situaties zoals in 
het Ontwikkelingsgedeelte op de vorige bladzijde,  

- - computer, printer,  
- - papier en schaar. 
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Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Bemiddelingsvaardigheden Leerpakket p.58   

Geschatte tijd 30 minutes 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Wat comfortabel is voor de ouders en hun kinderen, 
bijvoorbeeld als ze op de bank zitten. 

Rol van de trainer De ouders begeleiden in hun begrip van de 5 stappen van 
conflictoplossing.   

Verder lezen Casus: bemiddelen bij conflicten tussen broers en zussen (blz. 59 
in de Skills4Parents Leergids Bemiddelingsvaardigheden 
Lespakket 

-   Kinderen helpen met conflicten om te gaan: 
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/helping-kids-
handle-conflict  

- Sunshine parenting. (2021). 5 Stappen om kinderen te helpen 
conflicten op te lossen. Op 8 november 2021 ontleend aan 
https://sunshine-parenting.com/5-steps-to-help-kids-
resolve-conflicts/ 
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Evaluatie van leerresultaten 

Activiteit 5: Zelfevaluatie 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze activiteit zal zich richten op alles wat geleerd is bij de vorige 
activiteiten en kan worden gedaan door de professional en de 
leerling (ouder) of door de ouder alleen. De ouders krijgen vijf 
vragen voorgelegd over de vorige activiteiten. Deze vragen zijn 
meerkeuzevragen en wanneer ze samen met de beroepskracht 
worden gesteld, vormen ze een goede stimulans voor discussies 
over de betreffende onderwerpen. De vragen zijn slechts een 
suggestie en kunnen door de professional worden aangepast als 
hij/zij dit nodig vindt: 
 

1. Welke van de vragen, indien door een kind met ja 
beantwoord, definieert 
a) Moet er een volwassene bij betrokken worden?  
b) Kan ik verder gaan met mijn dag? 
c) Moet ik hier met iemand over praten? 

 
2. Een van de don’ts in conflicten is het kruisen van de 

armen, wat is de tegenovergestelde actie om te doen? 
a) Stil luisteren 
b) Concentreer je op het nu 
c) Maak oogcontact 

 
3. Wat is een van de stappen bij het oplossen van 

problemen? 
a) Kies samen één oplossing en probeer die uit 
b) Handel op basis van je eerste ingeving  
c) Praat met iemand over je probleem 

 
4. Wat voor soort problemen kun je bij kinderen herkennen 

als je erover nadenkt? 
a) Klein probleem, middelgroot probleem en groot 

probleem 
b) Ouder gerelateerd probleem, kind gerelateerd 

probleem, onderling gerelateerd probleem 
c) Schoolprobleem, thuisprobleem, sportprobleem 

 
5. Wat houdt het in om rustig te luisteren bij een conflict? 

a) In de schoenen van de ander gaan staan, ook al ben 
je het er niet mee eens 

b) Luisteren, maar de ander niet echt horen 
c) Niets terugzeggen tegen degene die aan het woord is 

 
Materialen  - Vorige activiteiten  

- Leerpakket bemiddelingsvaardigheden   
- Hand-out van de vragenlijst 
- Papier en pen. 
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Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Bemiddelingsvaardigheden Leerpakket 

Geschatte tijd 30 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Wat comfortabel is voor de ouders (en professionals). 

Rol van de trainer Beantwoord de vragen en geef zo nodig nadere toelichting. 

 

Reflectie en afsluitende activiteit 

Activiteit 6: Vraag het jezelf af 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze activiteit is er voor de ouders om na te denken over hun 
bemiddelingsvaardigheden en hun ouderschap in het algemeen. 
Hier ligt een uitgelezen kans voor de ouders om te reflecteren op 
hun ouderschapservaring, waar ze op hebben voortgebouwd 
vanaf het moment dat ze ouders zijn geworden. Zie voor meer 
daarover het Leerpakket Bemiddelingsvaardigheden, blz. 55, de 
theorie Zich prettig voelen in het ouderschap van Alice van der 
Pas. 
 
Vraag de ouders na te denken over hoe zij conflicten tussen hun 
kinderen of leeftijdgenoten vroeger hebben opgelost: 

- Waar zijn ze trots op?  
- Wat hadden ze anders kunnen doen nu ze aan de 

bemiddelingsvaardigheden hebben gewerkt?  
- Wat zijn hun belangrijkste lessen die ze uit dit leerpakket 

en de activiteiten uit dit Handboek hebben getrokken? 
Materialen  Geen 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

 
Bemiddelingsvaardigheden Leerpakket blz. 54-56 over de 
opvoedingstheorie van Alice van der Pas. 

