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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke 
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maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 
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Inleiding 

Beschrijving van de bijeenkomsten 

Hierna volgen de beschrijvingen van de bijeenkomsten van de moedergroep en de bijbehorende bijla-

gen. Per bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de gehele bijeenkomst, waarna alle onderde-

len verder worden uitgewerkt. Sommige onderdelen komen elke bijeenkomst terug. We hebben ervoor 

gekozen om die wel elke keer te beschrijven, zodat je als trainer / begeleider geen onderdelen bij el-

kaar hoeft te zoeken.  

Na de twee voorbereidingsbijeenkomsten krijgen de bijeenkomsten van de moedergroep een vaste 

structuur, zodat zij houvast hebben en zich veilig kunnen voelen.  

• Samen binnenkomen met het kind en welkomstritueel 

• Naar de moedergroep 

• Agenda 

• Wat gaat goed met je kind? 

• Terugblik en huiswerk bespreken 

• Thema 

• Pauze 

• (Herhaling) thema 

• Huiswerk 

• Naar de kindergroep 

• Gezamenlijke afsluiting 

 

Maatwerk 

Elke groep is anders. Het is belangrijk om per groep te bekijken of de programmaopbouw of een oefe-

ning geschikt is. Breng desgewenst wijzigingen aan. Ga ook flexibel om met de tijd. Mensen met een 

licht verstandelijke beperking kunnen zich moeilijker concentreren. Let op dat je hen niet overvraagd, 

maar ook weer niet te voorzichtig bent zodat je hen ondervraagt.  

 

Gebruik van het werkboek 

Per bijeenkomst is een bijbehorend werkboek gemaakt. Ook hierin zijn de terugkerende onderdelen 

elke keer opgenomen. Dit kan voor de moeders teveel van het goede zijn. Het is aan de trainer / be-

geleider om te bepalen welke bladen worden gebruikt.  

Tip: reik het werkboek uit aan het einde van bijeenkomst 1. En reik de bladen van het werkboek bij de 

volgende bijeenkomsten uit bij het bijbehorende onderdeel en / of aan het einde van de bijkomst. Dit 

voorkomt dat de deelnemers tijdens de bijeenkomst in het boek gaan bladeren en worden afgeleid.  

 

Agenda en flappen met picto’s 

Om zaken te visualiseren is het raadzaam flappen te maken met de agenda van de desbetreffende 

bijeenkomst en van de inhoudelijke onderdelen die worden behandeld. Deze kunnen worden gemaakt 

van de bladen uit het werkboek of van de bijlagen van de betreffende bijeenkomst. In copyshops kun-

nen deze bladen worden vergroot tot A2 – A1 of A0-formaat. Let op: hoe groter hoe duurder! Het laten 

vergroten van deze bladen brengt dus kosten met zich mee, maar het zelf maken van flappen en verg-

roten van picto’s is zeer tijdsintensief en dus ook kostbaar.  

 

Tekeningen 

Bij diverse onderdelen zijn tekeningen of stripjes gemaakt.  

Voor de moedergroep:  

• Stripje huiselijk geweld. Dit kan op verschillende momenten worden ingezet. 
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• Stripje over hoe je wel en beter niet kunt troosten.  

De tekeningen voor bij de verhalen in de kindergroep kunnen desgewenst ook worden gebruikt in de 

moedergroep.  

 

Evaluatie 

Het is belangrijk elke bijeenkomst goed te evalueren. Wat vinden de begeleiders van hun eigen rol en 

functioneren? Hoe werkte de groep voor de kinderen en moeders? Wat ging goed? Wat zijn leer- en 

verbeterpunten? Het kan goed zijn om ook tussentijds te evalueren.  

In de pilot in Dordrecht is dat gedaan tijdens het collage maken op bijeenkomst 5 in de moedergroep.  

 

Daarnaast is het belangrijk om na afloop van de bijeenkomsten te bespreken of er zich belangrijke 

zaken hebben voorgedaan die meer aandacht behoeven of die zorgen baren.  

• Moet worden verwezen in verband met de eigen verwerking van het huiselijk geweld? 

• Moet worden verwezen in verband met noodzakelijke opvoedingsondersteuning?  

• Moet worden verwezen in verband met het uitbreiden sociale netwerk? 

 

Terugkoppeling naar MOVISIE gebruikersplatform 

Wij stellen het op prijs wanneer ervaringen, wijzingen in het programma en dergelijke worden terugge-

koppeld naar het gebruikersplatform op de MOVISIE-Academie. Je kunt hiervoor contact opnemen 

met ondergetekende.  

 

 

Wij wensen jullie veel succes met de uitvoering van deze methodiek!  

 

Namens de projectgroep 

Marijke Lammers (m.lammers@movisie.nl) 
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Voorbereidingsbijeenkomst 1: Kennismaking 

Tijd  

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen  Koffie, thee, limonade, koekjes.  

10 Introductie Welkom en vertellen wat we gaan 

doen deze twee keer voordat de kin-

dergroep start.  

Agenda bijeenkomst doorlopen. 

Map laten zien.  

• Agenda op flap (vergroot de 

bladzijde uit werkboek op 

A2, A1 of A0-formaat).  

• Map voor moeders.  

 

10 Kennismaking ‘op 

schoenmaat’ 

Kennismakingsoefening. Ruimte waar je in een boog-

vorm kunt staan en elkaar goed 

kan zien. 

10 Korte kennisma-

king 

Je kinderen voorstellen en een aantal 

vragen beantwoorden in de kring. 

• Stickers voor namen. 

• Flap met vergrote kennis-

makings-picto’s en vragen.  

• Foto kind (vooraf moeders 

vragen die mee te nemen). 

0 Even uitblazen Even ruimte om te rekken en strekken. Afhankelijk van situatie in de 

groep. [Is in de pilot komen te 

vervallen].  

10 Regels opstellen Volgens de vraagmethode regels op-

stellen zodat alle moeders zich veilig 

voelen. 

Flap met groepsregels. 

10  Pauze   

30 Wat is er thuis ge-

beurd? 

Van elkaar horen waarom we hier zijn, 

wat de kinderen hebben meegemaakt 

en wat jij hebt meegemaakt aan ge-

weld. 

• DVD van ETV met je vin-

gers in je oren.  

• DVD-speler, beamer of TV. 

• 4 vragen paraat. 

• Stripje huiselijk geweld. 

• Tissues. 

 

05 Terugblik Vragen hoe de moeders deze bijeen-

komst vonden. 

 

05 Huiswerkopdracht A. Schrijf op; wat vind je kind echt 

leuk om met jou te doen? 

B. Zorg dat je map herkenbaar 

wordt! 

Voorgedrukte huiswerkop-

dracht: wat vind je kind leuk om 

te doen met jou? 

Uitdelen werkboek.  

90  
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Introductie 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten.  

2. Leerdoel: Duidelijkheid scheppen wat we gaan doen zowel vandaag als de volgende 

keren.  

Introductie werkboek. Aandacht voor elkaar en complimenten geven 

3. Werkvorm: Uitleg. 

4. Middelen: Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto’s ‘duim omhoog’ compliment geven (zie bijlage voorbereidingsbijeen-

komst 1). 

Werkboeken. 

5.  beschrijving werkwijze: Waarom zijn we hier, wat gaan we doen, achtergrond van de trainers.  

Je komt 2 keer alleen naar de moedergroep. Dat noemen we voorberei-

dingsbijeenkomsten. Deze keer en volgende week. Omdat jullie ouder zijn 

van je kind hebben we twee extra bijeenkomsten. Het gaat vandaag en 

volgende week over hoe je een goede ouder/moeder kunt zijn na huiselijk 

geweld.  

Daarna breng je je kind mee en begint ook de kindergroep. Dan komen we 

10 keer bij elkaar. De kinderen zitten dan in de andere ruimte hiernaast. 

Als de kindergroep is begonnen, hebben we steeds een onderwerp waar je 

kind ook aan werkt. Aan het eind van de bijeenkomsten komen de moeders 

en kinderen weer samen.  

 

Elke keer zullen we ook aandacht besteden aan het geven van complimen-

ten aan elkaar. Dat mogen jullie doen, maar wij als trainer zullen dat ook 

doen. Eerst houd je of beide duimen omhoog of je gebruikt een kaartje met 

een duim erop. Wat ik goed vind aan wat je net zei/deed is…. 

 

Doorlopen van de agenda van deze bijeenkomst. 

 

Map voor de moeders laten zien en het gebruik ervan toelichten. (De map 

wordt pas op het eind uitgedeeld, omdat men anders al steeds in gaat bla-

deren). 

 

6. Aandachtspunten: De kracht van positieve aandacht 
1. Wat vind je dat de ander goed heeft gedaan? 
2. Geef een compliment. 

Wat doe je als je een compliment krijgt? 
1. Je luistert en zegt dank je wel. 

7. Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 

LVG kinderen en hun moeders hebben vaak de ervaring dat zaken niet 

goed gaan, of dat anderen het niet goed vinden gaan. Het is belangrijk dat 

de moeders ervaren wat het effect is van complimenten krijgen en geven. 

Hierdoor kunnen ze het daarna makkelijker in de relatie met hun kind toe-

passen. In alle bijeenkomsten is complimenten geven en krijgen een be-

langrijk aandachtspunt voor de trainers.  

 

Ervaring uit de pilot 

De agenda ophangen en vooraf doorlopen geeft de moeders houvast. Moeders vinden het fijn om te 

weten wat ze gaan doen en wanneer de pauze is.  
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Kennismaken op schoenmaat 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

 

 

2. Leerdoel: Kennismaking en leren van de namen op een luchtige manier. 

 

 

3. Werkvorm: Spel. 

 

 

4. Middelen: Ruimte om in een boogvorm te kunnen staan en elkaar te kunnen zien en 

te kunnen lopen. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Je nodigt iedereen uit te komen staan in een boog. 

We kennen elkaar nog niet. We gaan vandaag op verschillende manieren 

kennismaken. De eerste manier is bedoeld om de namen te leren. Je kunt 

in een groep op verschillende onderwerpen op een rij gaan staan. Het spel 

heet ‘’op schoenmaat’’. Zo kan je op schoenmaat gaan staan, terwijl je 

vooraf je maat geheim houdt. Je kijkt goed naar elkaars schoenen. De 

grootse gaan rechts staan (je wijst) en de kleinste maat links. Je moet je 

maat nog even geheim houden. Als je als trainer het idee hebt dat vrijwel 

iedereen denkt dat ze goed staat, volgt een voorstelronde. Je noemt je 

naam en (trots) je schoenmaat. Als trainer sta je ook ergens in de rij. 

Mensen die niet goed staan verplaatsen zich. 

 

6. Aandachtspunten: Iedereen doet het woord en komt aan bod.  

Eventueel kan de oefening worden herhaald met bijvoorbeeld ‘staan op 

lengte’. Let op, Nederlanders zijn vaak groot, sommige vrouwen uit andere 

landen staan dan steeds aan een kant. Het gaat erom de namen te leren.  

 

7. Achtergrondinformatie 

voor de trainer: 

Omdat iedereen iets moet zeggen en er bewogen wordt, is de kans kleiner 

dat stille mensen zich vooral onzeker voelen bij de start van een groep als 

je deze oefening doet. Ook kan het een spanningsbreker zijn bij groepen 

met een spannend onderwerp. 
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Korte kennismaking 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten 

 

2. Leerdoel: Vertellen wie je bent en dat van elkaar horen. 

 

 

3. Werkvorm: De begeleiders stellen een aantal vragen aan de deelnemers, zie 5. 

 

 

4. Middelen: • Stickers om naam op te schrijven. 

• Flap met kennismakingspicto’s en vragen (zie bijlagen voorbe-
reidingsbijeenkomst 1) uitvergroten tot flapformaat.  

• Vergrootte kennismakingspicto’s (zie bijlagen voorbereidingsbij-
eenkomst 1). 

• Bij de uitnodiging kan moeders gevraagd worden een foto van 
hun kind mee te nemen.  

 

5.  beschrijving werkwijze: In een kring zitten, je naam op een sticker schrijven.  

 

Heb je een foto bij je van je kind dat meedoet aan de kindergroep? 

