
9/05/2010

1

Samen gaan we ervoor!Samen gaan we ervoor!

over het begeleiden van kinderen over het begeleiden van kinderen 
in hun vrije tijdin hun vrije tijd

Waar gaan we voor?Waar gaan we voor?

�� ontwikkeling van kinderenontwikkeling van kinderen
��met een sterke ‘ik’, een sterke met een sterke ‘ik’, een sterke 
persoonlijkheid, een weerbaar individupersoonlijkheid, een weerbaar individu

��met goeie vaardighedenmet goeie vaardigheden

�� die zich goed voelen in hun vel, plezier die zich goed voelen in hun vel, plezier 
hebbenhebben

�� die goeie relaties kunnen ontwikkelen, sociaal die goeie relaties kunnen ontwikkelen, sociaal 
vaardig zijn, goeie vrienden hebben,…vaardig zijn, goeie vrienden hebben,…

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� groeien naar veerkrachtgroeien naar veerkracht

gedragenheid gedragenheid --

onvoorwaardelijke acceptatieonvoorwaardelijke acceptatie

zelfwaardegevoelzelfwaardegevoel

humor humor -- relativeringsvermogenrelativeringsvermogen

zingeving zingeving -- ikik--besefbesef

(sociale) vaardigheden(sociale) vaardigheden
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Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� gedragenheidgedragenheid
�� onvoorwaardelijke acceptatie van het ‘zijn’ & onvoorwaardelijke acceptatie van het ‘zijn’ & 
niet van het ‘doen’niet van het ‘doen’

�� het krijgen van ‘bestaansrecht’ vanuit de het krijgen van ‘bestaansrecht’ vanuit de 
omgeving omgeving -- erbij mogen horen & erbij willen erbij mogen horen & erbij willen 
horen (wederzijds proces!)horen (wederzijds proces!)

�� in relatie met ouders & familiein relatie met ouders & familie

�� in relatie met vrienden & in relatie met vrienden & omgevingomgeving

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� gedragenheidgedragenheid
�� vertrouwen krijgen van en willen geven aanvertrouwen krijgen van en willen geven aan

�� waardering krijgen vanwaardering krijgen van

�� gelinkt aan de ontwikkeling van de gelinkt aan de ontwikkeling van de 
hechtingscapaciteiten, de hechtingsrelatie, hechtingscapaciteiten, de hechtingsrelatie, 
theory of mind (inleving & empathie)theory of mind (inleving & empathie)

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� zingeving zingeving -- ikik--besef besef -- (zelf)kennis(zelf)kennis
�� dagdagelijkse ervaring greep te hebben op dagdagelijkse ervaring greep te hebben op 
het eigen functioneren binnen de contexthet eigen functioneren binnen de context

�� antwoord vinden op ‘wie ben ik?’antwoord vinden op ‘wie ben ik?’

�� het leren kennen van zichzelf, de ander(en) & het leren kennen van zichzelf, de ander(en) & 
de omgevingde omgeving

�� het zien van het zien van 
verbandenverbanden
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Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� zingeving zingeving -- ikik--besef besef -- (zelf)kennis(zelf)kennis
�� welke betekenis heb ik?welke betekenis heb ik?

�� welke betekenis hebben de anderen? welke betekenis hebben de anderen? 

�� hoe plaats ik mezelf en de andere(n)?hoe plaats ik mezelf en de andere(n)?

�� welke levensvisie heb ik?welke levensvisie heb ik?

“mijn zelfbeeld”“mijn zelfbeeld”

Wie ben ik?Wie ben ik?

�� uit eigen ervaring uit eigen ervaring -- ruimte krijgen!ruimte krijgen!
�� fysieke verschijning & prestatiesfysieke verschijning & prestaties

�� sociale relatiessociale relaties

�� cognitieve mogelijkheden cognitieve mogelijkheden 

�� de spiegel die we de spiegel die we voorhoudenvoorhouden
�� begeleidersbegeleiders

�� vriendenvrienden

�� gezingezin

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� (sociale) vaardigheden(sociale) vaardigheden
�� communiceren van verlangens en gevoelenscommuniceren van verlangens en gevoelens

�� zelfredzaamheidsvaardighedenzelfredzaamheidsvaardigheden

�� schoolse vaardighedenschoolse vaardigheden
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Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� (sociale) vaardigheden(sociale) vaardigheden
��met mijn vaardigheden m’n leven kunnen met mijn vaardigheden m’n leven kunnen 
controleren, in de hand hebben: “ik kan wat controleren, in de hand hebben: “ik kan wat 
ik moet kunnen”ik moet kunnen”

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� eigenwaardeeigenwaarde
�� correct inschatten van eigen positie en het correct inschatten van eigen positie en het 
daaraan ontleend zelfvertrouwendaaraan ontleend zelfvertrouwen

�� fier zijn op je eigenfier zijn op je eigen
kennen, kunnen & zijnkennen, kunnen & zijn

�� het kunnen weerstandhet kunnen weerstand
bieden aan de bieden aan de 
verleiding om te gaan verleiding om te gaan 
voor snel verworven envoor snel verworven en
oppervlakkige oppervlakkige 
bevestigingbevestiging

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� eigenwaardeeigenwaarde
�� geloof in mezelf, fouten kunnen maken en geloof in mezelf, fouten kunnen maken en 
anderen kunnen accepteren in al hun anderen kunnen accepteren in al hun 
mogelijkheden en mogelijkheden en 
beperkingenbeperkingen



9/05/2010

5

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� humorhumor
�� relativerenrelativeren

�� durven iets vanuit een creatieve hoek durven iets vanuit een creatieve hoek 
bekijken bekijken -- eens een eens een 
andere bril opzetten andere bril opzetten 
die alles in een ander die alles in een ander 
perspectief plaatstperspectief plaatst

�� zich niet laten zich niet laten 
overdonderen door overdonderen door 
moeilijkhedenmoeilijkheden

Weerbare jongerenWeerbare jongeren

�� talententalenten
�� dingen die dingen die 
ondersteunen maar ondersteunen maar 
niet de essentie niet de essentie 
uitmakenuitmaken

�� intelligentie, sportieve intelligentie, sportieve 
vaardigheden,…vaardigheden,…

Waar komen we mekaar Waar komen we mekaar 
tegen?tegen?
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ReferentiekaderReferentiekader

�� hoe kijken we naar de wereld?hoe kijken we naar de wereld?
�� gewoontesgewoontes

�� regelsregels

�� waardekaderwaardekader

�� pedagogische principes & methodespedagogische principes & methodes

�� en wat verwachten we van de ander?en wat verwachten we van de ander?

Wat maakt het verschil?Wat maakt het verschil?

�� meningen, ideeën, concrete dingen…meningen, ideeën, concrete dingen…
�� veiligheid, los of niet los?veiligheid, los of niet los?

Wat maakt het verschil?Wat maakt het verschil?

�� meningen, ideeën, concrete dingen…meningen, ideeën, concrete dingen…
�� verwachtingen naar eigen kind, naar de groep verwachtingen naar eigen kind, naar de groep 
naar de begeleider, naar de ouders toenaar de begeleider, naar de ouders toe

�� soorten activiteitensoorten activiteiten

�� groepsgroottegroepsgrootte

�� betrokkenheidbetrokkenheid

��……
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Confrontatie…?Confrontatie…?

thuisthuis

�� kind is meest kind is meest 
belangrijke bezit belangrijke bezit 
van de ouders van de ouders 

�� bezorgdheid voor & bezorgdheid voor & 
toezicht op een toezicht op een 
individuindividu

elderselders

�� de verbinding is de verbinding is 
anders anders -- de groep de groep 
primeert ookprimeert ook

�� bezorgdheid voor & bezorgdheid voor & 
toezicht op een toezicht op een 
groepgroep

Confrontatie…?Confrontatie…?

thuisthuis

�� eigen pedagogisch eigen pedagogisch 
conceptconcept

�� we mogen ons we mogen ons 
mengen & ‘moeien’mengen & ‘moeien’

elderselders

�� eigen pedagogisch eigen pedagogisch 
concept concept -- vaak met vaak met 
verschillen per verschillen per 
begeleider!begeleider!

�� liever geen liever geen 
bemoeizucht van al bemoeizucht van al 
die ouders…die ouders…

Confrontatie…?Confrontatie…?

thuisthuis

�� nood aan specifieke nood aan specifieke 
uitzonderingenuitzonderingen

�� willen we dat ze willen we dat ze 
zich amuseren of zich amuseren of 
iets leren of…?iets leren of…?

elderselders

�� een groepstraject een groepstraject 
dat we willen dat we willen 
bewakenbewaken

�� een specifiek doeleen specifiek doel
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… of niet?… of niet?

thuisthuis

�� kind staat centraalkind staat centraal

elderselders

�� kind staat centraalkind staat centraal

… of niet?… of niet?

thuisthuis

�� we vragen we vragen 
medewerking, medewerking, 
samenwerking & samenwerking & 
betrokkenheidbetrokkenheid

�� we vragen we vragen 
erkenning & steunerkenning & steun

�� ouderrolouderrol

�� moeite & inzetmoeite & inzet

elderselders

�� we vragen we vragen 
medewerking, medewerking, 
samenwerking & samenwerking & 
betrokkenheidbetrokkenheid

�� we vragen we vragen 
erkenning & steunerkenning & steun

�� begeleidersrolbegeleidersrol

�� moeite & inzetmoeite & inzet

Ideeën voor een goeie Ideeën voor een goeie 
samenwerkingsamenwerking
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Het speelterreinHet speelterrein

�� wie heeft waar iets te zeggen?wie heeft waar iets te zeggen?

Ieder zijn plekIeder zijn plek

�� erkenning van mekaars positie & erkenning van mekaars positie & 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid

�� ouders als uiteindelijke eindverantwoordelijkeouders als uiteindelijke eindverantwoordelijke

Een plan!Een plan!

�� een pedagogisch idee een pedagogisch idee -- een visie rond een visie rond 
het werken met kinderen het werken met kinderen 

�� een uitgewerkt waardeneen uitgewerkt waarden-- en en 
normenkader normenkader 

�� getrainde en/of ervaren begeleidinggetrainde en/of ervaren begeleiding
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In samenspraakIn samenspraak

�� open communicatieopen communicatie

�� geen geheimen, ook als iets mis ginggeen geheimen, ook als iets mis ging

�� inspraakorganen (met een duidelijke inspraakorganen (met een duidelijke 
afbakening over de afbakening over de verantwoordelijkverantwoordelijk--
heidheid!)!)

�� durven evaluerendurven evalueren

En als ouders…En als ouders…

�� vertrekken vanuit vertrouwen & vertrekken vanuit vertrouwen & 
positieve benaderingpositieve benadering

�� beseffen waar je terrein eindigt beseffen waar je terrein eindigt --
durven loslatendurven loslaten

Ideeën voor een Ideeën voor een 
gezamenlijk gezamenlijk 
pedagogisch conceptpedagogisch concept
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Een basishoudingEen basishouding

onvoorwaardelijke acceptatieonvoorwaardelijke acceptatie

warmtewarmte structuurstructuur

‘‘oneone down’down’

Waarover hebben we ‘t?Waarover hebben we ‘t?

�� ik ga naast je staan, samen, tegenover  ik ga naast je staan, samen, tegenover  
de moeilijkheden…de moeilijkheden…

OneOne downdown

hun hun probleem blijft hun probleem!probleem blijft hun probleem!


