Opleiding
ouderbegeleiding

me nse nkennis

vanuit een visie op
ouderschap in ontwikkeling

‘Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt
invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere aansluiting bij
de ouders kun je ze helpen zich competent te voelen.’

Opleiding ouderbegeleiding
vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling
Professionals in de jeugdhulp weten veel van de ontwikkeling van
kinderen en van opvoeding. Maar effectief kunnen werken met ouders
is minstens zo essentieel. Ouderbegeleiders kunnen daarbij enorm
profiteren van inzichten in de psychologie van ouders en van methoden
om die inzichten in de praktijk te hanteren. Waarom doen ouders wat
ze doen? Welke dilemma’s komt een hulpverlener tegen in het contact
met ouders? Hoe bereiken ze samen de beste resultaten? Met deze
kennis en vaardigheden legt u de basis voor een goede relatie met
ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen.
Deze opleiding draait om ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in
ontwikkeling, onder andere gebaseerd op het gedachtegoed van de toonaangevende
gezinstherapeute Alice van der Pas. U leert deze klassieke principes en methodes
toepassen in de uiteenlopende omstandigheden waar u als hulpverlener mee wordt
geconfronteerd - zoals echtscheidingsproblematiek of gezinnen waarin psychiatrie
of verslaving een rol speelt - en in een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, variërend van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken.
Om uw competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor
intervisie.

Doelgroep
U werkt als psycholoog, pedagoog, therapeut of maatschappelijk werker in de
jeugdhulp of in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In uw functie begeleidt u ouders.

Doel
In deze opleiding verwerft u de volgende competenties:
• inzicht in de psychologie van het ouderschap en de relatie daarvan met de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en ouders
• gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit zowel het
systeem als het individu
• principes vanuit de methodische ouderbegeleiding toepassen in uw werkpraktijk

Programma

Tijdsinvestering

Lesdag 1 t/m 4 De psychologie van het ouderschap

• 14 lesdagen (verdeeld over 7 maanden) in Utrecht
•	Totale studiebelasting lesdagen, voorbereiding, opdrachten, intervisie en eindtoets: 220 uur

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van ouderschap: fases en dynamiek
Ouderschap en de eigen geschiedenis van de ouder
Ambivalentie in ouderschap
Hechting en ouderschap
Maatschappelijke context van ouderschap: sociale perspectieven
Psychische, psychiatrische, relationele en materiële problemen en ouderschap
Intervisie en ouderbegeleiding als vak: theorie en praktijk

‘Het is een veel voorkomend misverstand om ouderschap
te beschouwen als synoniem van opvoederschap.’

Toetsing
U maakt een eindtoets. U krijgt na afloop een certificaat als uw aanwezigheid
(minimaal 90%), inzet en het resultaat van de eindtoets voldoende zijn geweest.

Hoofdopleider

Lesdag 5 t/m 8 Ouderschap bij complexe belastende omstandigheden

Mw. dr. K.L. Weille

•
•
•
•
•

Katie-Lee Weille is psycholoog en werkt als adjunct-professor aan de Webster University te Leiden. Daarnaast is zij klinisch- en onderzoekssupervisor en docent aan
verschillende opleidingen in Nederland. Zij heeft een eigen praktijk in Amsterdam.

Ouders met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
Ouderschap van medisch kwetsbare kinderen
Ouders met psychiatrische problematiek en/of verslaving
De impact van traumatische levenservaringen van ouders op hun ouderschap
Intervisie en ouderbegeleiding als vak: theorie en praktijk

Lesdag 9 en 10 Ouderschap en partnerschap
•
•
•
•
•

Ouderschap en partnerschap: twee relaties
Omgaan met (v)echtscheidingen in de ouderbegeleiding
Ouderschap binnen nieuw samengestelde gezinnen
Ouderschap en partnergeweld
Intervisie en ouderbegeleiding als vak: theorie en praktijk

Lesdag 11 en 12 Opvoederschap delen met professionals
•
•
•
•
•

Huiselijk geweld
Opvoedtaken delen met jeugdzorg in het gedwongen kader
Hulpverleners rond het kind in gesprek met ouders
De relatie tussen ouders en de school: partners in opvoeden
Intervisie en ouderbegeleiding als vak: theorie en praktijk

Lesdag 13 en 14 Vele wegen naar ouderschap
• Migratie-ervaringen en ouderschap
• 	Therapeutische attitude en culturele overdracht en tegenoverdracht in de
ouderbegeleiding van migranten
• De impact van zwangerschap en vroege verlieservaringen op ouderschap
• Ouderschap via adoptie en nieuwe reproductieve technologieën
• Intervisie en ouderbegeleiding als vak: theorie en praktijk

Mw. drs. G.L. Marcelis-Eerdmans
Gwen Marcelis is gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en ouderbegeleider. Ze is werkzaam in een eigen praktijk in Utrecht.
Alle docenten komen uit de praktijk van de ouderbegeleiding en zijn nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het vakgebied.

Meer informatie en inschrijven
Kijk voor meer informatie over data, aanmeldingsformulier, accreditatie, docenten
en praktische zaken op www.rinogroep.nl/ouderbegeleiding.
Meerdere collega’s geïnteresseerd? Deze opleiding bieden we ook incompany aan.
.

‘Ouderschapskunde is gemáákt voor wijkteams’
Katie Lee Weille, hoofdopleider

‘Het is een veel voorkomend misverstand om ouderschap te beschouwen
als synoniem van opvoederschap. Opvoederschap gaat alleen over het
opvoeden van een kind. Maar ouderschap omvat zoveel meer: het staat
voor de complete persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt nadat je
ouder geworden bent. Deze spraakverwarring zie ik ook weerspiegeld
in de tools voor kinder- en jeugdhulpverleners. Er is ontzettend veel
beschikbaar op het gebied van opvoedtechnieken en gezinsdynamiek.
Allemaal heel nuttig, maar het is onvoldoende om inzicht te krijgen in
ouders en hun subjectieve binnenwereld. Je mogelijkheden met het kind
blijven beperkt zolang je niet op die manier naar de ouders kijkt.’
Krachtgericht werken
‘Ouderschapskunde is gemáákt voor wijkteams. Als je krachtgericht
werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in.
Vanuit een betere aansluiting bij de ouders kun je ze helpen zich competent te voelen. Elke hulpverlener kent wel de situatie waarin ouders
adviezen niet opvolgen. Daar wordt vaak puur cognitief naar gekeken,
maar dat helpt niet om te snappen wat deze ouders in de weg zit. Dan
spelen er bijvoorbeeld tegenstrijdige gevoelens of roept een ontwik-

kelingsprobleem van een kind nare herinneringen op. Je moet het hele
plaatje vanuit het perspectief van de ouder zien te begrijpen.’
Zicht op ouderschap
‘Deze opleiding is gebaseerd op de ouderschapstheorie van Alice van
der Pas. Zij bracht zogenaamde “bufferprocessen” in kaart waar profes-sionals direct mee kunnen werken. Een daarvan is wat zij noemt de
“metapositie” van het ouderschap: samen met ouders boven de dagelijkse gebeurtenissen gaan staan en het ouderschap in brede zin bespreken.
Dat helpt mensen om zich te bezinnen. Dan krijgen ze zicht op hoe ze
verder kunnen. In de opleiding krijg je concrete methodische principes
aangereikt die helpen om zo’n proces goed te begeleiden. Je kunt daarbij
denken aan omgaan met ambivalentie – tegenstrijdige gevoelens over
het kind, een universeel gegeven van ouderschap. Of laveren tussen het
sensitief omgaan met de kwetsbaarheid van ouderschap enerzijds en het
respecteren van ouders als eindverantwoordelijke consultvragers, oftewel
deskundigen van het kind, anderzijds.’
Actuele kennis in de breedte
‘Maar de opleiding omvat ook andere theorieën
over ouderschap, zodat je
in de breedte en met de
meest actuele kennis wordt
bijgeschoold. We besteden
daarnaast aandacht aan
specifieke omstandigheden, zoals echtscheiding of
psychiatrische problemen in
het gezin, en verschillende
soorten ouderschap, zoals
adoptieouderschap en grootouderschap. En er is veel ruimte voor rollenspel en intervisie. Het vraagt namelijk intensieve reflectie om de hele
theoretische basis te kunnen verbinden met de praktijk: op jezelf, op het
werk, op de dynamiek met je cliënten en je team.’

‘Ouderschap staat voor de complete
persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt
nadat je ouder geworden bent.
Deze opleiding richt zich op het inzicht
krijgen in ouders en hun subjectieve
binnenwereld.’
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