Geschatte tijd 15 – 30 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Wat comfortabel is voor de ouders en u als de professional voor 
deze reflectie activiteit. 

Rol van de trainer Help de ouder om zichzelf als bemiddelaar te beschouwen en na 
te denken over zijn bemiddeling vroeger, nu en in de toekomst. 
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VAARDIGHEDEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN EN DOELEN TE 
STELLEN 

Waarom dit leerpakket toevoegen aan uw werk met ouders? 

Problemen oplossen is een belangrijk onderdeel van het volwassen leven, en is een noodzakelijke 
vaardigheid voor elke ouder. Vaardigheden om problemen op te lossen en doelen te stellen kunnen 
helpen de uitdagingen aan te gaan die het ouderschap met zich meebrengt, en wel om twee 
belangrijke redenen. Ten eerste ondersteunen deze vaardigheden ouders bij het omgaan met 
alledaagse levenssituaties die zich met hun kinderen kunnen voordoen. Ten tweede, aangezien 
kinderen leren door imitatie en door naar hun ouders te kijken, vormt het ontwikkelen van deze 
vaardigheden met of in het bijzijn van ouders een goed voorbeeld voor kinderen om te volgen. Als 
ouders daarentegen alle beslissingen voor hun kinderen nemen zonder hen daarbij te betrekken, 
zullen de kinderen minder mogelijkheden hebben om te leren en hun vaardigheden uit te proberen.  

Probleemoplossende vaardigheden zijn ook essentieel om de complexe tienerjaren door te komen, 
wanneer ouders moeten omgaan met hun kinderen die hun grenzen verkennen, wanneer zij hun 
onafhankelijkheid beginnen te ontwikkelen en wanneer zij doelen voor hun leven stellen. Problemen 
oplossen en doelen stellen zullen het hele leven nodig zijn. We moeten allemaal elke dag problemen 
oplossen, op het werk en in sociale situaties. 

Door ouders te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen, moeten zij zich comfortabeler en 
zelfverzekerder voelen over situaties en omstandigheden die zich kunnen voordoen, en zullen zij beter 
met hun kinderen kunnen omgaan. Het kan de relatie in het gezin helpen verbeteren, omdat het 
vermogen om duidelijke doelen te stellen en problemen op te lossen kan voorkomen dat kleine 
problemen escaleren in grote problemen, en daarom een belangrijke invloed kan hebben op het 
welzijn van het hele gezin.   

Als professional die met ouders en gezinnen werkt, bent u in de beste positie om ouders met wie u 
werkt, te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen en te leren hoe ze problemen kunnen beheersen. 
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Voorbeeld van een leerplan gebaseerd op het Skills4Parents-
leerpakket: PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN 

Inleidende activiteit 
Activiteit 1: Brainstormactiviteit over probleemoplossing 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om de toon te zetten voor de rest van de training, kunt u 
beginnen met een brainstormactiviteit rond de term Problem 
Solving.  

- Schrijf "Probleemoplossing" op het whiteboard van de 
klas. 

- Geef de leerlingen post its en vraag hen op te schrijven 
wat in hen opkomt als ze deze term horen.  

- Zodra je de antwoorden hebt, begin en leid je een 
discussie op basis van de antwoorden.  

- Geef dan een definitie van de term die je kunt vinden in 
de sitiuatie van het lespakket Problemen oplossen en 
doelen stellen (p. 66-68).  

Materialen  - Whiteboard 
- Post its 

  
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Skills4Parents Leergids Leerpakket over PROBLEEMOPLOSSING 
EN DOELSTELLING Vaardigheden Leerpakket p. 64 t/m 85. 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de 
zetels om de discussie te vergemakkelijken 

Rol van de trainer Deelnemen aan de discussie 
 

Oefenactiviteiten (hands-on activiteit) 

Activiteit 2: Woestijneiland-overlevingsspel 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Zodra de definities duidelijk zijn, is deze activiteit nuttig om een 
training te beginnen. Het geeft een duidelijke visie dat iedereen 
andere prioriteiten heeft en dat het gebruik van 
probleemoplossende vaardigheden om een moeilijke situatie aan te 
pakken, kan leiden tot verschillende resultaten die allemaal effectief 
en waardevol kunnen zijn. Het benadrukt het belang van het proces 
boven het resultaat.   

- Idealiter verdeel je de leerlingen in verschillende groepen.  
- De trainer schetst de situatie: de groep is gestrand op een 

onbewoond eiland en ze moeten afspreken wat ze moeten 
doen om te overleven.  

- De trainer deelt de lijst met taken uit en vraagt de 
deelnemers om ze in volgorde van prioriteit te 
rangschikken.  

- Alle groepsleden moeten het eens zijn over de volgorde van 
de stappen om te overleven en moeten in staat zijn om de 
redenering voor de volgorde van elke stap uit te leggen 
terwijl ze de acties rangschikken. 

- Open na enige tijd een discussie met de volgende vragen: 
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 Hoe zijn we tot deze beslissing gekomen? 
 Wat voor soort probleemoplossing hebben we gebruikt? 
 Was de beslissing unaniem? 
 Wat zijn onze prioriteiten? 
 Kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden?  

 
Er zijn hier geen foute of goede antwoorden, maar dit spel kan 
helpen om de besluitvorming en het stellen van doelen als groep te 
versterken! 
 

Materialen - Pen, potlood, papier; 
- Whiteboard. 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

PROBLEEMOPLOSSING EN DOELSTELLING Vaardigheden 
Leerpakket p. 82   

Geschatte tijd 30 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling Geen specifieke benodigdheden 

 

 

 Activiteit 2: Oefenen met belangrijke tips en aanwijzingen 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze activiteit is een gelegenheid om de begrippen die u aan uw 
leerlingen hebt gegeven in praktijk te brengen. Het zal een 
levensechte situatie opleveren die de leerlingen moeten uitwerken 
met behulp van de verstrekte kaarten. 
 
- Verspreid de leerlingen in verschillende groepen.  
- Geef elke deelnemer (of in groep) een kaart met een tip om 
problemen op te lossen.  
- De leerling moet een scenario uitwerken waarin hij deze tip zal 
toepassen om een probleem met zijn kinderen op te lossen en 
uitleggen waarom dit de beste optie is.  
- Alle leerlingen kunnen dan samenkomen en van gedachten 
wisselen over de verschillende oplossingen.  
 
Tip: Dit kan gemakkelijk in een rollenspel worden veranderd, 
indien nodig. 

Materialen - Kaarten hand-outs; 
- potloden, papier, pen. 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

PROBLEEMOPLOSSING EN DOELSTELLING Vaardigheden 
Leerpakket blz. 83-84 

Geschatte tijd 30 - 45 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Recht tegenover elkaar. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is 
om het scenario te spelen en dat er groepen kunnen worden 
gemaakt. 
Online: laat ze het script schrijven en voorlezen. 

Rol van de trainer Ontwikkel een scenario met behulp van de probleemoplossende 
aanpak 



 

32 
Skills4Parents Handboek voor Professionals – Januari 2022 

 
Activiteit 3: Problemen oplossen in het gezin - als kinderen niet bellen als ze te laat zijn 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Neem het verhaal van Dante en Sam (Leergids p. 76) en deel het 
met je leerlingen.  
 

- Verdeel de lerenden in 4 groepen (dit kan variëren 
naargelang het aantal lerenden, dus pas het aan).  

- Vraag de deelnemers om het verhaal in hun eigen tijd te 
lezen en de volgende vragen te beantwoorden (10 min): 

1. Wat zijn de problemen waar Sam en Dante mee te 
maken hebben en waarom? 

2. Waarom is het moeilijk voor Sam om Sam naar hem te 
laten luisteren? 

3. Hoe de situatie op te lossen door de 
probleemoplossende vaardigheden toe te passen?  

- Laat vervolgens elke groep hun antwoorden aan de hele 
klas presenteren en ga verder met een discussie. (15 
minuten)  

Extra vraag voor iedereen: Kun je je inleven in deze situatie? Zo 
ja, hoe dan? 

Materialen Pen, potlood, papier, whiteboard (jamboard indien online) hand-
outs van de geselecteerde casestudy 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

PROBLEEMOPLOSSING EN DOELSTELLING Leerpakket p.75 tot 79. 
U kunt ook verwijzen naar een andere casestudy uit het pakket 
of een ander leerpakket, bijvoorbeeld het voorbeeld van de 
familie Rossi p.70 tot 72. 

Geschatte tijd 30 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Deze activiteit kan online of face to face worden gehouden, als 
individueel werk of als groepswerk. 

Rol van de trainer Faciliteer instructies, help de leerlingen en neem deel aan de 
discussie. 

 

Evaluatie van leerresultaten 

Activiteit 4: Zelfevaluatie 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Deze zelfreflectie-activiteit bestaat uit een reeks 
meerkeuzevragen waarbij de deelnemer het juiste antwoord 
moet omcirkelen. De antwoorden zijn individueel, maar zullen de 
trainer toelaten de belangrijkste concepten die tijdens de 
opleiding ontwikkeld werden, te herhalen. Dit is een individuele 
activiteit.  
 
- De trainer legt uit dat dit geen evaluatie is, maar een manier 
voor de leerling om te beoordelen wat hij heeft geleerd tijdens 
de tijd die hij samen heeft doorgebracht, om vragen te stellen als 
hij dat wil en voor de trainer een gelegenheid om zich ervan te 
vergewissen dat de belangrijkste concepten zijn begrepen. 
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- De trainer deelt de vragenlijst uit en laat tijd voor de leerling om te 
antwoorden. 

-De trainer overloopt alle vragen en geeft het juiste antwoord met 
uitleg.  

-De deelnemers moeten worden aangemoedigd om vragen te 
stellen. 

Materialen - Uitdelen van de vragenlijst; 
- Pen;  
- Whiteboard optioneel voor de antwoorden. 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

Skills4parents leergids p. 85 voor de vragen en p. 118 voor de 
oplossingen 

Geschatte tijd 10 minuten voor de vragenlijst - 30 minuten voor de uitleg 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Online of fysiek 

Rol van de trainer Invullen van de vragenlijst en zelfevaluatie van de tijdens de 
opleiding verworven kennis. 
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DIGITALE VAARDIGHEDEN 
 
Waarom dit leerpakket toevoegen aan uw werk met ouders? 

 Met de snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt het aantal 
gebruikers van internet en digitale apparatuur met de minuut toe. Kinderen die in de 21e eeuw 
worden geboren, worden beschouwd als "digital 
natives"; zij kunnen zich kort na hun geboorte 
aanpassen aan de digitale wereld en hebben de neiging 
op te groeien met het internet en digitale apparatuur 
als vitale elementen van hun leven. Ouders moeten de 
kennis en het gebruik van digitale technologie door hun 
kinderen voortdurend bijbenen en een rolmodel 
worden op het gebied van ICT-gebruik omdat kinderen 
de neiging hebben hen te imiteren, vooral tijdens hun 
eerste ontwikkelingsjaren. Het is dan ook van essentieel belang de digitale vaardigheden van ouders 
te verbeteren , zodat zij effectief gebruik kunnen maken van de opvoedingsmogelijkheden die digitale 
apparaten te bieden hebben en zich tegelijkertijd bewust worden van en voorbereid zijn op de gevaren 
en nadelen die gepaard gaan met buitensporige technologie- en schermgebruik.   

In de beginfase van het Skills4Parents-project heeft het consortium onderzoek gedaan en 
focusgroepen gehouden met ouders en professionals die met ouders werken om hun behoeften in 
kaart te brengen. Ouders die betrokken waren bij de Skills4Parents-focusgroepen en -interviews gaven 
aan dat ze problemen hebben met communicatie en met het stellen van grenzen. Zoals vermeld in het 
Europees Vergelijkend rapport ondervinden ouders problemen in verband met uitputting, een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven en moeilijkheden om hun tijd te beheren. De pandemoe heeft 
geleid tot meer uitdagingen in verband met de regulering van schermtijd en vooral ouders van oudere 
kinderen gaven aan dat het voor hen uiterst moeilijk is geworden om toezicht te houden op het 
onlinegedrag van hun kinderen. Ouders hebben behoefte aan relevante informatiebronnen over 
trends in de online wereld en richtsnoeren over welke zaken zij nauwlettend in de gaten moeten 
houden.  

Deze module is dan ook van groot belang omdat zij ouders kennis en tips verschaft over hoe zij de 
schermtijd van hun kinderen kunnen beheren en hen de basisbeginselen van cyberbeveiliging 
bijbrengt, zodat zij cyberaanvallen kunnen herkennen en voorkomen.    

 
Gezien de snelheid waarmee nieuwe sociale 

media en apps in ons leven en in het leven van 
onze kinderen worden geïntroduceerd, is het 
voor ons als ouders van fundamenteel belang 

om op de hoogte te blijven en te blijven.  

Ouder - S4P Focus Groep  
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Skills4Parents Leerpakket: DIGITALE VAARDIGHEIDSVORMEN  

Voorbeeld van een leerplan 

Inleidende activiteiten 

Activiteit 1: Brainstormactiviteit over digitaal ouderschap 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Om de toon te zetten voor de rest van de training, kunt u 
beginnen met een brainstormactiviteit rond de term Digitaal 
Ouderschap.  
 
In het geval van een face-to-face training:  

- Schrijf digitaal ouderschap op het whiteboard van de 
klas. 

- Geef de leerlingen kleefbriefjes en vraag hen op te 
schrijven wat in hen opkomt als ze deze term horen.  

- Zodra u de antwoorden hebt, kunt u een discussie op 
gang brengen en begeleiden op basis van de 
antwoorden.  

- Geef vervolgens een definitie van de term die u kunt 
vinden in de Scene Setter van het lespakket digitale 
vaardigheden (p. 88-89).  

- Ga verder met meer informatie over digitaal opvoeden 
op p. 88-89 van de Leergids. In the case of an online 
training:  

- Volg dezelfde stappen als hierboven, maar gebruik in 
plaats daarvan het online hulpmiddel Mentimeter om 
antwoorden van uw leerlingen te krijgen.   

 
Materialen Voor face-to-face training:  

- Whiteboard 
- Zelfklevende notities 
Voor online training:  

- Mentimeter 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p. 88-90 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de 
stoelen om de discussie te vergemakkelijken. 

Rol van de trainer Deelnemen aan de discussie 
Verder lezen - Digitaal ouderschap: Het opvoeden en beschermen van 

kinderen in de mediawereld: 
https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-
by-an-ecocultural-and-transactional-perspective/digital-
parenting-raising-and-protecting-children-in-media-
world  
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Ontwikkelingsactiviteiten 

Activiteit 2: Overmatig gebruik van schermtijd: Nikita's verhaal 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Neem Nikita's verhaal (Skills4Parents Learning Guide p. 91) en 
deel het met je leerlingen. Verdeel de leerlingen in 4 groepen (dit 
kan variëren naargelang het aantal leerlingen, dus pas het aan). 

- Vraag de deelnemers om het verhaal in hun eigen tijd te 
lezen en de volgende vragen te beantwoorden (10 
minuten):  

1. Wat zijn de problemen, waar Nikita mee te maken heeft 
en waarom? 

2. Waarom is het moeilijk voor haar kinderen om naar haar 
te luisteren? 

3. Wat zijn de effecten van overmatig schermtijdgebruik op 
haar dochter? 

4. Wat zijn de effecten van overmatig schermtijdgebruik op 
haar zoon? 

- Laat vervolgens elke groep hun antwoorden aan de hele 
klas presenteren en ga verder met een discussie. (15 
minuten)  

- Extra vraag voor iedereen: Kun je je inleven in Nikita's 
situatie? Zo ja, hoe dan? 

Materialen - Kopieën van Nikita's verhaal voor elke groep OF een scherm om 
het verhaal te delen zodat iedereen het kan zien.  
- Print kopieën van de vragen 

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p. 91 (Nikita's Verhaal)   

Geschatte tijd 30 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Rangschik de zitplaatsen volgens het aantal groepen dat u zult 
maken. 

Rol van de trainer Instructies vergemakkelijken, lerenden helpen en deelnemen aan 
de discussie 

Verder lezen - Video over hoe sociale media de hersenen beïnvloeden: 
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0 

- Video: Waarom schermtijd voor kinderen moet worden 
gecontroleerd: 
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY  

- - Video: Gevolgen voor kinderen van eindeloze 
schermtijd: 
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I  
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Activiteit 3: Overmatig gebruik van schermtijd: Raad de ideale hoeveelheid 
schermtijd per leeftijd 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Gebruik de tabel op blz. 96 van de Learning Skills4Parents, van de 
American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, als 
referentie en maak een nieuwe tabel zonder de ideale hoeveelheid 
schermtijd. 

- Vraag de leerlingen te raden naar de ideale hoeveelheid 
schermtijd, afhankelijk van de leeftijd.   

- Trek antwoorden uit en vraag hen of dit realistisch is en hoeveel 
tijd hun kinderen besteedden toen zij die leeftijd hadden. 

Materialen - Print de tabel op p.96 zonder de ideale hoeveelheid 
beeldschermtijd. 

Bronnen uit de 
Leergids voor ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket blz. 96 (tabel Ideale hoeveelheid 
schermtijd per leeftijd) 

Geschatte tijd 15 minuten 

Omgeving/Ruimte 
instelling 

Voor face-to-face training: Een cirkelvormige opstelling van de zetels 
om de discussie te vergemakkelijken 

Rol van de trainer Instructies geven en discussie begeleiden 

 

Activiteit 4: brainstormactiviteit: Activiteitenpot: activiteiten buiten schermtijd 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Voor deze activiteit kunt u de leerlingen in 2 groepen verdelen of 
hen vragen de activiteit individueel uit te voeren.  

-Elke groep heeft 2 minuten om op de kleefbriefjes zo veel mogelijk 
niet-schermtijdactiviteiten te noteren.   

- Vraag hen vervolgens om hun activiteiten voor te stellen aan de 
rest van de klas en een discussie op gang te brengen. Stel hen 
vragen als: Hoeveel van deze activiteiten doe je eigenlijk met je 
gezin? Welke zou je willen onderzoeken?  

- Extra tip: vraag de ouders om deze activiteit met hun kinderen te 
doen en de activiteiten op kleine stukjes papier te schrijven. De 
volgende stap is om de activiteiten in een activiteitenpotje te doen 
en dat in hun huis te bewaren. Telkens als ze een idee willen krijgen 
van wat ze als gezin kunnen doen, kunnen ze een activiteit uit de 
pot kiezen. 

Materialen - - Post its/stukjes papier in kleine stukjes geknipt 
- - Een pot 

Bronnen uit de 
Leergids voor ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p.97 

Geschatte tijd 15 minuten 
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Omgeving/Ruimte 
instelling 

Rangschik de zitplaatsen volgens het aantal groepen dat u zult 
maken. 

Rol van de trainer Bestudeer blz. 97 van de Skills4parents Leergids, geef instructies en 
leid de discussie 

 

Oefenactiviteiten (hands-on activiteit) 

Activiteit 5: Mediatijdcalculator & mediaplan voor het gezin 
Overzicht van 
de activiteit 
 
 
 

Nadat u het materiaal op p. 95-96 van de gids over schermtijdbeheer 
hebt doorgenomen, kunt u verder gaan met een praktische activiteit 
zodat ouders kunnen berekenen hoeveel tijd hun gezin besteedt aan 
schermen en vervolgens hun eigen mediaplan voor het gezin kunnen 
maken.  
- Help hen door de mediatijdcalculator te navigeren 
- Help hen nieuwe doelen te stellen en een nieuw mediaplan voor het 
gezin te ontwikkelen  

- Extra tip: Adviseer hen om het gezinsmediaplan dat ze hebben 
gemaakt af te drukken en op hun koelkast te plakken, zodat 
ze het als geheugensteuntje kunnen bewaren. 

Materialen - - Mediatijd Calculator & Familie Media Plan: 
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/defaul
t.aspx#wizard  

Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p.95-96 

Geschatte tijd 40 minuten 
Omgeving/Rui
mte instelling 

Het mooiste is dat elke leerling toegang heeft tot een laptop of tablet. 

Rol van de 
trainer 

Navigeer en raak vertrouwd met de mediatijdcalculator 

Verder lezen - StayFree App: Schermtijd tracker & Beperk app gebruik: 
https://stayfreeapps.com/ 

- Artikel: 25 Gesprekken die je met kinderen kunt voeren over 
beeldschermen:https://www.screenfreeparenting.com/25-
conversations-kids-screens/  

 
Activiteit 6: Het belang van online veiligheid: Maak een sterk wachtwoord 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Benadruk het belang van online veiligheid en introduceer de tips voor 
het maken van een sterk wachtwoord van p.103 van de Skills4Parents 
Learning Guide.  

- Bekijk de video RBC Cyber Security - Krachtige 
wachtwoorden: 
https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs voor 
aanvullende tips en vraag de ouders dan de tips op te volgen 
en sterke wachtwoorden voor hun accounts te maken. 

Materialen RBC Cyber Security - Krachtige wachtwoorden: 
https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs  
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Bronnen uit de 
Leergids voor ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p. 103 

Geschatte tijd 15 minuten 

Omgeving/Ruimte 
instelling 

Een cirkelvormige opstelling van de zitplaatsen om de discussie te 
vergemakkelijken 

Rol van de trainer Geef instructies en controleer of zij sterke wachtwoorden hebben 
aangemaakt. 

Verder lezen - Video: Hoe kinderen te helpen veiligheid te delen en hun 
gegevens te beschermen | Internet Matters: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s  

- Video: Hoe gegevens en identiteit van kinderen online te 
controleren | Internet Matters: 
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s  

- Artikel: Veiligheid op internet voor kinderen: hoe beschermt 
u uw kind tegen de top 7 gevaren die ze online lopen: 
https://usa.kaspersky.com/resourcecenter/threats/top-
seven-dangers-children-face-online  

 

 

Activiteit 7: Het belang van online veiligheid:  Phishing-quiz 

Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Nadat je de theorie over ‘phishing’ hebt doorgenomen, is het nu tijd 
voor je leerlingen om na te gaan of ze phishing-e-mails kunnen 
herkennen.  
- Gebruik de phishing-quiz en neem samen de eerste twee e-mails 
door en vraag de leerlingen om aan te geven waarom ze denken dat 
een e-mail echt of nep is. Leg uit en zorg ervoor dat ze het begrijpen.  
- Laat hen de rest van de test in hun eigen tijd afwerken en 
controleer hun scores op het einde.  
- Neem samen de foute antwoorden door en leg uit. 

Materialen Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/  

Bronnen uit de 
Leergids voor ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p. 106 

Geschatte tijd 20 minuten  

Omgeving/Ruimte 
instelling 

Het is het mooiste als iedere leerling toegang heeft tot een laptop of 
tablet. 

Rol van de trainer Instructies geven voor de test. Geef begeleiding en hints aan de 
leerlingen. 
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Evaluatie van leerresultaten 

Activiteit 8: Algemene beoordelingsquiz van de module digitale vaardigheden 
Overzicht van de 
activiteit 
 
 
 

Gebruik aan het einde van de module Digitale vaardigheden de 
quiz op p. 109-110 van de Skills4Parents Learning Guide om de 
kennis van uw leerlingen te beoordelen. Voor online trainingen 
kunt u de quiz doen met Kahoot. 

Materialen - Kopieën van de quiz 
Of 
- Toegang tot een digitaal apparaat om de quiz via kahoot 

te doen 
Bronnen uit de 
Leergids voor 
ouders 

DIGITALE Vaardigheden Leerpakket p.109-110 

Geschatte tijd 15 minuten 
Omgeving/Ruimte 
instelling 

Normale setting  

Rol van de trainer Geef instructies voor de test, houd toezicht tijdens de test, en 
neem de antwoorden door als de leerlingen klaar zijn. 

 

Reflectie en afsluiting 

Activiteit 9: quiz over digitale gezondheid en welzijn 
Overzicht 
van de 
activiteit 
 
 
 

Om uw deelnemers te laten nadenken over hun eigen Digitale 
Gezondheid en Welzijn, vraag hen om deze quiz in te vullen: 
https://plato.algonquincollege.com/ac-
library/healthWellness/story_html5.html  

- U kunt dit gebruiken als onderdeel van de laatste sessie van de 
training voor reflectie en om een slotdiscussie te houden over 
de dingen die de deelnemers uit de module hebben geleerd en 
om de toekomstige doelen en stappen van de deelnemers te 
bespreken. 

Materialen Quiz over digitale gezondheid en welzijn: 
https://plato.algonquincollege.com/ac-
library/healthWellness/story_html5.html  

Bronnen uit 
de Leergids 
voor ouders 

30 minuten 

Geschatte 
tijd 

Idealiter zou elke leerling toegang moeten hebben tot een digitaal 
apparaat om de test te voltooien.  
 Een cirkelvormige opstelling van de stoelen om de discussie makkelijk 
te maken 

Omgeving/R
uimte 
instelling 

Provide instructions and make discussion easy 

Verder lezen - Bent u zich bewust van het web? Een checklist voor ouders: 
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https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-
you-webaware-checklist-parents.pdf  

- Online regels en tips voor het gezin: 
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipShe
et_FamilyOnlineRules.pdf  
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