 

• Wie ben je: (naam, leeftijd) 

• Waar woon je? 

• Met wie woon je?  

• Wie is je kind dat meedoet aan de kindergroep? 

Wie zijn je andere kinderen? 

• Waar zijn je andere kinderen nu?  

Wie helpt jou? Met wie bespreek jij als moeder vragen over de 

opvoeding?  

We vroegen je een steunfiguur mee te nemen naar de voorbe-

reidingsbijeenkomst, wie is dat? 

 

De trainers stellen zich ook voor. 

6. Aandachtspunten:  

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Wij hadden bij de intake vergeten te vragen of de vrouwen een foto van hun kind mee wilden brengen. We hebben 

dit opgelost door te zeggen dat het leuk is om een foto van je kind te laten zien als je die (toevallig) bij je hebt. Van 

de 5 vrouwen hadden er 4 foto’s bij zich! 
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[Even uitblazen] 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 Minuten. 

 

2. Leerdoel: Ontspannen en loslaten wat je gehoord hebt.  

 

3. Werkvorm: Even uitblazen met zijn allen. 

 

4. Middelen: Ademhalingsoefening. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Deelnemers zitten al op hun stoel. Ga met je rug tegen de leuning 

aanzitten, rechtop alsof een touwtje aan je kruin je net iets omhoog 

trekt. 

We ademen met elkaar een paar keer rustig uit (en daarna vanzelf 

weer in) Ik zal het even voordoen.  

 

6. Aandachtspunten: Kort en luchtig houden zonder veel pretenties. 

Let erop dat deelneemsters niet het gevoel krijgen dat ze falen. 

Je kunt eventueel uitleg geven dat je op stressmomenten dit altijd 

kan doen. 

 

Deze oefening kan worden ingezet als bij het kennismaken al verha-

len naar boven zouden komen, waar moeders het moeilijk mee zou-

den kunnen hebben. Of kan iets verderop in het programma worden 

ingezet.  

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Deze oefening kwam in de eerste bijeenkomst te vroeg, maar werkte in deze groep ook niet in latere 

bijeenkomsten. Besloten is om de oefening er helemaal uit te laten.  

In de volgende bijeenkomsten wordt deze oefening daarom niet meer beschreven. 
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Regels opstellen 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 10 minuten. 

2. Leerdoel: Deelnemers denken mee over afspraken over veiligheid in de groep. 

Afspraken maken regels voor de moedergroep. 

3. Werkvorm: Beginnen met de vraagmethode.  

Vervolgens toewerken (op de flap-over) naar een aantal regels zie 5. 

Elke bijeenkomst worden de regels weer opgehangen. 

4. Middelen: Flap-over met picto’s en regels (vergroot regels, zie bijlagen voorbe-

reidingsbijeenkomst 1), op flapformaat.  

5.  beschrijving werkwijze: 

 

 

 

 

Afspraken over veiligheid; hoe gaan we met elkaar om in de groep? 

We maken met elkaar de regels in de groep en schrijven die op. 

Deze regels hangen we elke bijeenkomst weer op. 

 

Vraag aan deelnemers: hoe gaan we met elkaar om in de groep? 

Welke regels zijn belangrijk om af te spreken?  

Maak de afspraken zichtbaar op de flap-over.  

 

Mogelijke regels van de moedergroep 

• Je mag vertellen wat je wilt. Jij bepaalt wat je vertellen wilt. 
Ook als je iets niet wilt zeggen, is dat goed.  

• We luisteren goed naar elkaar (laten elkaar uitpraten). 

• We praten niet over elkaar met anderen.  

• Het is goed om over nare geheimen te praten met de bege-
leiders.  

• Grapjes maken mag, lachen is belangrijk.  

• Maar we lachen elkaar niet uit (en doen elkaar geen pijn 
door opmerkingen, elkaar de schuld geven, voor gek zetten 
of iets dergelijks). 

• Iedere week je werkboek meenemen en ook van je kind. 

• Iedere week op tijd aanwezig. Als je ziek bent bel je…… 

 

Je steekt een duim omhoog steeds als je elkaar een compliment 

geeft: wat je goed vindt van de ander! We komen daar nog op terug 

 

6. Aandachtspunten: Voor sommige deelnemers kan het moeilijk zijn zelf regels te beden-

ken. Dan kan het goed zijn om zelf vooraf al regels op flip-over te 

hebben gezet en die één voor één na te lopen. Deze regels kunnen 

ook worden opgenomen in het werkboek van de moeders.  

De keuze om met elkaar mee te denken over de regels, kan goed 

zijn omdat daarmee ook een appèl wordt gedaan op het feit dat ze 

als moeders ook regels moeten stellen.  

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaringen uit de pilot 

Volgens de vraagmethode kwam er maar 1 reactie. We hebben toen meteen de flap laten zien waar wij 

de regels hadden opgeschreven en ze één voor één nog even langs gelopen. 
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Wat is er thuis gebeurd?   

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 25 minuten 

2. Leerdoel: Benoemen wat moeders en hun kind thuis hebben meegemaakt. 

3. Werkvorm: Uitwisselen naar aanleiding van een viertal vragen. 

4. Middelen: • DVD Eerste Hulp bij Huiselijk Geweld van ETV.nl Groningen. 
Fragment ‘met je vingers in je oren.’ 

• Dvd-speler, beamer.  

• Eventueel stripje huiselijk geweld inzetten (zie bijlagen voorbe-
reidingsbijeenkomst 1) 

• Tissues (moeders kunnen er door geraakt worden). 

5.  beschrijving werkwijze: Bij ieder van jullie is er geweld in de huiselijke kring geweest. Stel je 

kind heeft ruzie gehoord, schreeuwen, deuren die dichtslaan. Je kind 

is uit bed gekomen en is weggekropen in een hoekje. Vaak is het 

niet bij een keer gebleven. Soms is je kind er bij geweest of er tus-

sen gesprongen. We gaan eerst even naar een filmpje kijken. Wat je 

ziet gebeurt niet echt. Het zijn acteurs die een rol spelen. Maar het 

kan zo wel gaan in het echt.  

• Fragment ‘Met je vingers in je oren” (ongeveer 3 minuten).  

• Je ziet twee ouders ruzie maken en hun zoon van 10 hoort dat 
vanuit zijn bed. De trainer vraagt: wat krijgt het kind mee? Heb-
ben de ouders dat door? 

• Laat ieder kort op het filmpje reageren.  

• Vervolgens komt de vraag: ”Wat is er bij jou thuis gebeurd?’’ 
Let op: wij zijn geen politie, we oordelen niet over elkaar. Daar 
hebben we immers net die regels over afgesproken! 
Wat wil jij er over vertellen?  
1. Wat heb je meegemaakt aan geweld thuis? 
2. Hoe lang heeft dat geduurd? 
3. Je hebt je verhaal aan iemand verteld, wie was dat? 
4. Hoe is het gelukt het geweld te stoppen en hier te komen? 

Goed dat je hier bent! 

6. Aandachtspunten: • Er wordt niets opgeschreven (men kan het gevoel krijgen aan 
een norm te moeten voldoen en dichtklappen). De vrouwen 
worden uitgenodigd over het gebeurde te vertellen.  

• Houd de vragen goed voor ogen. Taak voor de trainers is om 
door te vragen en te laten merken dat je niet zo schrikt van ern-
stige gebeurtenissen. (Nog niet doorvragen naar de kinderen, 
dat komt later. Het gaat nu over moeders ervaring). 

• Let op dat de regels die zijn afgesproken, worden nageleefd. 

• Let op dat het geen wedstrijd wordt wie het ergste heeft mee-
gemaakt of dat een ander juist haar situatie gaat bagatelliseren.  

• Niet iedereen hoeft evenveel te vertellen, maar stimuleer stille 
deelnemers wel iets te vertellen. 

• Herhaal aan het eind de afspraken over veiligheid en bedank 
iedereen voor haar openheid. 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

De bedoeling is dat de trainers in het kennismakingsgesprek een 

beeld hebben gekregen wat de moeder en haar kind hebben mee-

gemaakt. De groep is geen therapie voor de moeder maar de moe-

der gaat leren haar kind goed te ondersteunen. Mocht er toch meer 

voor de moeder nodig zijn, verwijs de moeder dan door. 

Ervaringen uit de pilot 

Vooraf hebben we benadrukt dat het om een nagespeelde situatie gaat, gespeeld door acteurs. Een 

paar vrouwen kregen het moeilijk.  
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Terugblik 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. Leerdoel: Benoemen en evalueren. 

 

3. Werkvorm: Vragen naar hoe deelnemers de bijeenkomst vonden. 

 

 

4. Middelen:  

5.  beschrijving werkwijze: Hoe was deze eerste bijeenkomst voor jou? 

Wat vond je fijn en wat vond je minder fijn? 

 

Tot de volgende keer!  

6. Aandachtspunten: Geen discussie, maar van iedereen een eigen antwoord vragen. 

 

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Stilstaan bij wat je kind leuk vindt om met jou te doen. 

3. Werkvorm:  

4. Middelen: • Werkboek. 

• Huiswerk opdrachtvel in het werkboek. 

5.  beschrijving werkwijze: Deel het werkboek uit.  

Opdracht:  
1. Schrijf of teken of plak wat je kind dat deelneemt echt leuk 

vindt om te doen. Het gaat niet om naar McDonald’s of de 
Efteling gaan. Maar wat er door de dag heen binnen je ge-
zin kan gebeuren, bijvoorbeeld: knuffelen, voorlezen, haren 
kammen, een spelletje doen, e.d.  
Uitdelen huiswerk opdrachtvel.  

2. Zorg dat je je map herkent zodat jij straks niet de verkeerde 
meeneemt. Zet er je naam op of plak er iets leuks op.  

 

6. Aandachtspunten: NB. niet wat jij leuk vindt om met je kind te doen maar wat je kind 

leuk vindt om met jou te doen. 

Wijs de moeders erop dat ze hun helper kunnen vragen om samen 

opdracht A. en B. te maken. 

 

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Bijlagen voorbereidingsbijeenkomst 1 
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Compliment kaartje 
 

 

 

 

 

 

als je een compliment geeft: 

je kijkt iemand aan en zegt  

wat ik goed vind van jou is dat ……………… 

 

 

 

als je een complimentje krijgt 

luister je goed en zegt dank je.  
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Kennismaking kaartjes 

 

kennismaking 

 

 

wie ben jij?  

 

 

waar woon je? 

 

 

met wie woon je? 

 

 

wie is je kind dat meedoet  

aan de kindergroep? 

 

heb je andere kinderen? 

hoe oud zijn je ze? 

 

waar zijn je kinderen nu? 

 

 

van wie krijg jij steun? 

met wie praat je over kinderen opvoeden?
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Regels van de moedergroep 

 

in de moedergroep mag je vertellen wat je wilt 

      jij bepaalt wat je vertelt 

    ook als je iets niet wilt zeggen is dat goed 

 

we luisteren goed naar elkaar. 

 

 

we praten niet over elkaar met anderen. 

 

vertel nare geheimen 

altijd aan de begeleiders. 

 

  grapjes maken mag, maar niet over el-

kaar  

  

we lachen elkaar niet uit 

 

 

   je neemt jouw werkboek mee 

   en straks ook dat van je kind 

 

 je komt op tijd 

   als je ziek bent, bel je af 

 

----------------

------------- 

----------------

------------- 
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Stripje Huiselijk geweld
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Voorbereidingsbijeenkomst 2: Wat kun je verwachten van 
een kind?  
 
Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

5 Binnenkomen  Koffie, thee, limonade, koekjes.  

5 Terugblik en 

agenda 

Wat hebben we de vorige keer ge-

daan? Wat vond je prettig? 

Agenda deze bijeenkomst. 

 

10 Huiswerk bespre-

ken 

Uitwisselen: wat vind je kind echt 

leuk om met jou te doen? 

 

 

25 Kinderen die ge-

weld hebben 

meegemaakt 

Bespreken van kaartjes met proble-

men die kinderen kunnen ervaren 

als zij geweld hebben meegemaakt. 

Kaartjes: problemen die kin-

deren kunnen hebben na huise-

lijk geweld. 

 

10 Pauze   

25 

 

 

 

Ontwikkeling van 

kinderen 

Moeders maken m.b.v. kaartjes een 

volgorde in de ontwikkeling van haar 

eigen kind.  

 

Kaartjes met voorbeelden en 

een antwoordblad voor de trai-

ners (evt. uitdelen aan de moe-

ders achteraf) 

A4’s horizontaal per ontwikke-

lingsgebied.  

10 Terugblik en af-

sluiting 

Uitwisselen hoe moeders de bijeen-

komst vonden 

Let op: volgende keer ook de kind-

bijeenkomsten!! 

 

90 
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Terugblik en agenda 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Terug kijken en leren benoemen wat positief is. 

Positieve bekrachtiging. 

Duidelijkheid over de inhoud van deze bijeenkomst. 

 

 

3. werkvorm: Ronde die met een vraag start. 

 

4. middelen: Agenda deze bijeenkomst (vergroot bladzijde uit werkboek).  

 

 

5.  beschrijving werkwijze: Loop de agenda van deze bijeenkomst door.  

 

De trainer nodigt deelnemers uit te vertellen wat er de vorige keer 

gebeurd is en wat de deelnemers daar prettig aan vonden. 

Vat kort samen wat goed ging! Gebruik eventueel de picto compli-

ment geven.  

 

 

6. aandachtspunten: Zorg dat meerdere deelnemers wat zeggen. Indien er kritiek komt 

wel serieus nemen maar daarnaast ook vragen wat er goed ging. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Helaas begonnen we een kwartier te laat. Twee vrouwen waren afwezig zonder bericht. Eén vrouw 

vroeg of ze 10 min. eerder weg mocht omdat ze de bus moest halen. Eén vrouw was er vandaag voor 

het eerst dus voor haar hebben we toch weer even een rondje (kort!) kennismaken gedaan. Kortom: 

scherp de tijd in de gaten houden!  

Bij de terugblik zeiden alle vrouwen dat ze het kennismakingsspel met de schoenmaat zo leuk vonden. 

Eén vrouw had vorige keer al gezegd dat ze best een zwaar hoofd had gekregen. Gelukkig had dat 

maar een paar uur geduurd, toen was het weer over.  
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Stimuleren van uitwisseling  

Dingen die je leuk vindt met je kind benoemen en daar aandacht aan 

geven 

 

3. werkvorm: Ronde, de trainers nodigen iedereen uit te vertellen wat hun kind 

leuk vindt om met haar te doen. 

 

4. middelen:  

 

5.  beschrijving werkwijze: Hoe was het om het huiswerk te maken? 

Wat vind je kind leuk om te doen met jou? 

 

 

6. aandachtspunten: • Het kan zijn dat iemand niets weet te verzinnen vanuit de optiek 
van het kind. Let op het kind staat centraal. 

• Het kan zijn dat er alleen maar geklaagd wordt over het lastige 
gedrag van het kind. Dat is vast lastig, maar mijn vraag is… 

• Het kan zijn dat iemand vooral aandacht van de trainers wil, laat 
ze het elkaar vertellen. 

• Zeg dat elkaar vragen stellen niet verboden is! 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Kinderen die geweld hebben meegemaakt 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 25 minuten 

 

2. Leerdoel: Moeders herkennen een aantal gevolgen bij hun eigen kind op een 

manier die niet teveel belasting geeft (er zijn veel problemen, maar 

mijn kind heeft ze niet allemaal).  

3. Werkvorm: Bespreken van mogelijk gevolgen van huiselijk geweld bij hun kind.  

4. Middelen: • Eventueel flap met picto’s (vergroot bladzijde uit werkboek) bij 
het verhaal dat wordt verteld.  

• Flap (met picto’s) en de gevolgen van huiselijk geweld voor kin-
deren in de basisschoolleeftijd (zie bijlagen voorbereidingsbij-
eenkomst 2: uitvergroten). 

• Voor iedere moeder een set met kaartjes met de gevolgen van 
huiselijk geweld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (zie bij-
lagen voorbereidingsbijeenkomst 2).  

5.  beschrijving werkwijze: Wat heeft je kind meegemaakt?  

Benadrukken waarom we hier zijn. Jij bent geslagen, je kind was 

erbij, heeft het gehoord, het was niet fijn in huis.  

Waar kunnen kinderen last van hebben? 

We weten van kinderen, ook al zijn ze ergens anders dat ze last van 

hebben van geweld en ruzie. Het kind voelt dat het onveilig is. Dat is 

moeilijk, als kind wil je je veilig voelen. Dat is de basis. Daar gaan 

we aan werken in deze groep. 

Jullie zijn moeder, jullie willen goed voor je kinderen zorgen. In de 

moedergroep leer je hoe je dat nog beter kan doen, nadat je thuis 

geweld hebt meegemaakt.  

Wat is normaal voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk 

geweld…. 

• Loop alle punten op de flap na en vraag de moeders of zij dit ge-
drag herkennen bij hun kind.  

• Een andere manier is om de kaartjes te gebruiken. (Dit kost meer 
tijd). Deel de kaartjes uit. Op de kaartjes staan problemen die 
voor kunnen komen bij kinderen die te maken hadden met huise-
lijk geweld. Welke zie je bij jouw kinderen? Op flap-over zichtbaar 
maken.  

6. Aandachtspunten: • We hebben gekozen voor de gevolgen op basisleeftijd omdat dat 
de leeftijd is van het kind dat meedoet en moeders niet teveel in-
formatie in één keer aankunnen.  

• Een aantal gedragsproblemen kan ook andere oorzaken hebben 
dan huiselijk geweld. 

• Het kan zijn dat moeders meer oog hebben voor kinderen die 
externaliseren en geen oog hebben voor kinderen die internalise-
ren. 

• Het kan een schok zijn dat moeders als persoon niet centraal 
staan met hun ervaring. Refereer aan hun moederrol.  

7. Achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Alle moeders deden heel actief mee. De punten zijn zeer herkenbaar.  
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Ontwikkeling van kinderen 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten.  

 

2. leerdoel: Deelnemers krijgen realistische kennis wat kinderen op bepaalde 

leeftijd kunnen en niet kunnen. 

 

Moeders denken daarover hierover na en spreken daarover en ho-

ren ook van anderen, inclusief de begeleiders.  

3. werkvorm: De ontwikkeling van kinderen is verdeeld in 6 onderwerpen: 

1. bewegen  

2. kleding  

3. spelen  

4. zindelijkheid  

5. gevoelens  

6. zelfstandigheid. 

4. middelen: • Kaartjes ontwikkeling kind met van elk onderwerp 6 uitspraken 
(zie bijlagen voorbereidingsbijeenkomst 2). 

• Werkblad om kaartjes op te plakken (zie werkboek moeders).  

• Dit werkblad kan eventueel ook worden uitvergroot en worden 
opgehangen.  

5.  beschrijving werkwijze: Alle moeders en de begeleiders gaan staan. 

Iedereen staat in de ruimte. 

 

Bewegen:  

Iedere moeder krijgt één kaartje van het onderwerp bewegen. 

(kruipen, lopen, knippen, fietsen zonder zijwielen, kleuren binnen de 

lijntjes, eerste zwemdiploma). Vraag de moeders om (net als bij het 

kennismakingsspel met de schoenmaten) op volgorde te gaan 

staan. Als iedereen denkt dat ze goed staat, gaat iedereen zitten om 

voor haar eigen kind deze volgorde op het werkblad uit het moeder-

boek te plakken en daaronder de leeftijd bij te schrijven (eventueel 

met hulp van begeleiding of elkaar). 

 

De andere onderwerpen kunnen op dezelfde manier, worden be-

handeld, of aan tafel.  

Geef iedere moeder de gelegenheid er iets over te zeggen.  

Bij tijdgebrek: zindelijk weglaten. Denk er aan dat spelen, gevoelens 

en zelfstandigheid moeilijker zijn en langer duren! 

6. aandachtspunten: Begin met bewegen en kleding omdat moeders dat goed weten en 

daardoor gestimuleerd worden verder te gaan. Stimuleer onderlinge 

uitwisseling. Voeg pas iets toe, wanneer plenair alles is gezegd.  

Let op: deze kinderen zijn LVG, dus kunnen qua ontwikkeling wat 

achterlopen. 

 

Maak de moeders duidelijk dat kinderen geen kleine volwassenen 

zijn. Soms kunnen ze iets niet. Dat doen ze niet om je te pesten. 

Het kan helpen om het werkblad te vergroten en daar de (vergrote) 

kaartjes (als voorbeeld) op te plakken.  

>>Vervolg tabel z.o.z. 
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7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

>> vervolg tabel 

Normaal begaafde moeders gaan veel te rade bij andere moeders/ 

vriendinnen. Moeders met een verstandelijke beperking hebben 

vaak niet zo’n netwerk en vaak ook niet de kennis wat kinderen op 

welke leeftijd wel en niet kunnen. Benoem hoe belangrijk helpers 

kunnen zijn. 

Ervaring uit de pilot 

Sommige moeders hadden moeite om zich te herinneren op welke leeftijd haar kind welke ontwikkeling 

liet zien. Sommige moeders plakten de ontwikkelingen op die haar kind nu beheerst. Eigenlijk maakte 

dit voor het doel van deze oefening niet uit. De moeders werden zich bewust dat niet alle kinderen het-

zelfde zijn en dat je soms iets nog niet van je kind kunt verwachten. Bijvoorbeeld een moeder die dacht 

dat haar tweede kind erg laat met iets was. maar het bleek juist dat haar eerste kind er erg vroeg mee 

was geweest! 
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Terugblik en afsluiting 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Leren benoemen hoe je iets vindt. 

Leren dat er naar je mening geluisterd wordt. 

3. werkvorm: Iedereen wordt gevraagd te vertellen hoe zij de bijeenkomst ervaren 

heeft. 

Eventueel kan je even stilte vragen en iedereen even te laten na-

denken wat nieuw was voor haar. 

4. middelen: Gespreksronde. 

 

5.  beschrijving werkwijze: terugblik op deze keer. Wat was leuk en was er iets minder leuk? 

Wat heb je geleerd?  

Hoe ga je naar huis?  

Volgende keer andere tijd en je komt samen met je kind! 

 

6. aandachtspunten: Aan het eind herhalen dat ze volgende keer een kind meenemen.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Huiswerk 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten. 

 

2. leerdoel: Moeders oefenen in het bekrachtigen van positieve kanten van hun 

kind. 

3. werkvorm: Huiswerkopdracht. 

4. middelen: Werkblad huiswerkopdracht.  

5.  beschrijving werkwijze: Bedenk waar je kind goed in is. Probeer 3 dingen te noemen / op te 

schrijven. Dit bespreken we de volgende keer. 

 

6. aandachtspunten: Moeders hebben een lastige periode achter de rug. Het kan nieuw 

zijn om positieve dingen van hun kind te benoemen 

Bespreek deze huiswerkopdracht met je helper! 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

Algemene ervaring uit de pilot: 

• Ondanks de verschillen qua niveau gaan de moeders met respect en begripvol met elkaar om. 

De sfeer in de groep is goed. Er is vertrouwen en veel betrokkenheid. 

• Een moeder die voor de tweede keer mee doet (eerste keer afgebroken na twee bijeenkomsten 

op aanraden van haar psycholoog), doet nu heel actief mee en lijkt alles in zich op te nemen.  
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Bijlagen voorbereidingsbijeenkomst 2 
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Gevolgen huiselijk geweld voor je kind 

 

 

     vaak bang zijn 

 

agressief naar andere kinderen 

 

     het gaat niet goed op school 

 

 

     dieren pijn doen 

 

     dingen kapot maken 

 

     niet luisteren 

 

 

zich terugtrekken 

 

     vaak verdrietig zijn 

 

     heel verlegen zijn 

 

 

     geen vriendjes hebben 
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     zichzelf pijn doen 

 

      weglopen van thuis of school 

 

 

     jou uitschelden 

 

     kleine problemen heel groot maken 

   

 

     jou slaan 

 

     druk in zijn hoofd 

 

 

     zijn vader erg missen 

 

     slecht slapen of nachtmerries 

 

 

     slecht over zichzelf denken 

 

     iets anders? 
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Gevolgen Huiselijk Geweld - Basisschoolleeftijd 

 

 

 

Mijn kind is agressief naar  

andere kinderen 

 

 

 

 

Het gaat niet goed op school 

 

 

 

 

 

Mijn kind doet dieren pijn 

 

 

 

 

 

Mijn kind maakt dingen kapot 

 

 

 

 

 

Mijn kind luistert niet als hem 

iets wordt gevraagd 

 

 

 

 

Mijn kind is angstig 

 

 

 

 

 

Mijn kind trekt zich terug 

 

 

 

 

 

Mijn kind is vaak verdrietig 

 

 



  

   35 

 

 

 

Mijn kind is erg verlegen 

 

 

 

 

 

Mijn kind heeft geen of weinig 

vriendjes 

 

 

 

 

Mijn kind snapt niet of een an-

der boos of verdrietig is 

 

 

 

Mijn kind loopt weg van 

school 

 

 

 

 

Mijn kind schelt mij uit 

 

 

 

 

 

Mijn kind maakt  

kleine problemen groot 

 

 

 

 Mijn kind mist zijn vader 

 

 

 

 

 

Mijn kind slaapt slecht 
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Mijn kind slaat mij 

 

 

 

 

Mijn kind is zo druk in zijn 

hoofd 

 

 

 

 

Mijn kind denkt slecht 

   over zichzelf 

 

 

 

 

Mijn kind is vaak boos 

 

 

 

 

 

Mijn kind doet zichzelf pijn 
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 Kaartjes ontwikkeling kinderen - Bewegen  

 

 

 

 

 

Kruipen 

 

 

 

Lopen 

 

 

 

Knippen 

 

 

 

Fietsen 

(zonder zijwielen) 

 

 

Kleuren binnen 

de lijntjes 

 

 

Zwemdiploma 
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Kaartjes ontwikkeling kinderen - Zindelijkheid 

  

 

 

 

 

 

Mijn kind draagt  

een luier 

 

 

Mijn kind gaat overdag 

op het potje 

 

 

Mijn kind gaat soms 

naar de WC 

 

 

Mijn kind gaat overdag 

naar de WC 

 

 

Mijn kind heeft soms 

een ongelukje 

 

 

Mijn kind is  

’s nachts zindelijk 
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Kaartjes ontwikkeling kinderen - Kleding 

 

 

Mijn kind wordt  

aangekleed 

 

 

Mijn kind gaat zich aankle-

den als ik help 

 

Mijn kind kleedt  

zichzelf aan en uit 

 

 

Mijn kind kiest  

zijn eigen kleren uit 

 

 

Mijn kind kiest in de winkel 

zijn eigen kleren 

 

 

Mijn kind heeft 

kleedgeld 
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Kaartjes ontwikkeling kinderen - Spelen 

 

 

 

 

 

Mijn kind ligt alleen 

het beweegt nog niet 

 

 

Mijn kind speelt alleen 

 

 

 

Mijn kind speelt samen 

met anderen 

 

 

Mijn kind speelt  

memory of kwartet 

 

 

Mijn kind kan tegen 

zijn verlies 

 

 

Mijn kind kan spelregels  

met anderen afspreken 
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Kaartjes ontwikkeling kinderen - Gevoelens 

 

 

 

 

 

Mijn kind is bang om 

alleen gelaten te worden 

 

 

Mijn kind huilt 

als hij vreemden ziet 

 

 

Mijn kind heeft 

driftbuien 

 

 

Mijn kind is bang in het 

donker – bang voor mon-

sters 

 

Mijn kind kan praten over  

zijn gevoelens als ik help 

 

 

Mijn kind kan praten 

over zijn gevoelens 
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Kaartjes ontwikkeling kinderen - Zelfstandigheid 

 

 

 

Mijn kind kan niet alleen zijn 

ik moet altijd in de buurt zijn 

 

Mijn kind kan 5 minuten 

alleen zijn als ik naar boven 

ga 

 

Mijn kind kan alleen 

in de tuin spelen 

 

Mijn kind kan alleen 

voor het huis spelen 

hij blijft op de stoep 

 

Mijn kind kan alleen 

buiten spelen 

 

 

Mijn kind luistert naar mij 

naar waar hij wel of niet 

naar toe mag gaan 
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Moederbijeenkomst 1: Vragen over je kind en oefenen in 
elkaar helpen 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

05 Binnenkomen en 

kinderen uitzwaai-

en 

Moeders en kinderen komen samen 

binnen. De moeders gaan na 5 min 

met hun begeleidsters naar hun eigen 

ruimte. 

Eventueel wekker  

05 Introductie deel 2: 

Start van de twee 

groepen naast 

elkaar 

Agenda deze bijeenkomst doorlopen. 

Vertellen dat we nu in twee groepen 

werken en dat de kinderen misschien 

anders gaan reageren. 

 

Agenda bijeenkomst. 

10 Terugblik De kaartjes; wat hoort op welke leef-

tijd? Wie kan dat vertellen. 

Kaartjes uit voorbereidingsbij-

eenkomst 2. 

10 Introductie nieuw 

vast onderwerp; 

Wat gaat er goed 

met je kind 

Introductie en iemand om een voor-

beeld vragen. 

 

Vergrote gelamineerde picto’s 

‘duim omhoog’ en kind.  

 

 

15 Oefenen in elkaar 

helpen 

Opvoedingsvragen 

Zowel gewone opvoedingsvragen als 

vragen hoe om te gaan met gevolgen 

van huiselijk geweld;  

Welke vragen heb jij als moeder en 

wie heeft er een tip of herkenning? 

Flap met voorbeeld opvoedsitu-

aties: eten, slapen, tv kijken, 

computeren, opruimen (uit 

werkboek). 

10 Pauze  Koffie, thee, fris. 

15 Oefenen in elkaar 

helpen, vervolg 

En aan het eind: Hoe was het om el-

kaar te helpen en welke conclusies zijn 

er te trekken. 

 

Voorbereiden conclusies 

 

Flap met voorbeelden hoe een 

kind een compliment te geven.  

 

10 Overgang maken 

naar de kinderen 

Vertellen wat de kinderen gedaan 

hebben 

Advies geven hoe met je kind te praten 

over de groep. 

Omgaan met de huiswerkopdracht. 

Overzicht kinderprogramma 

Tekst hoe om te gaan met je 

kind na een groepsbijeenkomst.  

Huiswerkopdracht kind uit kin-

dermap. 

0 Wekker gaat  Wekker 

10 Vertrek  Moeders gaan naar de kinderen. 

Moeders vragen hun kind; wat gaan 

we samen doen deze week? 

Afsluiting kindergroep en vertrek met 

de moeders naar huis 

 

90  
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Binnenkomen en kinderen uitzwaaien 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Als moeders  

 

3. werkvorm: Moeders komen met hun kind binnen. Na 5 minuten komen de kin-

derbegeleiders de kinderen ophalen naar de kinderruimte. 

 

4. middelen: 2 ruimtes, een voor moeders een voor de kinderen. Liefst zo dat de 

moeders en de kinderen elkaar niet kunnen zien vanuit de ruimtes. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Moeders en kinderen komen samen. Kinderen worden meegenomen 

door hun begeleiders naar hun eigen ruimte. 

 

6. aandachtspunten: Er is voor gekozen dat de begeleiders de kinderen meenemen uit de 

moederruimte. Voor kinderen is dat gemakkelijker dan wanneer de 

moeders een voor een hun kind wegbrengen in de kindruimte. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

Misschien is een van de kinderen erg gespannen of komt een moe-

der te laat en is er iets mis met haar vervoer. 

Tip: regel het vervoer goed en zorg dat je de 06 nummers op een 

lijst hebt en goed afspraken over als iemand echt niet kan komen. 
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Introductie deel 2: Start van de twee groepen naast elkaar 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Kennis over wat we de kinderen gaan leren 

Kennis over dat deelname aan de groep kan maken dat je kind zich 

anders gedraagt 

 

3. werkvorm: Informatieoverdracht 

 

4. middelen: Agenda bijeenkomst (vergroot bladzijde uit werkboek).  

 

 

5.  beschrijving werkwijze: Loop de agenda van deze bijeenkomst door. 

 

Vandaag zijn we voor het eerst samen met de kinderen.  

We starten steeds 5 minuten samen, dan gaan de kinderen weg 

naar hun eigen ruimte. Het doel van de groep is om je kind te helpen 

goed op te groeien nadat er bij jullie huiselijk geweld is geweest.  

 

Over het huiselijk geweld: kinderen duwen herinneringen soms weg, 

maar maken het soms ook groter dan dat jij denkt dat het is. Dat is 

lastig voor jou als ouder, maar ook het groter maken kan een vorm 

van verwerken zijn.  

 

Het kan gebeuren dat het gedrag van je kind gaat veranderen door 

de groep die zij volgen. Misschien ben je daar als ouder niet gelijk 

blij mee. Je kind kan herbelevingen krijgen; en weer heel bang wor-

den en nare dromen krijgen.  

 

6. aandachtspunten:  

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Terugblik 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Uitwisselen 

Presenteren als ouder van je kind 

Leren van anderen en dat weer toepassen voor jezelf als ouder 

 

3. werkvorm: Vragen en korte herhaling.  

 

4. middelen: De mappen van de deelnemers en de kaartjes van de vorige keer 

 

5.  beschrijving werkwijze: Hoe vond je de vorige keer? Heb je nog vragen? 

Trainers herhalen kort de essentie van wat vorige keer aan de orde 

kwam.  

6. aandachtspunten: Het kan zijn dat het niveau in de groep sterk wisselt. Het kan zijn dat 

iemand alles goed begrijpt, maar het voor een ander te ingewikkeld 

is. 

Als er voldoende tijd is kun je per deelnemer, eventueel met behulp 

van wat ze van hun eigen kind op 4 A4’s hebben gemaakt, laten 

vertellen wat ze weten over wat bij welke leeftijd hoort.  

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Moeders kwamen er bij dit onderdeel achter dat zij soms eisen stellen aan hun kind waar hij/zij nog niet 

aan toe is).  
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Introductie nieuw vast onderdeel: wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Positieve kanten van je kind leren zien 

Positieve kanten van je kind leren benoemen 

3. werkvorm: Je vraagt de moeders hun gemaakte huiswerkopdracht te laten zien 

en over te vertellen.  

4. middelen: Huiswerkvel Voorbereidingsbijeenkomst 2. Wat gaat er goed met je 

kind? Kaartje met picto ‘duim omhoog’ en kind (zie bijlagen moeder-

bijeenkomst 1). 

 

5.  beschrijving werkwijze: We starten met een nieuw onderdeel. Wat gaat er goed met je kind? 

Je ziet misschien veel problemen, maar er gaan ook dingen goed. 

Daar gaan we steeds naar vragen bij de start van onze bijeenkom-

sten. 

Dus wat gaat er goed? En heeft je kind ander gedrag vertoond?  

Vandaag beginnen we met dat jullie vertellen waar je kind goed in is. 

Heb je de opdracht gemaakt? Kun je erover vertellen?  

Iedereen komt aan bod. 

De moeders geven de picto van ‘duim omhoog’ aan elkaar door. Wie 

de picto heeft, vertelt wat er goed is gegaan deze week. 

6. aandachtspunten: De moeders of de trainers kunnen de picto ‘duim omhoog’ ook ge-

bruiken als een moeder een goede opmerking maken. 

Let op: In de pilot bleek op een bepaald moment dat moeders, door 

dit onderdeel van de cursus, dachten dat ze geen moeilijke dingen 

naar voren mochten brengen. Benadruk dat ze altijd mogen vertellen 

als iets niet goed gaat, maar dat het belangrijk is, juist omdat er ge-

weld is geweest, (ook) de positieve kanten van hun kind te zien. 

Blijkbaar is het belangrijk om deze moeders toestemming te geven 

om ook te praten over de moeilijke dingen/waar zij op het moment 

zelf mee worstelen. Je kunt hier maar beperkt op in gaan in een 

groep als deze, maar er kan wel iets ruimte voor worden vrijge-

maakt. Bijvoorbeeld door bij dit onderdeel toch even te vragen of 

hen iets dwars zit als het gaat om de omgang met hun kind (dus wel 

goed afbakenen).  

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

Dit onderdeel ‘wat gaat goed met je kind’ komt in alle volgende bij-

eenkomsten terug. Het is goed om moeders telkens te vertellen hoe 

zij een compliment kunnen geven aan hun kind. 

De kracht van positieve aandacht 

1. Kies het gedrag dat je graag wilt veranderen. 

2. Geef je kind een compliment direct nadat het iets goed heeft 

gedaan. 

3. Geef iedere keer een compliment als het goed gaat.  

4. Word niet boos als het een keertje niet goed gaat, maar zeg 

(lachend) oh oh… 

5. Zeg duidelijk wat je goed vindt 

6. Ben enthousiast als je je kind een compliment geeft.  

7. Ook als je kind iets nieuws probeert en het gaat nog niet he-

lemaal goed kun je hem een compliment geven.  
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>>vervolg tabel z.o.z. 

>>vervolg tabel 

Ervaring uit de pilot 

Dit onderdeel verliep goed. Alle moeders konden iets vertellen over hun kind wat goed gaat. Sommige 

moeders reageren associatief en gaan in op het voorbeeld van een andere moeder (boodschappen 

doen). Voordat je het in de gaten hebt, wordt er dan alleen maar gepraat hoe goed een kind al wel/niet 

boodschappen kan doen.  

Het lukte echter wel om de moeders weer terug te leiden naar de oorspronkelijke vraag.  
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Oefenen in elkaar helpen - Opvoedingsvragen 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 15 minuten  

 

2. leerdoel: Moeders leren opvoedingsvragen stellen (en elkaar adviseren, zie 

volgend onderdeel). 

3. werkvorm: Deelnemers brengen opvoedvragen in (en oefenen met tips geven, 

zie volgend onderdeel.  

4. middelen: Flap met voorbeeld opvoedsituaties, vergroten (zie bijlagen moeder-

bijeenkomst 1). 

5.  beschrijving werkwijze: Als moeder kom je steeds voor nieuwe dingen te staan met je kind, 

zeker als het moeilijke dingen heeft meegemaakt. Wat komt er op je 

af en welke vragen heb je? Aan wie stel jij die vragen normaal? Nu 

kun je ze (ook) hier stellen.  

Bijvoorbeeld: je kind komt iedere nacht uit bed en wil in het grote 

bed komen liggen. Moet je dat wel of niet doen? 

Om structuur en duidelijkheid te geven kiest de trainer een paar 

onderwerpen, die per moeder worden doorlopen, wat speelt voor 

jou? 
1. Wil je kind niet naar bed of komt het er steeds weer uit? 
2. Luistert je kind niet als jij zegt dat de TV of computer uit moet? 
3. Eet je kind (vaak) zijn bord niet leeg? 
4. Wil je kind zijn eigen speelgoed niet opruimen? 
5. Heb je misschien een ander probleem? 

 

De moeder vertelt eerst wat voor haar speelt.  

In het tweede deel na de pauze geven de andere moeders tips.  

  

6. aandachtspunten: Als een deelneemster meer opvoedingsondersteuning wil kan zij 

hiervoor verwezen worden.  

7.  achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Oefenen in elkaar helpen, vervolg 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 15 minuten. 

2. leerdoel: Zie eerder. 

3. werkvorm: Zie eerder. 

4. middelen: Flap met mogelijkheid op tips op te schrijven (zie bijlagen moeder-

bijeenkomst 1. 

Flap ‘complimenten geven aan je kind (zie werkboek). 

Beiden uitvergroten.  

5.  beschrijving werkwijze: Naar aanleiding van wat er voor de pauze naar voren is gekomen, 

de moeders vragen of ze tips voor elkaar hebben. 

Per thema komen er tips, die worden op de flap geschreven.  

Vervolgens vraag je per moeder welk probleem heb jij en welke tip 

ga jij komende week uitproberen? Moeders schrijven hun tip en 

voornemen in het werkboek op (wanneer moeders niet kunnen 

schrijven, helpen ze elkaar of de begeleider schrijft het voor hen op).  

Hoe is het om zo met elkaar over je kinderen te praten? 

Complimenten geven helpt! De kracht van positieve aandacht 

Flap met 7 tips nalopen hoe moeders hun kind een compliment kun-

nen geven. Kies het gedrag dat je graag zou willen veranderen. 

Let op één keer een tip geven, wil niet zeggen dat het meteen lukt! 
1. Kies het gedrag dat je graag wilt veranderen. 
2. Geef je kind een compliment direct nadat het iets goed heeft 

gedaan. 
3. Geef iedere keer een compliment als het goed gaat.  
4. Word niet boos als het een keertje niet goed gaat, maar zeg 

(lachend) oh oh… 
5. Zeg duidelijk wat je goed vindt. 
6. Wees enthousiast als je jouw kind een compliment geeft.  
7. Ook als je kind iets nieuws probeert en het gaat nog niet hele-

maal goed kun je hem een compliment geven.  

Voeg eventueel toe: Ben alleen positief, zeg er niet bij: waarom ben 

je niet altijd zo. Afsluiten door iedereen te bedanken die een situatie 

en tips heeft ingebracht. Wellicht zijn er een aantal conclusies te 

trekken, bijv. eerst goed luisteren en het verhaal laten afmaken. De 

oplossing voor de een werkt niet voor de ander. Je probleem delen 

lucht al op. 

6. aandachtspunten: Probeer helperschap tussen de moeders te stimuleren, begeleid het 

proces en kom niet te snel met advies. Let ook op ongevraagd ad-

vies en betweters in de groep. 

De groep is geen opvoedcursus, maar de moeders hebben vaak 

beperkte mogelijkheden met andere moeders uit te wisselen. We 

willen dat stimuleren. Geef moeders even tijd wat ze aan tips heb-

ben ontvangen in hun map te schrijven, te tekenen.  

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 
In het algemeen kwamen de opvoedproblemen neer op grenzen stellen en consequent zijn.  
De moeders ervaren het als positief dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten. In de groep durven ze te 
praten, dat zouden ze bijv. niet zo snel doen met andere moeders op het schoolplein. Het schept ver-
bondenheid.  
Elkaar uit laten praten en goed luisteren was voor sommigen een probleem. Het kan nodig zijn deelne-
mers te begrenzen.  
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Overgang maken naar de kinderen 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten en 10 minuten met de kinderen 

2. leerdoel: Doel is te oefenen dat kinderen bij hun moeder terecht kunnen. 

Als de wekker gaat aandacht op hun kind gaan richten. 

3. werkvorm: Vertellen over wat de kinderen hebben gedaan. 

Instructie huiswerkopdracht 

Voorstel, om elke keer af te sluiten met: Wat vond je het leukst deze 

keer, vertel aan je buurvrouw (over en weer). 

4. middelen: Huiswerkopdracht op A4 in de map meegeven of de opdracht zit al 

in de map (vooraf kiezen). 

Wekker zetten op 2 minuten voordat moeders naar de kinderen 

gaan. 

5.  beschrijving werkwijze: De kinderen hebben kennisgemaakt en ook verteld wat er thuis ge-

beurd is. Ze hebben gesproken over gevoelens; boos, bang, blij en 

bedroefd. Zie verder het Kinderprogramma. 

Huiswerkopdracht kind en moeder: 

De kinderen hebben regels afgesproken hoe zij met elkaar omgaan. 

Hun huiswerk is: ‘’Lees thuis samen met je moeder de groepsregels 

door. Versier het blad met de regels samen met je moeder bij voor-

beeld met stickers en tekeningen.’’ 

Versier samen met je kind de groepsregels. Vraag je kind ondertus-

sen of hij/zij de regels begrijpt. Zorg dat het klaar is voor bijeenkomst 

2. (Trainers benoemen de helper, dat ze die kunnen bellen om te 

vertellen over de groep en het huiswerk te bespreken).  

 

Alle kinderen gaan op bijeenkomst 2 vertellen over het huiswerk. 

Doe dit dus voor je kind!  

Het huiswerk is een manier om aandacht te hebben hoe je kind het 

vindt om deel te nemen aan de kindergroep. Als je kind wat wil ver-

tellen, neem er de tijd voor. Je kunt ook later in de week je kind nog 

een keer uitnodigen. Luister naar wat je kind je vertelt over de cur-

sus. Vraag of je de map van je kind mag zien. Je kind heeft zelf de 

voorkant versierd. Vraag je kind wat er in de map zit.  

 

Let op:  

Vraag je kind hoe het is, maar hoor je kind niet uit. Praat niet nega-

tief over andere kinderen. 

Als de wekker gaat, houdt de moedergroep op. Het gaat om je kind, 

dus dat betekent dat we soms nog niet helemaal klaar zijn maar toch 

gaan overschakelen naar je kind.  

 

6. aandachtspunten: Zet de wekker zo neer dat de trainers er goed zicht op hebben, maar 

niet de deelnemers. Dat kan hen teveel afleiden. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

Achtergrond/ psycho-educatie: sommige kinderen vragen na huise-

lijk geweld hun moeder helemaal niets meer en zoeken zelf weinig 

contact met hun moeder. Daarom is het belangrijk dat moeders het 

contact zoeken.  

>>Vervolg tabel z.o.z. 



  

   52 

>>vervolg tabel 

Ervaring uit de pilot 

Het terug gaan naar de kindergroep verliep de eerste keer niet helemaal naar wens. De moeders kwa-

men de kindergroep binnen terwijl die nog bezig was. Tip: vanuit kindergroep seintje geven of echt vast 

tijdstip afspreken. Ook belangrijk om de moeders te vragen om nog even in de ‘werksfeer’ te blijven en 

echt te kijken naar wat hun kind heeft gemaakt. Bij de moeders was de concentratie namelijk op en er 

ontstond een beetje lacherig sfeertje.  
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Bijlagen moederbijeenkomst 1 
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Complimentkaartje wat gaat goed met mijn kind? 
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Opvoedvragen Wat speelt bij mij? 

 

 

 

 

 

mijn kind wil niet naar bed 

 

 

mijn kind wil de tv niet uitzetten 

 

 

mijn kind eet zijn bord niet leeg 

 

 

mijn kind ruimt het speelgoed niet op 

 

 

mijn kind houdt niet op met computeren 

 

 

iets anders? 
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Oefenen in elkaar helpen 

- Tips geven 

 

 

 

wat moet ik doen als mijn kind: 

 

niet naar bed wil? 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

de tv niet uit wil zetten? 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

zijn bord niet leeg eet? 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

het speelgoed niet opruimt? 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

niet ophoudt met computeren 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

iets anders? 

……………………………………….. 
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Moederbijeenkomst 2: Aandacht voor gevoelens 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen  Wekker zetten 

10 Agenda 

Wat gaat er goed met 

je kind 

 

Agenda doorlopen 

Vertellen wat er goed gaat met je kind 

 

Agenda deze bijeenkomst. 

Picto ‘duim omhoog’ (com-

plimentkaartje).  
 

10 Huiswerk bespreken 

 

Terugblik vorige week 

Hoe ging het huiswerk maken samen 

met je kind? 

Flap agenda bijeenkomst 1.  

 

25 Problemen van kin-

deren (die te maken 

kunnen hebben met 

huiselijk geweld). 

(herhaling) 

Inventariseren van problemen van 

hun kinderen op de FO en benoemen 

welke problemen te maken kunnen 

hebben met huiselijk geweld. 

Flap-over 

Kaartjes uit voorberei-

dingsbijeenkomst 2. 

 

10 Pauze  Koffie, thee, fris.  

25 Wat zijn de 4 basisge-

voelens 

Beschrijven en bespreken van de 

(enkelvoudige) basisgevoelens  

Moeders bedenken een voorbeeld dat 

ze boos zijn / hun kind boos is. 

Grote picto’s van de basis-

gevoelens op de vloer. 

Voor elke moeder kleinere 

picto’s met basisgevoelens. 

 

10 Wekker gaat 

Huiswerkopdracht 

Naar de kindergroep 

Afsluiten moedergroep en weer fo-

cussen op naar je kind gaan 

Afsluiting 

Wekker 

Huiswerkopdracht kinder-

groep 

 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind?  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 15 minuten 

 

2. leerdoel: A. Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen 

Leren luisteren naar anderen 

Leren vragen te stellen aan elkaar 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren 

B. Elkaar complimenten leren geven 

3. werkvorm: Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

B. Uitnodigen en zelf complimenten geven aan deelnemers. Onder-

steunen met een dikke duim of twee duimen omhoog houden. 

4. middelen: Agenda bijeenkomst (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’ (complimentkaartje). 

 

5.  beschrijving werkwijze: Loop de agenda van deze bijeenkomst door. 

 

Wat gaat er goed met je kind? 

Je ziet misschien vooral problemen, maar wat gaat er goed met je 

kind?  

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat. 

Iedereen krijgt een compliment. In elke bijeenkomst vanaf vandaag 

geven in ieder geval de trainers elke keer elke deelneemster een 

gemeend compliment. 

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

• Er was één moeder die een zware week achter de rug had met haar kind en eigenlijk niets kon op-
noemen wat goed was gegaan. Wij hebben haar ‘een duim omhoog’ gegeven omdat ze het had 
volgehouden.  

• Eén moeder gaf aan dat haar kind ander gedrag vertoonde, veel drukker was. Wij stelden voor dat 
de trainer van de kindergroep haar zou kunnen bellen omdat zijn gedrag mogelijk te maken heeft 
met wat er in de kindergroep speelt. Moeder accepteerde dat aanbod.  
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Huiswerk is een opdracht samen met je kind 

 

 

3. werkvorm: Nalopen flap met agenda vorige bijeenkomst. 

Bespreken huiswerk (moeder en kind gaan samen het A4 met de 

regels versieren of kleuren). 

 

4. middelen: Flap met agenda vorige bijeenkomst 

A4 regels in de map van het kind 

 

5.  beschrijving werkwijze: Moeders hebben als huiswerk met hun kind de groepsregels ver-

sierd.  

Het kan goed zijn dat door die activiteit moeder en kind ook komen 

te spreken over de inhoud van de regels en over hoe het kind het 

vond om naar de groep te gaan. 

Wie heeft samen met zijn kind de bladzijde versierd? 

Hoe was dat om dat samen te doen? 

Heb je gezien wat de regels bij de kind in de groep waren? 

Heeft je kind de regels begrepen? 

Heb je nog van je kind gehoord hoe hij of zij het vindt om deel te 

nemen aan de groep? 

 

Nalopen flap met agenda van de vorige bijeenkomst. Zijn er nog 

vragen of opmerkingen? 

 

 

6. aandachtspunten: Huiswerk is een opdracht samen met je kind wat inhoudelijk te ma-

ken heeft met de bijeenkomst van de vorige keer.  

Door de gewoonte van huiswerk probeer je de moeder sturing te 

geven en een activiteit te laten uitvoeren met haar kind. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring in de pilot 

Eén moeder wist niet dat haar kind huiswerk had (was wel verteld door de trainers). Haar kind had ook 

niets over het huiswerk gezegd. 
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Problemen die kinderen hebben die te maken kunnen hebben met huiselijk ge-

weld 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten 

 

2. leerdoel: Doel 

• Bespreekbaar maken van problemen die moeders zien bij hun 

kinderen.  

• Ontschuldigen van het kind.  

3. werkvorm: Bespreken van problemen die kinderen kunnen hebben na huiselijk 

geweld.  

 

4. middelen: • Flap (met picto’s) en de gevolgen van huiselijk geweld voor kin-

deren in de basisschoolleeftijd (zie bijlage voorbereidingsbij-

eenkomst 2: uitvergroten). 

• Voor iedere moeder een set met kaartjes met de gevolgen van 

huiselijk geweld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (zie bij-

lage voorbereidingsbijeenkomst 2).  

 

5.  beschrijving werkwijze: Kaartjes met mogelijke problemen na huiselijk geweld op tafel.  

Korte herhaling van mogelijke problemen 

 

Welk kaartje geldt voor jouw kind? Iedere moeder kiest één kaartje.  

 

Om de beurt vertellen de moeders: 

- waarom ze dit kaartje hebben gekozen 

- hoe ze reageren wanneer dit probleem zich voordoet 

- of ze tevreden zijn met hoe ze reageerden.  

 

Andere moeders geven eventueel tips (zie ook werkboek).  

 

Als moeder wil je dat het goed gaat met je kind, maar je weet niet 

altijd welk probleem waarmee te maken heeft. Wat is een gewoon 

probleem? Welk probleem heeft te maken met het meemaken van 

huiselijk geweld? En welk probleem van je kind heeft te maken met 

zijn achterstand?  

Als kinderen nare dingen hebben meegemaakt, wat heeft jouw kind 

dan weer van zijn/haar moeder nodig om weer een gelukkig kind te 

zijn? In de kindergroep leert je kind verwerken wat het aan geweld 

heeft meegemaakt. 

 

6. aandachtspunten: Geef aandacht aan de helper van de moeder. Hoe kan diegene de 

moeder steunen om voor het kind goed te reageren om gevolgen 

van huiselijk geweld. 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 
Opvallend was dat de moeders heel goed naar elkaar luisterden en met goede, constructieve tips kwa-
men om elkaar te helpen.  
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 Wat zijn de 4 basisgevoelens? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten. 

2. leerdoel: Moeders kennen de 4 basisgevoelens; boos, bang, blij en verdrietig 

en kennen de bijbehorende picto’s die hun kinderen leren kennen. 

Moeders passen het geleerde toe in een spelvorm. 

3. werkvorm: Uitleg over de 4 basisgevoelens en gebruik van picto’s daarbij. 

In elke hoek ligt een vergrote icoon van een van de gevoelens. 

De trainer brengt voorbeelden in en vraagt de moeders steeds te 

kiezen in welke hoek zij gaat staan. 

4. middelen: • 4 Grote gelamineerde picto’s met de 4 basisgevoelens gelami-

neerd en 4 kleinere picto’s voor elke moeder: boos, bang, blij, 

verdrietig (zie bijlagen moederbijeenkomst 2). 

• Ruimte om in een hoek te kunnen gaan staan. 

• CD Doos vol gevoelens.  

5.  beschrijving werkwijze: De trainer laat één moeder de bladzijde ‘Gevoelens zijn belang-

rijk!’voorlezen uit het werkboek.  

Elke moeder geeft een voorbeeld van hun kind.  

De trainers vertellen: er zijn 4 basisgevoelens; boos bang blij en 

verdrietig. Vervolgens krijgt elke moeder een set met 4 pictogram-

men voor haar werkboek.  

 

Het spel: zorg dat in elke hoek een pictogram zichtbaar is.  

Noem allerlei situaties en vraag per situatie aan alle moeders tege-

lijk: wat voor gevoel geeft die situatie jou? Loop naar de betreffende 

picto. (Wanneer de ruimte te klein is om te lopen kunnen de moe-

ders het betreffende pictogram ophoog houden). 

1. De zon schijnt en ik heb vakantie (blij) 

2. Ik wil nieuwe kleren maar het geld is op (verdrietig) 

3. Het onweert (bang) 

4. Mijn kind heeft geld gejat (boos) 

5. Mijn kind heeft naar gedroomd (verdrietig, bang)). 

6. De leerkracht zegt dat het op school goed gaat met je kind.(blij)  

7. Mijn kind is ziek. (bang/verdrietig) 

8. Iemand heeft je fiets kapot gemaakt (boos/verdrietig) 

9. Je ex-partner belt je op (bang/boos/verdrietig). 

10. Je ligt in bed en hoort je kind huilen (bang/boos/verdrietig). 

11. Je kind maakt ruzie op school (boos, verdrietig) 

 

De trainer kiest voorbeelden waarbij de kans groot is dat enkelvou-

dige gevoelens gevoeld worden. Afhankelijk van de groep kan aan 

de moeders ook worden gevraagd met eigen voorbeelden te komen.  

6. aandachtspunten: Maak duidelijk dat het hier gaat om de gevoelens van de moeders 

zelf. In de kindergroep doen de kinderen hetzelfde. Dan weet je bei-

den goed wat wordt bedoeld met boos, bang, blij en verdrietig.  

Tip: gebruik ook de muziek uit doos vol gevoelens. Als kinderen 

erover vertellen weten de moeders wat ze bedoelen. (Zie de be-

schrijving van de kindergroep). 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Wekker gaat, huiswerkopdracht 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Afsluiten van eigen proces, korte terugblik en weer focus op je kind 

krijgen.  

Zie huiswerk kindergroep: iets doen samen met je kind en praten 

over de 4 verschillende gevoelens. 

3. werkvorm: De wekker gaat. Uitleg over huiswerk. Naar de kindergroep 

 

4. middelen: Eventueel een A4 waar het huiswerk op geschreven staat. 

Oude tijdschriften die moeders mee kunnen nemen. 

 

5.  beschrijving werkwijze: De tijd is alweer om. Hoe was het om weer bij elkaar te zijn en te 

praten over…? Nodig de vrouwen een voor een uit te reageren. 

 

Wat heeft je kind deze keer gedaan? Zie bijeenkomst 2 kindergroep. 

 

Het huiswerk voor volgende week is samen met je kind plaatjes uit-

zoeken bij de 4 picto’s. Je gebruikt daarbij oude tijdschriften. Welk 

gevoel (en bijbehorende picto) hoort volgens jouw kind bij de 

plaatjes?  

 

We gaan nu naar de kindergroep. Houd nog even je aandacht vast 

en blijf serieus als je naar je kind gaat.  

 

6. aandachtspunten: Ook deze week benoemen dat moeders met hun helper kunnen 

bespreken wat zij geleerd hebben, samen hun map doorkijken en 

verder kunnen doorpraten. Ook kunnen zij hulp vragen als zij de 

huiswerkopdracht te moeilijk vinden.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 
De huiswerkopdracht om samen met je kind plaatjes te zoeken over blij, boos, bang en verdrietig levert 
commentaar van één moeder op: zij kan wel lezen maar doet het niet graag. Bovendien heeft ze geen 
tijdschriften in huis en in reclamefolders staan vaak alleen maar blije mensen…… 
Tip: zorg zelf voor verschillende tijdschriften!!! 
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Bijlagen moederbijeenkomst 2 
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Moederbijeenkomst 3: Veilig boos zijn: het stopteken 

 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

 Binnenkomen   

10 Agenda 

Wat gaat er goed 

met je kind 

Agenda doorlopen. 

Vertellen wat er goed gaat met je 

kind:  

 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje). 

10 Terugblik en 

Huiswerk bespre-

ken 

Samen werken met je kind en over 

gevoelens spreken 

 

 

15 Gevoel Boos: 

boos op je kind 

Voorbeelden, verschil veilig en on-

veilig boos aangeven en nabespre-

ken 

 

Flap: ik word boos op mijn kind 

door…….En kaartjes. 

-Hoe word je boos 

-Hoe merk je dat aan jezelf? 

-Hoe merkt je kind dat? 

Picto’s veilig: groene duim 

Picto’s onveilig: rode duim 

20  Boos worden en 

veiligheid  

Afleiding zoeken en time out proce-

dure toepassen 

Stopkaartje  

Picto time-out. 

10 Pauze  Koffie, thee, fris 

15 Je kind is boos 

op jou. 

Wat doe je als ouder als je kind erg 

boos is? 

 

Stopkaartje  

Picto time-out.  

10 Wekker gaat, 

huiswerk en fo-

cus op je kind 

 

Afsluiten en toelichten huiswerk 

Focussen op naar de kinderen 

gaan.  

Afsluiting 

 

Huiswerkopdracht 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 7,5 minuten 

 

2. leerdoel: Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen 

Leren luisteren naar anderen 

Leren vragen te stellen aan elkaar 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren 

 

3. werkvorm: Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen: Agenda (vergroot bladzijde werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’ (complimentkaartje).  

 

5.  beschrijving werkwijze: Agenda doorlopen.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Terugblik en huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Terugblik deze week en vorige bijeenkomst 

Huiswerk is een opdracht samen met je kind 

 

 

3. werkvorm: Je hebt samen met je kind thuisplaatjes uit tijdschriften gezocht en 

bij de vier gevoelens opgeplakt 

 

4. middelen: Tijdschriften en de werkbladen uit de map van je kind met de 4 

picto’s over de basisgevoelens; boos, bang, blij en verdrietig 

 

5.  beschrijving werkwijze: Vraag eerst even hoe deze week is geweest en naar de vorige bij-

eenkomst.  

Bespreken huiswerk:  

Hoe was het om samen met je kind zoiets te doen. Kon je kind zelf 

de plaatjes vinden bij de verschillende gevoelens? Hoe ging dat 

samen, vertel daar eens over. 

6. aandachtspunten: Psycho-educatie. Dingen samen met je kind doen kan het makkelij-

ker maken samen te praten over wat je kind bezig houdt. 

Houd er rekening mee dat het huiswerk niet is gemaakt.  

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Gevoel Boos: Boos op je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: De moeders leren wat veilig en onveilig boos zijn is. 

Moeders leren onderscheid maken in mate van boosheid met hulp-

middel van 2 kleuren en een duim: een groene duim omhoog en een 

rode duim omlaag. 

De moeders passen dat toe op praktijksituaties. In welke situaties 

word je veilig en in welke situaties word je onveilig boos? 

 

3. werkvorm: Psycho-educatie over veilig en onveilig boos zijn. 

Vanuit de emotie ‘boos’ voorbeelden verzamelen die een boos ge-

voel naar het kind kunnen geven. 

Moeders geven aan of zij veilig boos kunnen zijn of onveilig boos 

zouden kunnen worden in voorbeeldpraktijksituaties. 

 

4. middelen: • Flap-over met groen en rood boos (zie bijlagen moederbijeen-

komst 3). 

• Flap-over met situaties die boos kunnen maken en eventueel 

kaartjes met situaties die boos kunnen maken (zie bijlagen 

moederbijeenkomst 3) 

• Kaartjes veilig boos en onveilig boos (zie bijlagen moederbij-

eenkomst 3). 

• Rode en groene kleurpotloden of stiften voor de deelnemers. 
 

5.  beschrijving werkwijze: Vandaag gaat het over boos. Eerst gaat het over als jij boos bent op 

je kind. Straks gaat het over als je kind boos is op jou of iemand 

anders.  

 

Niet iedereen voelt zich om dezelfde situatie even boos. De een 

wordt om andere dingen boos of bozer dan de ander. 

Wat is veilig boos? En wat in onveilig boos? (Uitleg).  

 

Geef per situatie aan, door de groene of rode duim te kiezen, hoe jij 

door die situatie boos wordt: veilig (groene duim omhoog) of onveilig 

(rood omlaag)?  

(Moeders kunnen in het eigen werkboek de duim rood of groen in-

kleuren. Het kan ook centraal worden gedaan: ieder steekt de groe-

ne of rode duim op).  

Maakt de situatie je veilig of onveilig boos? 

1. je kind gooit een bord met eten op de grond 

2. je kind kan niet slapen en moet aan zijn vader denken 

3. je kind poept in de broek terwijl ze zindelijk is 

4.’s avonds komt je kind steeds uit bed maar jij wilt TV kijken 

5. je kind is boos op jou omdat je ruzie met zijn vader hebt gemaakt 

6. je kind heeft de fiets niet op slot gezet de fiets wordt gestolen 

7. je kind heeft weer een gat in de broek en je geld is op 

8. je hebt gekookt en de kinderen lusten het weer niet. 

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>vervolg tabel 

Bespreek de opdracht na. Wat maakt dat die situatie je heel erg 

boos maakt? 

 

6. aandachtspunten: Boos zijn is OK. Het gaat er om hoe je je boosheid naar je kind uit. 

Belangrijke tekst: als je je onveilig boos bent naar je kind gebruik je 

geweld en krijgt je kind niet de veiligheid die het nodig heeft. 

Voor moeders met een agressie regulatieprobleem aangeven dat zij  

hulp nodig hebben om hier meer in te leren! 

Vervolgonderdeel sluit hierop aan! 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben twee rondjes gemaakt: alle moeders gaven een voorbeeld van een situatie waarin ze zelf 

boos zijn en een voorbeeld van hun kind dat boos is op moeder of op iemand anders. 

Dit verliep heel goed. Alle moeders doen heel actief mee en komen ook echt met een persoonlijk voor-

beeld. De moeders zeggen ook tegen ons dat ze het fijn vinden om van elkaar dingen te horen. Ze her-

kennen zoveel bij elkaar.  

Maar, qua tijd kwamen we niet uit. Ondanks dat we al een iets snellere manier hadden bedacht om de 

oefening te doen (in het werkboek met rood/groen een kruisje zetten) was er geen tijd voor.  
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Boos worden en veiligheid 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders krijgen tips wat te doen als ze te boos zijn. 

Moeder leren de time out procedure hanteren 

Moeders worden aangesproken op hun ouderrol 

 

3. werkvorm: Bespreken ervaringen wat moeders deden als ze boos werden, tips 

bespreken wat je kunt doen als je boos bent en de time out procedu-

re voor als je heel erg boos bent, en oefenen die te hanteren.  

 

4. middelen: Kaartjes groen boos / rood boos (zie bijlagen moederbijeenkomst 3) 

Time-out (stop)kaartjes (zie bijlagen moederbijeenkomst 3) 

Flap-over met picto’s op wat kun je doen om veilig boos te zijn (ver-

groot bladzijde uit werkboek).  

 

5.  beschrijving werkwijze: Iedere moeder vertelt een situatie waarin zij zich boos voelde op 

haar kind. Ik werd boos op mijn kind door… 

Hoe werd je boos? Wat deed je toen? 

Hoe merkte jij dat aan jezelf? 

Hoe merkte je kind dat? 

 

De trainers vatten samen zonder te oordelen.  

Was het veilig boos, of was het onveilig boos? 

 

Wat kun je doen als je boos bent om veilig boos te blijven? 

Je vraagt de moeders wat je kunt doen en schrijft dat op de flap-

over. In de map staan voorbeelden wat je kunt doen. 

1. tot tien tellen 

2. je handen wassen 

3. afwassen 

4. prullenbak leegmaken 

5. weglopen en even naar de Wc gaan 

6. let op ‘zorg dat de baby of klein kind veilig is 

7. baby in de wieg of kind in de box 

8. met je kind gaan tekenen 

9. sigaretje roken 

10. kopje koffie zetten en drinken 

11. gedrag van je kind negeren 

 

Wat helpt jou als je boos bent? 

De moeders wisselen uit en kruisen in hun map aan wat hen helpt of 

wat zij een goed nieuw idee vinden. 

 

Wat moet je doen als je echt heel erg boos bent en bovengenoemde 

voorbeelden werken niet? 

 

Je neemt een time-out: je gaat even weg uit de situatie. 

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>vervolg tabel 

Zorg dat je kind veilig is. Zorg dat je kind even iets voor zichzelf kan 

doen en dan loop naar een andere kamer. Je richt je even niet op je 

kind en probeert rustig te worden. Je zou de ontspanningsoefening 

kunnen doen. En je gaat iemand bellen om te vertellen waar jij last 

van hebt. 

Als je boos bent op je kind. Onthoud: 

• Jij bent altijd de ouder. 

• Jij moet de verstandigste zijn. 

• Je kind komt op de eerste plaats! 

• Je mag je kind nooit slaan of knijpen ook al doet je kind ver-

velend. 

• Het is niet goed dat je scheldt en pas op met hard schreeu-

wen. Je mag je kind niet opsluiten en je mag je kind niet 

straffen door het geen eten te geven. 

• Geef het goede voorbeeld. Kinderen doen hun ouders na. Als 

jij veilig omgaat met boos zijn dan leert jouw kind dat ook!!! 

 

Dus: door de time out ga je geen dingen doen waar je later spijt van 

hebt. Zorg dat je elkaar even niet ziet en in een andere ruimte bent. 

En doe even allebei iets aparts. 

Daarna bel je iemand op en je vertelt hoe boos je was en wat je 

gedaan hebt en je kan verder advies vragen. 

 

6. aandachtspunten: Bespreek wat te zeggen en oefen ermee. Bijvoorbeeld: wat zeg je 

tegen je kind als je boos bent en even weggaat om veilig boos te 

zijn? Maak duidelijk dat je kind nu niet zomaar naar buiten mag ren-

nen. Kom terug en zeg: het is over / weer goed. / ik ben niet meer 

boos / sorry dat ik zo boos werd, ik kan nu weer gewoon met je pra-

ten. 

Het is erg belangrijk dat de helper deze informatie en de time-

outmethode kent en begrijpt! 

 

Het gaat over boze gevoelens naar het kind. Niet ingaan op boos-

heid over andere zaken, zoals boosheid naar (ex) partner. 

Moeders die zelf uit een gezin komen met veel geweld zullen wel-

licht boos worden op deze opdracht omdat zij nog zo boos zijn en 

boosheid sterk aan de oppervlakte ligt. Let op: het is een training en 

geen therapie. Het kan wel een moment zijn om te denken over ver-

wijzing.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

De time out procedure, zorg dat je die kent. 
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Als jouw kind boos is op jou 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 15 minuten. 

 

2. leerdoel: Wat kun je als moeder doen als je kind heel boos is op jou… 

Oefenen in toepassen ven een time-out geven aan je kind 

 

3. werkvorm: Eerst benoemen wat je kunt doen als je kind erg boos is op jou 

Vervolgens oefenen het kind een time out te geven 

 

 

4. middelen: Time-out kaartjes (zie bijlagen moederbijeenkomst 3) 

Flap-over met picto’s op ‘als je kind heel boos ik op jou (vergroot 

bladzijde uit werkboek). 

 

5.  beschrijving werkwijze: We hebben net gesproken wat jij kunt doen als je te boos bent op je 

kind. Wat kun je als moeder doen als je kind erg boos is op jou? 

• Luister goed naar je kind! 

• Probeer rustig te blijven, let op je ademhaling. 

• Onthoud ik ben de ouder ik moet de verstandige blijven. 

• Maak contact met je kind. Zorg dat je op dezelfde hoogte met je 

gezicht bent en kijk elkaar aan. 

• Als je kind onveilig boos is: laat je kind een time out nemen. Jij 

kunt dat als moeder voor je kind beslissen. 

 

Dan oefenen met een time out geven aan een heel boos kind. Een 

van de trainers speelt een erg boos kind en de moeder oefent om 

de time out te geven met de stopkaart en de time out picto. 

• Benadruk dat het belangrijk is om op tijd steun te vragen.  

• Een goede moeder zoekt op tijd steun!  

 

6. aandachtspunten: Let op; als moeders weinig sociale vaardigheden hebben kan het 

zijn dat zij heel vaak een time out willen gebruiken. Bespreek dat 

met de moeder en geef desgewenst aan dat zij verdere opvoedings-

ondersteuning nodig heeft in het belang van de ontwikkeling van 

haar kind. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Hier was maar heel kort tijd voor. Maar ook nu konden we aansluiten bij wat de moeders zelf al eerder 

hadden gezegd: dat als je zelf rustig blijft, dit een goede invloed heeft op je kind. 
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Wekker gaat, huiswerk en focus op je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Afsluiten van eigen proces, korte terugblik en focus weer op je kind 

Het kind helpen te leren wat hem/haar helpt bij haar/zijn boosheid. 

 

3. werkvorm: De wekker gaat 

Uitleg over huiswerk 

Naar de kindergroep 

 

4. middelen: Huiswerk (beschreven in werkboek)  

 

5.  beschrijving werkwijze: De tijd is alweer om. Ik wil kort van jullie horen hoe het was om bij 

elkaar te zijn en te praten over het onderwerp van deze dag. 

Vrouwen uitnodigen te reageren. 

 

Huiswerk. 

Lees samen met je kind zijn/haar map door bijeenkomst 3.  

Bedenk samen met je kind wat helpt als hij/zij heel boos is. 

Pas dat toe deze week. 

 

We gaan nu naar de kindergroep. Houd nog even je aandacht vast 

en blijf serieus als je naar je kind gaat.  

 

6. aandachtspunten: Denk om de helper, die moet het model time-out ook leren kennen. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Twee moeders geven herhaaldelijk aan dat ze meedoen voor hun ene kind maar dat alles wat ze le-

ren/horen/herkennen meer slaat op hun andere kind. 
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Bijlagen moederbijeenkomst 3
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Veilig en onveilig boos 

 

je kunt zó boos worden 

dat het onveilig is 

dat noemen we rood boos. 

 

je kunt boos worden 

maar kun je er veilig mee omgaan? 

dat noemen we groen boos. 
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Kaartjes groen boos en rood boos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OF 
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ik word boos op mijn kind  

door: 

 

mijn kind gooit het bord  

met eten op de grond. 

 

mijn kind kan niet slapen 

hij moet aan zijn vader denken 

mijn kind poept in de broek 

terwijl het zindelijk is 

 

             mijn kind komt steeds uit bed  

maar ik wil TV kijken 

 

mijn kind is boos op jou omdat ik 

ruzie met zijn vader hebt gemaakt 

 

mijn kind heeft de fietst niet op slot 

gezet de fiets wordt gestolen 

mijn kind heeft weer gat in de broek 

en mijn geld is op 

 

ik heb gekookt, maar mijn kind lust 

het weer niet 
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 Kaartjes wat maakt je boos? 

 

 

je kind gooit het bord  

met eten op de grond. 

 

 

 

je kind kan niet slapen 

hij moet steeds aan zijn  

vader denken 

 

 

je kind poept in de broek 

terwijl het zindelijk is 

 

 

’s Avonds komt je kind 

steeds uit bed maar jij wilt 

TV kijken 

 

 

Je kind is boos op jou om-

dat jij ruzie met zijn vader 

hebt gemaakt 

 

 

je kind heeft de fietst niet op 

slot gezet, de fiets wordt 

gestolen 

 

 

je kind heeft een gat in de  

broek en je geld is op 

 

 

 

Je hebt gekookt en de kin-

deren lusten het weer niet 
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Stopkaartjes (time-out) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TIPS 
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Moederbijeenkomst 4: Ingewikkelde gevoelens en je kind 
helpen als het bang is 

 

 

 

Tijd (mi-

nuten) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda en wat 

gaat goed met je 

kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep 

Agenda doorlopen 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten 

Agenda bijeenkomst op. 

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje).  
 

10 Terugblik en 

huiswerk bespre-

ken  

Hoe was het oefenen met je kind 

over boos zijn? 

 

Huiswerkblad uit werkboek 

moeders. 

20 Ingewikkelder 

gevoelens 

Voorbeelden van vrouwen bespre-

ken waar meer dan een basisge-

voel aan de orde is 

 

Voorbeelden van trainers ach-

ter de hand. 

Stripje blij en boos. 

Tekening blij en verdrietig. 

10 Pauze   

25 Het gevoel bang.  Bespreken waar het kind bang 

voor is, hoe je ziet dat je kind bang 

is en wat je als moeder kunt doen 

als je kind bang is.  

 

 

Flap met ‘gewone’ dingen waar 

een kind bang voor kan zijn.  

Flap met zaken die gerelateerd 

zijn aan huiselijk geweld.  

15 Wekker gaat, 

huiswerk en fo-

cus op je kind 

Afsluiten en toelichten huiswerk 

Focussen op naar de kinderen 

gaan.  

Afsluiting 

 

90  
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 10 minuten 

 

2. leerdoel: Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen 

Leren luisteren naar anderen 

Leren vragen te stellen aan elkaar 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren 

 

3. werkvorm: Agenda doorlopen.  

Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen: Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek).  

Picto ‘duim omhoog’ (complimentkaartje) 

 

5.  beschrijving werkwijze: Doorlopen van de agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

 



  

   93 

Terugblik en huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 10 minuten 

 

2. leerdoel: Leren luisteren naar anderen 

Leren vragen te stellen aan elkaar 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

3. werkvorm: Uitwisselen 

 

4. middelen: Huiswerkblad bijeenkomst 3 werkmap moeders  

Stopkaartjes moeders 

Stopkaartjes kinderen 

5.  beschrijving werkwijze: Hoe is deze week gegaan? En hoe vond je vorige keer?  

Bespreken huiswerk:  

Hoe was het om samen met je kind te oefenen met boos zijn?  

Wat ging goed?  

Wat wil je nog leren? 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

Ervaringen uit de pilot 

Bij dit onderdeel hebben we de oefening met het kind van vorige keer nog gedaan waar we niet aan toe 

waren gekomen. De moeders worden of niet boos of veilig. Dus dat is fijn.  

Een paar kinderen hadden thuis het stop-kaartje gebruikt. 
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Ingewikkelder gevoelens 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders worden zich bewust dat er 4 basisgevoelens zijn en dat het 

soms even zoeken is in jezelf hoe je je voelt en dat het voor hun kind 

ook zo geldt. 

 

3. werkvorm: Bespreken huiswerkopdracht en zie verder bij 5 

 

4. middelen: Picto’s Boos, Bang, Blij, Verdrietig. 

Stripje Blij en Boos (zie bijlage moederbijeenkomst 4). 

Tekening Blij en Verdrietig (zie bijlage moederbijeenkomst 4).  

De trainers hebben situaties achter de hand die zij kunnen inbren-

gen. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Het gaat over gevoelens en ingewikkelder gevoelens.  

Naast boos heb je nog drie andere basisgevoelens; bang, blij en 

verdrietig. Kort rondje 

Bang - Waar voel(de) jij je wel eens bang over? 

Blij - Wat maakt (e) jou blij? 

Verdrietig -  Wat maakt(e) je verdrietig? 

 

Maar soms is het meer ingewikkeld.  

Dan kan het zijn dat je je én boos voelt én bang. Of én boos én ver-

drietig. Bijvoorbeeld:  

Als iemand bij de supermarkt weer eens voordringt bij jou, kan het 

zijn dat je je eerst boos voelt maar als diegene zich omdraait dat je 

je bang voelt of juist verdrietig omdat dat jou weer overkomt. Je hebt 

dan meer dan een gevoel vlak achter elkaar. Dan is het meer inge-

wikkeld. Je lijkt dan vooral boos, maar bent ook of bang of ook ver-

drietig. Dat hebben alle mensen. 

 

Begeleiders vragen naar voorbeelden uit de groep en brengen even-

tueel zelf ook situaties in en vragen moeders hoe ze daarop zouden 

reageren. Het stripje Blij en Boos en de tekening Blij en Verdrietig 

kunnen hierbij worden ingezet.  

 

Relatie leggen naar het kind. dat gevoelens voor het kind ook inge-

wikkeld kunnen zijn. Dat hun kind zichzelf soms niet begrijpt.  

 

6. aandachtspunten: We kiezen ervoor om de meer ingewikkelde gevoelens hier al te 

behandelen omdat moeders waarschijnlijk zullen ervaren dat er vaak 

meer dan een gevoel een rol speelt en daar vragen over hebben.  

Het gevoel ‘bang’ komt later in deze bijeenkomst aan de orde omdat 

in de kindergroep het gevoel ‘bang’ centraal staat. Als ‘bang’ op het 

einde van de moedergroep wordt behandeld, is het weer makkelijker 

een relatie te leggen met hun kind.  

 

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>vervolg tabel 

Heb er aandacht voor dat moeders hun eigen gevoelens projecteren 

op hun kind: voor dat moeders hun eigen gevoelens kunnen projec-

teren op hun kind.  

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaringen uit de pilot 

Zeer herkenbaar. Bijvoorbeeld dat je kind kwijt is (in stad of park) en op het moment dat je je kind terug 

hebt ben je blij maar ook boos. 

Uitgelegd dat kinderen in de war kunnen raken van meerdere gevoelens tegelijk. Knap van één moeder 

is, dat als ze bijvoorbeeld zelf verdrietig is, ze tegen haar kind zegt dat het niet door hem komt. Wij heb-

ben dat bevestigd! 
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Het gevoel Bang 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten 

2. leerdoel: 1. Bespreken en delen waar je kind bang voor is.  

2. Hoe zie je dat je kind bang is? 

3. Wat kun je als moeder doen als je kind bang is? 

 

3. werkvorm: Zowel rondes naar aanleiding van een vraag als psycho-educatie. 

  

4. middelen: • Picto Bang 

• Flap met picto’s gewone zaken waar kind bang voor kan zijn 

(werkboek) AO-formaat.  

• Flap met picto’s gerelateerd aan huiselijk geweld (werkboek). 

• Flap met hoe kun je je kind helpen als het bang is (werkboek). 

• CD Doos vol gevoelens Bang (zie kindergroep).  

 

5.  beschrijving werkwijze: Waar ben jij bang voor?  

Kort gesprek waarin de trainers vragen waar moeders bang voor 

zijn. Laat een stukje CD horen van ‘Doos vol gevoelens’ (dezelfde 

muziek als in de kindergroep). Maak de overgang: kinderen zijn ook 

wel eens angstig of bang.  

Waar is je kind bang voor?  

Onweer, spinnen, donker, ruzie, donker, honden, standje krijgen, 

alleen zijn, enz. 

Apart over huiselijk geweld; 

Ruzie tussen ouders, schreeuwen en schelden, slaan, slaande deu-

ren, deur op slot / opgesloten worden, scheiding ouders: alleen ach-

terblijven, zelf geslagen worden (afhankelijk van intake gegevens 

wel/niet voorbeelden van verwaarlozing).  

Bijvoorbeeld: je krijgt een nieuwe vriend. Waar zou jouw kind bang 

voor kunnen zijn? Laat moeders dit benoemen (bang voor ruzie, 

bang dat het kind er straks niet meer bij hoort, dat moeder weer 

geslagen wordt…). 

Hoe zie je dat je kind bang is…. 

De punten die eruit komen opschrijven in de map op het antwoordvel 

in het werkboek. Wat doe je nu al voor je kind, hoe kun je reageren? 

Ook deze punten opschrijven op de flap en in hun map. 

Wat kun je doen als je kind bang is? 

1. Je kind helpen in het uiten van angst 

2. Erover praten, uitvragen, wat kan er verder gebeuren 

3. Je kind afleiden 

4. Advies vragen aan je steunfiguur/moedergroep 

 

Psycho-educatie over geruststellen. 

Soms kan je beter eerst nadenken en dan reageren. Het helpt 

meestal niet als je zegt dat er niets aan de hand is. Het werkt beter 

om te luisteren waar je kind bang voor is en daarop doorvragen. Als 

ze alles kunnen vertellen waar ze bang voor zijn stelt dat gerust. Aan 

de reactie van jou als moeder kan je kind zien of het klopt. 

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>vervolg tabel 

Bijvoorbeeld: je kind is bang voor een spook onder het bed. Als je 

zegt dat het er niet is helpt dat niet. Maar als je zegt: zullen we een 

liedje zingen om het spook weg te jagen en dan kijk ik of het spook 

weg is, dat werkt vaak wel.  

6. aandachtspunten: 

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben twee flappen gemaakt: op de ene flap de ‘gewone’ dingen waar kinderen bang van kunnen 

zijn en op de andere flap de dingen die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld. Dat werkt heel duidelijk. 
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Wekker gaat, huiswerk 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 2 minuten 

 

2. leerdoel: Afsluiten van eigen proces, korte terugblik en focus weer op je kind. 

Huiswerk maken samen met kind.  

 

3. werkvorm:  

 

 

4. middelen: Kleurplaat voor je kind 

A4 met mogelijkheden wat je kunt doen als je kind bang is 

5.  beschrijving werkwijze: De trainer zegt als de wekker gaat: dank jullie wel voor jullie aan-

dacht en inbreng.  

 

De kinderen hebben zich vooral bezig gehouden met het gevoel 

bang.  

 

Huiswerk 

Je gaat samen met je kind thuis de kleurplaat van je kind inkleuren. 

Je kind heeft als opdracht een kleurplaat te kleuren van een dier wat 

niet bang is! Vraag je kind waarom hij/zij dat dier heeft gekozen.  

Je gaat opletten deze week wanneer je kind bang is en let op wat je 

kunt doen; 

1. Je kind helpen in het uiten van angst. 

2. Erover praten, uitvragen, wat kan er verder gebeuren. 

3. Je kind afleiden. 

4. