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Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ACHTERGROND EN TOELICHTING BIJ ORCH-IDEE
Dankwoord
De afgelopen periode heb ik een instrument ontwikkeld dat de basis kan vormen voor
een goed gesprek tussen ouder(s) en pedagogisch medewerker. Dit was een periode die
ontzettend leerzaam is geweest, waarbij ik niet alleen heb geleerd een instrument te
ontwikkelen, maar ook mijn eigen werk te evalueren en verbeteren. Dit heb ik echter niet
alleen gedaan.
Dit instrument is mede tot stand gekomen door de bijdrage, feedback en
ondersteuning van een aantal personen en organisaties. Ten eerste wil ik dhr. Prof. Dr. Ruben
Fukkink bedanken voor de interessantste ideeën, behulpzame feedback en fijne
samenwerking in dit proces waarin wij gezamenlijk een instrument hebben ontwikkeld.
Ten tweede wil ik de verschillende, deelnemende organisaties niet alleen bedanken
voor deelname aan het overkoepelende onderzoek, maar ook voor hun feedback en
enthousiasme met betrekking tot dit eindproduct.
BOinK
Humankind
4Kids
Kidsfoundation
ViaViela
Tot slot wil ik Lea Sormani bedanken voor de uiteindelijke vormgeving van het
product. Door de fijne samenwerking en de creatieve ideeën ligt er uiteindelijk een product
dat qua kleuren, vormgeving en achterliggende ideeën ontzettend aanspreekt en nu in de
praktijk gebruikt kan gaan worden.
Maartje Diroë
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Een goed gesprek tussen ouder en pedagogisch medewerker
Kinderen groeien op en ontwikkelen zich in verschillende contexten, waaronder het
gezin, de kinderopvang en de school. De kinderopvang is een context die steeds belangrijker
wordt in het leven van kinderen. Niet eerder gingen er namelijk zoveel kinderen als nu
structureel naar de kinderopvang (Centraal Bureau Statistiek, 2018). Het aantal kinderen dat
naar de kinderopvang gaat, blijft toenemen. Zo gingen er tijdens het eerste kwartaal van 2019
815.000 van de in totaal 2,17 miljoen nul- tot twaalfjarige kinderen in Nederland naar de
kinderopvang (Rijksoverheid, 2018), een duidelijke stijging. Aangezien de kinderopvang een
steeds belangrijkere rol speelt in het leven van kinderen, is het logisch dat ouders en
pedagogisch medewerkers elkaar steeds meer opzoeken om verbinding te zoeken tussen de
verschillende leefwerelden van het kind om zo optimale condities te bieden waarbinnen het
kind zich kan ontwikkelen.
Lange tijd zag men de schoolsetting en de thuissetting als twee leefwerelden die
relatief los van elkaar de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Dat terwijl
ouderbetrokkenheid op school en een positieve ouder-leerkracht/pedagogisch medewerker
relatie juist blijkt samen te hangen met betere academische prestaties, een hogere
betrokkenheid en motivatie op school en een positievere sociaal-emotionele ontwikkeling
(Cheung & Pomerantz, 2015; Cheung & Pomerantz, 2011; Barger, Kuncel, Kim, &
Pomerantz, 2019; Nokali, Bachman, & Votruba-Drzal, 2010; Serpell & Mashburn, 2012;
Elicker, Wen, Kwon, & Sprague, 2013). Vanuit een ecologisch standpunt fungeert de
ouderbetrokkenheid hierbij als brug tussen de verschillende leefwerelden waarbinnen het
kind zich ontwikkelt, namelijk de schoolcontext en de thuiscontext (Bronfenbrenner & Ceci,
1994; Bronfenbrenner, 1979). Beide microsystemen beïnvloeden de ontwikkeling van het
kind, maar wanneer deze twee contexten op elkaar worden betrokken, is er sprake van een
nieuw systeem (het zogenaamde mesosysteem) dat zelf ook weer een unieke invloed heeft op
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de ontwikkeling van het kind. Om een optimale ontwikkeling bij het kind te bevorderen, is er
dus een goede verbinding nodig tussen de verschillende contexten waarbinnen jonge kinderen
zich ontwikkelen.
De laatste jaren is de belangstelling voor de relatie tussen de school en de
kinderopvang met de ouders toegenomen. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders
worden steeds meer gezien als partners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
(Allewijn, 2012). Een goede samenwerking tussen ouder en pedagogisch medewerker is een
voorwaarde voor het werken met kinderen op de kinderopvang (Singer & Kleerekoper,
2009). Allen vervullen een eigen pedagogische rol en zijn daarmee medeverantwoordelijk
voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, wat wordt aangeduid met educatief
partnerschap. Educatief partnerschap is gedefinieerd als: “een proces waarin de betrokkenen
er op uit zijn om elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen” (Kalthoff, 2011). De relatie tussen leerkrachten,
pedagogisch medewerkers en ouders is dus wederkerig: ouders zijn betrokken op de
pedagogisch-educatieve instelling en de instelling is op haar beurt weer betrokken bij ouders.
Ze fungeren als gelijkwaardige partners met een gezamenlijk belang, namelijk het
welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
Gesprekken tussen pedagogisch medewerker en ouders zijn een essentieel onderdeel
van het ‘samen opvoeden’ van kinderen. Willen pedagogisch medewerkers een wezenlijke
bijdrage leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen, dan is het
noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers en ouders open communiceren over het
welbevinden, de ontwikkeling en de behoeften van het kind. Dit open communiceren blijkt
niet altijd makkelijk. Het is niet alleen de frequentie van contacten die ertoe doet, maar vooral
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de kwaliteit van deze contacten (Downer & Myers, 2009) met wederkerig vertrouwen, steun,
respect en inhoudelijke interactie (Adams & Christenson, 2000; Serpell & Mashburn, 2012).
Veel instellingen maken vaak gebruik van de standaard tien-minutengesprekken,
waarbij ouders een afwachtende en ‘achteroverleunende’ houding kunnen aannemen (Harris
& Goodall, 2008; Addi-Raccah & Ariv-Elyashiv, 2008). Bij dit format voor deze tienminutengesprekken moet eenrichtingsverkeer worden vermeden, waarbij de leerkracht of
pedagogisch medewerker vertelt over het welbevinden en het functioneren van kinderen
binnen de educatieve context. Bij deze tien-minutengesprekken ontstaat zo, onbedoeld,
afstand tussen de pedagogisch medewerkers of leerkracht en de ouder.

Voorwaarden voor een goed gesprek
Voordat er een goed gesprek tussen de pedagogisch medewerker en de ouder(s) kan
worden gevoerd, is het belangrijk dat er vertrouwen is tussen de pedagogisch medewerker en
de ouder (Herweijer & Vogels, 2013; Oostdam & Hooge, 2013; Menheere & Hooge, 2013;
Bakker, Denessen, Denissen, & Oolbekkink-Marchand, 2013). Wanneer een kind nieuw is op
de kinderopvang kan een start- of intakegesprek over wederzijdse verwachtingen tussen
leraar en ouders helpen deze vertrouwensband te creëren. Ook dagelijkse contacten tussen
ouder en pedagogisch medewerker en formele overlegmomenten zoals de tien-minuten
gesprekken dragen bij aan het opbouwen van een vertrouwensband.
Naast het belang van een vertrouwensband voor het voeren van een goed gesprek is
het van belang dat er sprake is van gelijkwaardigheid tussen ouder en pedagogisch
medewerker (Bakker, Denessen, Denissen, & Oolbekkink-Marchand, 2013; Oostdam &
Hooge, 2013). Hoewel ouders en leerkrachten verschillende rollen hebben in het opvoeden
van het kind, is het van belang dat hun rol binnen het educatief partnerschap gelijkwaardig is.
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Door de ander het gevoel te geven dat zijn inbreng gewaardeerd wordt en evenwichtig te
communiceren, ontstaat er een gevoel van gelijkwaardigheid binnen het partnerschap
(Herweijer & Vogels, 2013). Wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid en beide partijen
dus de rol van de ander in de ontwikkeling van het kind erkennen, draagt dit bij aan de
samenwerking tussen beiden en daarmee aan het gezamenlijk doel, namelijk optimale
condities bieden voor de ontwikkeling van het kind.
Tot slot is het belangrijk dat zowel ouder als pedagogisch medewerker een open
houding heeft naar de ander toe. Ook wanneer zij wellicht niet hetzelfde denken over
bepaalde aspecten van (de opvoeding van) het kind is het van belang dat zij open staan voor
de visie van de ander. Problemen in de relatie tussen ouders en pedagogisch medewerker
ontstaan namelijk niet zozeer door verschillen tussen beiden, maar door een negatieve,
gesloten houding van gezin naar kindercentrum en andersom. Problemen in de relatie
ontstaan juist wanneer sociale systemen waarvan een kind deel uitmaakt de verschillen sterk
benadrukken. Door juist te zoeken naar overeenkomsten en verbinding tussen de
verschillende leefwerelden van een kind kan een open houding naar de ander toe en daarmee
het educatief partnerschap bevorderd worden.
Concluderend, het is dus van belang dat pedagogisch medewerkers en ouders werken
aan wederzijds begrip voor en vertrouwen in elkaar, aangezien dit kernvoorwaarden zijn voor
het voeren van een goed gesprek. Vanuit deze basis kunnen zij gezamenlijk werken aan
hetgeen wat hen verbindt, namelijk het bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden
van het kind.
Het klassieke ouder-leerkracht/pedagogisch medewerker gesprek
Oudercontact dat gebonden is aan de evaluatie van de ontwikkeling en het leerproces
van het kind op de pedagogisch-educatieve instelling, nodigt nauwelijks uit tot betrokkenheid
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van de ouder (Harris & Goodall, 2008; Addi-Raccah & Ariv-Elyashiv, 2008). Dergelijke
gesprekken gaan uit van communicatie die voornamelijk bestaat uit eenrichtingsverkeer. De
leraar of pedagogisch medewerker vertelt over het welbevinden en het functioneren van het
kind binnen de educatieve context en de ouder wordt slechts voorzien van informatie, zonder
dat deze een actieve rol aanneemt in het gesprek. Dat terwijl ouderbetrokkenheid juist blijkt
samen te hangen met een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling, betere schoolprestaties
en een hogere motivatie en betrokkenheid op school (Cheung & Pomerantz, 2015; Cheung &
Pomerantz, 2011; Barger, Kuncel, Kim, & Pomerantz, 2019; Nokali, Bachman, & VotrubaDrzal, 2010; Serpell & Mashburn, 2012). Binnen dit format heeft de leerkracht of
pedagogisch medewerker een leidende rol en hij/zij bepaalt tijdens het gesprek hoe er wordt
gecommuniceerd en wat tijdens het gesprek aan bod komt. Dit draagt niet bij aan het
opbouwen van een wederkerige vertrouwensrelatie waarbij alle partijen gelijkwaardig zijn,
wat juist van belang is voor het bevorderen van educatief partnerschap.

“Een goed gesprek” tussen ouder(s) en leerkracht/pedagogisch medewerker: ORCHidee
Een goed gesprek met een actieve rol van de ouder(s) en pedagogisch medewerker is,
zoals gezegd, een essentieel onderdeel van het educatief partnerschap en daarmee van het
samen opvoeden van kinderen. De ontwikkelde tool beoogt hier een steentje aan bij te dragen
door het gesprek te structureren. De tool doet dit aan de hand van een compacte set van
kenmerken van kinderen die telkens zijn gekoppeld aan een terugkerende vraag vanuit een
ontwikkelperspectief. Het gaat om specifieke temperamentskenmerken waar ouders al op
zeer jonge leeftijd van hun kind een betrouwbaar beeld van vormen en waarvan
(inter)nationaal onderzoek heeft laten zien dat ze samenhangen met de sociaal-emotionele
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ontwikkeling van kinderen van baby tot en met peuter in de kinderopvang in de voorschoolse
periode.
Een goed start- of intakegesprek is nodig om de eigenschappen en behoeften van een
kind inzichtelijk te krijgen vanaf de vroege start. Tijdens het start- of intakegesprek zal
voornamelijk worden uitgegaan van de ervaring van de ouders met hun kinderen, aangezien
ouders ruime ervaring hebben met hun eigen kind en de eigenschappen en behoeften van hun
kind in de thuissituatie het beste kennen.
Tijdens het start- of intakegesprek gaan ouder en pedagogisch medewerker uit van de
visie en ervaring van de ouder. Tijdens de tien-minutengesprekken zal meer worden
uitgegaan van zowel de ervaring van de ouders als de ervaring van de pedagogisch
medewerker. De pedagogisch medewerker heeft het kind meegemaakt in een heel andere
setting dan de ouders en kan op deze manier een uniek perspectief bieden op de ontwikkeling
en het welbevinden van het kind.
Bij het gezamenlijk inzichtelijk krijgen van de eigenschappen en behoeften van
kinderen gaan we uit van een ontwikkelingsperspectief op de eigenschappen van kinderen.
Kort gezegd, een kind “is” al iemand, maar hij of zij “wordt” ook iemand. Het is dus zaak om
een kind niet alleen te labelen (hoe een kind “is”), maar om dit te verbinden met een
ontwikkelperspectief. Het kaartspel beoogt bij te dragen aan een positieve wisselwerking
tussen kind en omgeving door uitwisseling tussen de opvoeders thuis en in de kinderopvang,
die als het ware “om het kind staan”.
De ontwikkelde tool is gebaseerd op het differentiële ontvankelijkheidsmodel, welke
veronderstelt dat kinderen verschillen in hun gevoeligheid of ontvankelijkheid voor
invloeden uit de omgeving (Belsky & Pluess, 2009). Gevoelige kinderen worden omschreven
als orchideeën, kwetsbaar voor negatieve omgevingsinvloeden, terwijl ze juist prachtig
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kunnen bloeien in een positieve omgeving met de juiste zorg. Minder gevoelige kinderen
worden omschreven als paardenbloemen, veerkrachtig en in staat om in iedere omgeving te
groeien, maar ze reageren minder sterk op zowel positieve als negatieve invloeden vanuit de
omgeving. Bepaalde kenmerken van kinderen zien we vaak bij orchidee-kinderen, terwijl we
andere kenmerken juist vaak zien bij paardenbloem-kinderen. Op deze wijze is dit ook
meegenomen in de ontwikkelde tool.

Een instrument voor een ‘goed gesprek’: ORCH-idee

Met het ORCH-idee-instrument worden de belangrijkste eigenschappen van een kind
inzichtelijk gemaakt in een open format. ORCH-idee is eenvoudig van opzet en beoogt dat
zowel ouder als pedagogisch medewerker een completer beeld van ‘voorspellende’
eigenschappen en behoeften van het kind krijgen, waardoor dit een gericht startpunt wordt
voor een pedagogisch gesprek. De kaarten vormen een open methodiek die op allerlei
manieren kunnen worden gebruikt. We beschrijven hieronder een standaard aanpak, die
rekening houdt met praktische voorwaarden (tijd). Als ontwikkelaars staan we open voor
wijzigingen en heel andere, innovatieve werkwijzen die bijdragen aan een constructief
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gesprek tussen opvoeders van jonge kinderen. De standaard aanpak wordt hieronder eerst
beschreven voor het start-/intakegesprek, waarna deze ook wordt beschreven voor een
formeel overlegmoment, zoals het tien-minutengesprek.

Start-/intakegesprek
Opening: keuze van kaarten
Het instrument bestaat uit kaarten met eigenschappen van een jong kind. Tijdens het start- of
intake-gesprek pakt de ouder vier kaarten (een kwartet) van de stapel met kaarten en legt deze
open voor zich neer. De ouder legt deze op volgorde: welke eigenschappen passen het beste
bij mijn kind? En welke eigenschappen passen juist minder bij mijn kind? Mogelijk liggen er
al vier kaarten die goed passen bij het kind, maar misschien ook nog niet. De ouder pakt
telkens een nieuwe kaart van de stapel met kaarten, waarna de ouder bepaalt of deze beter bij
het kind past dan één van de vier kaarten die al op tafel liggen. Wanneer dit het geval is,
wordt de kaart die het minst goed bij het kind past weggelegd. Wanneer de getrokken kaart
niet bij het kind past, wordt deze weggelegd. Nadat alle kaarten op zijn, liggen er vier kaarten
op tafel die vanuit het ouderperspectief het meest passend zijn voor het kind. Ook deze ronde
kan natuurlijk al leiden tot een gesprek over het kind.

Bespreking van de gekozen kaarten
Na het kiezen en ordenen van de eigenschappen van het kind volgt een bespreking van de
eigenschappen. Hierbij gaan de ouders en de pedagogisch medewerker de overgebleven
kaartjes ook omdraaien. Dit gebeurt per gekozen eigenschap. Aan de ene kant van het kaartje
staat namelijk een eigenschap van het kind (die volgens de ouders passend is voor dit kind),
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aan de andere kant van het kaartje staan twee, telkens terugkerende vragen: Wat kan de
pedagogisch medewerker/gastouder doen? Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker
samen doen? Aan de hand van deze vragen kunnen ouder en pedagogisch medeweker
bespreken wat de eigenschap van het kind vraagt van de ouders en de pedagogisch
medewerker en hoe de kinderopvang aangepast kan worden aan de behoeften van het kind.
De belangrijkste vraag is nu: wat vraagt deze eigenschappen van de omgeving van dit kind
(ouders, pedagogisch medewerker, kinderopvang)? Per overgebleven kaartje mag de ouder
dus vertellen hoe en wanneer zij deze eigenschap herkend bij het kind, waarna het kaartje
wordt omgedraaid en de ouders en pedagogisch medewerker aan de hand van de vragen
kunnen bespreken wat dit van hen en de omgeving van het kind vraagt. Op deze manier
wordt het pedagogische gesprek vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief gevoerd
en staat het kind centraal. Tot slot kunnen zowel ouder als pedagogisch medewerker een
blanco kaart inzetten als deze een bepaalde eigenschap van het kind mist of een ander
perspectief wil inbrengen. Als de ouders of pedagogisch medewerker deze kaart kiest, vullen
zij de volgende zin aan: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn kind…
Een ouder kan bijvoorbeeld kiezen voor een kaart met daarop de eigenschap
“gevoelig”. Als de ouder daarna vertelt dat het kind gevoelig is voor onverwachte
gebeurtenissen, zoals wanneer er onverwachts een andere pedagogisch medewerker op de
groep staat, kunnen ouder en pedagogisch medewerker in gesprek gaan over de manier
waarop zij de opvang kunnen aanpassen aan de behoeften van het kind. Door het instrument
krijgen zowel pedagogisch medewerker als de ouders zelf een completer beeld van de
eigenschappen en daarbij horende behoeften van het kind en kan de opvang van een
individueel kind worden afgestemd op zijn of haar behoeftes.
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Tien-minuten gesprek
Opening: keuze van kaarten
Tijdens het tien-minutengesprek ligt de stapel kaarten tussen ouder en pedagogisch
medewerker in. De pedagogisch medewerker pakt vier kaarten (een kwartet) van de stapel
met kaarten en legt deze open voor zich neer. De ouder en pedagogisch medewerker leggen
deze gezamenlijk op volgorde: welke eigenschappen passen het beste bij het kind? En welke
eigenschappen passen juist minder bij het kind? Hier voeren ouder en pedagogisch
medewerker al overleg over welke eigenschappen zij meer of minder bij het kind vinden
passen. Beiden vanuit hun unieke visie op het kind binnen de eigen context. Daarna pakken
ouder en pedagogisch medewerker om de beurt een kaart van de stapel, waarna zij
gezamenlijk bepalen of deze beter bij het kind past dan één van de vier kaarten die al op tafel
liggen. Ook hier deelt dus zowel de ouder als de pedagogisch medewerker zijn unieke visie
over het kind en zijn eigenschappen en behoeften. Nadat alle kaarten op zijn, liggen er vier
kaarten op tafel die vanuit het perspectief van zowel de ouder als de pedagogisch medewerker
het meest passend zijn voor het kind. Ook deze ronde kan natuurlijk al leiden tot een gesprek
over het kind.

Bespreking van de gekozen kaarten
Na het kiezen en ordenen van de eigenschappen van het kind volgt een bespreking van
de eigenschappen. Hierbij gaan de ouders en de pedagogisch medewerker de overgebleven
kaartjes ook omdraaien. Dit gebeurt per gekozen eigenschap. Zoals hierboven beschreven
staat aan de ene kant van het kaartje een eigenschap van het kind (die volgens de ouders
passend is voor dit kind), terwijl aan de andere kant van het kaartje twee vragen staan,
namelijk: Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen? Wat kunnen ouder en
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pedagogisch medewerker samen doen? Aan de hand van deze vragen kunnen ouder en
pedagogisch medeweker bespreken wat de eigenschap van het kind vraagt van de ouders en
de pedagogisch medewerker en hoe de kinderopvang aangepast kan worden aan de behoeften
van het kind. De belangrijkste vraag is dan dus: wat vraagt deze eigenschappen van de
omgeving van dit kind (ouders, pedagogisch medewerker, kinderopvang)? Per overgebleven
kaartje bespreken de ouders en de pedagogisch medewerker hoe en wanneer zij deze
eigenschap herkennen bij het kind, waarna het kaartje wordt omgedraaid en de ouders en
pedagogisch medewerker aan de hand van de vragen kunnen bespreken wat dit van hen en de
omgeving van het kind vraagt. Op deze manier wordt het pedagogische gesprek vanuit een
ontwikkelingspsychologisch perspectief gevoerd en staat het kind centraal. Tot slot kunnen
zowel ouder als pedagogisch medewerker een blanco kaart inzetten als deze een bepaalde
eigenschap van het kind mist. Als de ouders of pedagogisch medewerker deze kaart kiest,
vullen zij de volgende zin aan: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn kind…
Er wordt dus gezocht naar verbinding en overeenkomsten tussen beide contexten
waarin het kind zich ontwikkelt. Een goede verbinding tussen de verschillende leefwerelden
van een kind werkt bevorderend voor de ontwikkeling van het kind, doordat de opvang kan
worden afgestemd op de eigenschappen en behoeften van het individuele kind.

Concrete kindkenmerken op de kaartjes
Bepaalde kenmerken van kinderen blijken voorspellend te zijn voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen op de kinderopvang. Een voorspeller die erg belangrijk blijkt te
zijn, is het temperament van kinderen. Maar temperament is een breed begrip dat opgedeeld
kan worden in veel verschillende eigenschappen en kenmerken. Hieronder zijn de
opgenomen kenmerken opgesomd:
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•

Ervaart snel/vaak negatieve emoties, zoals frustratie, verdriet, boosheid en angst

•

Blij/vrolijk/positief humeur

•

Angstig/snel bang

•

Zelfverzekerd

•

Verlegen

•

Extravert

•

Makkelijk te kalmeren / te troosten

•

Moeilijk te kalmeren / te troosten

•

Gevoelig voor aanrakingen, zoals gezicht schoonmaken, luier verschonen, haar kammen

•

Heeft geen moeite met aanrakingen, zoals gezicht schoonmaken, luier verschonen, haar kammen

•

Moeite met grote veranderingen

•

Gaat makkelijk om met grote veranderingen

•

Moeite met veel geluiden en indrukken om zich heen

•

Heeft geen moeite met veel geluiden en indrukken om zich heen

•

Terughoudend met vreemden

•

Is niet terughoudend met vreemden

•

Kan eigen gedrag en emoties reguleren (peuter)

•

Heeft moeite met gedrag en emoties reguleren (peuter)

•

Reageert open op nieuwe prikkels

•

Trekt zich terug van nieuwe prikkels

•

Beleeft veel plezier aan intense activiteiten

•

Beleeft minder plezier aan intense activiteiten

•

Beleeft veel plezier aan rustige activiteiten

•

Beleeft minder plezier aan rustige activiteiten

•

Gemiddeld niveau van welbevinden, soms extra vrolijk

•

Gemiddeld niveau van welbevinden, soms minder vrolijk

•

Hoog activiteitsniveau

•

Laag activiteitsniveau

•

Reageert vaak impulsief

•

Reageert vaak terughoudend

•

Raakt erg snel gefrustreerd

•

Raakt niet snel gefrustreerd
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Lay-out van het kaartspel
•

Voorkant: eigenschap van het kind.

•

Achterkant: twee vragen voor de ouders:
-

Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?

-

Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker/gastouder samen doen?
1B

1B

Blij/vrolijk/positief humeur

Wat kan de
pedagogisch medewerker/
gastouder doen?

Wat kunnen ouder en
pedagogisch
medewerker/gastouder
samen doen?

•

Kaartjes die wijzen op een hoge mate van sensitiviteit, zoals “gevoelig voor
aanrakingen” en “moeite met grote veranderingen”, zijn ‘orchidee’-kaartjes.

•

Kaartjes die wijzen op een lage mate van sensitiviteit, zoals “heeft geen moeite met
aanrakingen” en “heeft geen moeite met veel geluiden en indrukken om zich heen”,
zijn ‘paardenbloem’-kaartjes.

•

Tulp-kaartjes, kaartjes met algemene kenmerken, zoals “open houding”.
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•

Een aantal eigenschappen blijkt specifiek van belang te zijn voor het welbevinden en
de ontwikkeling van baby’s op de kinderopvang, zoals het kenmerk “verlegen”. Dit
wordt aangegeven met een baby-symbooltje.

•

Een aantal eigenschappen blijkt specifiek van belang te zijn voor het welbevinden en
de ontwikkeling van peuters op de kinderopvang, zoals het kenmerk “Kan eigen
gedrag en emoties reguleren”. Dit wordt aangegeven met het peuter-symbooltje.

•

De kaarten met eigenschappen bestaan uit paren. Zo vormen “verlegen” en
“extravert” een paar en ook andere kaarten vormen een paar van tegenovergestelde
kenmerken. Wanneer twee kaarten een paar
vormen, is dit aangegeven met een getal en een
cijfer (bijvoorbeeld: “3a” en “3b”).

•

De blanco kaart kan worden ingezet als ouder of
pedagogisch medewerker een bepaalde eigenschap

Wat ik ook nog wil
zeggen over mijn/het kind…

van het kind mist. Als de ouders of pedagogisch
medewerker deze kaart kiest, vullen zij de volgende
zin aan: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn
kind…
•

Tot slot is er een informatieve kaart waarop de verschillende bloemen/metaforen
worden omschreven. Ook de peuter- en baby-variant worden hierop omschreven.
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Stappenplan
Stappen bij het start-/intakegesprek:
De pedagogisch medewerker legt het kaartenpakket op tafel tussen ouder en pedagogisch
medewerker in.
Stap 1: Ouder pakt vier kaarten (kwartet) van de stapel met kaarten en legt de kaarten op
volgorde: welke eigenschappen passen het meest en welke het minst bij mijn kind?
Stap 2: De ouder pakt telkens één nieuwe kaart tot het kaartenpakket op is en beslist: past
deze kaart beter bij mijn kind dan één van de vier kaarten op tafel? Zo nee, wordt de kaart
weggelegd en zo ja, wordt de kaart omgeruild. Als de kaarten op zijn, liggen er vier kaarten
op tafel die het kind het best omschrijven (ouderperspectief).
Stap 3: Pedagogisch medewerker en ouder gaan in gesprek over de eerste eigenschap:
wanneer en hoe zie je deze eigenschap bij het kind? Hierbij wordt uitgegaan van het
ouderperspectief, aangezien ouders ruime ervaring hebben met hun eigen kinderen en de
eigenschappen en behoeften van hun kind het beste kennen.
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Stap 4: De pedagogisch medewerker draait het kaartje om, waarna de volgende vragen
worden besproken:
-

Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?

-

Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker/gastouder samen doen?

Stap 3 en 4 worden herhaald voor alle vier de kaartjes.
Stap 5: Tot slot kunnen zowel ouder als pedagogisch medewerker een blanco kaart inzetten
als deze een bepaalde eigenschap van het kind mist: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn
kind… Waarna de blanco kaart wordt omgedraaid en de twee vragen worden besproken door
ouder en pedagogisch medewerker.
Stappen bij het tien-minutengesprek:
De pedagogisch medewerker legt het kaartenpakket op tafel tussen ouder en pedagogisch
medewerker in.
Stap 1: Pedagogisch medewerker pakt vier kaarten (kwartet) van de stapel met kaarten en legt
de kaarten op volgorde: welke eigenschappen passen het meest en welke het minst bij dit
kind?
Stap 2: Ouder pakt als eerst een kaart van de stapel en ouder en pedagogisch medewerker
bepalen gezamenlijk: past deze kaart beter bij dit kind dan één van de vier kaarten op tafel?
Zo nee, wordt de kaart weggelegd en zo ja, wordt de kaart omgeruild. Dan pakt de
pedagogisch medewerker een kaart van de stapel en bepalen zij weer gezamenlijk of deze
wordt neergelegd. Als de kaarten op zijn, liggen er vier kaarten op tafel die het kind het best
omschrijven (pedagogisch medewerker- en ouderperspectief).
Stap 3: Pedagogisch medewerker en ouder gaan in gesprek over de eerste eigenschap:
wanneer en hoe zie je deze eigenschap bij het kind? Hierbij wordt uitgegaan van zowel het
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ouderperspectief als het pedagogisch medewerker-perspectief, aangezien beiden het kind in
een andere setting hebben ervaren.
Stap 4: De pedagogisch medewerker draait het kaartje om, waarna de volgende vragen
worden besproken:
-

Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?

-

Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker samen doen?

Stap 3 en 4 worden herhaald voor alle vier de kaartjes.
Stap 5: Tot slot kunnen zowel ouder als pedagogisch medewerker een blanco kaart inzetten
als deze een bepaalde eigenschap van het kind mist: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn
kind… Waarna de blanco kaart wordt omgedraaid en de twee vragen worden besproken door
ouder en pedagogisch medewerker.
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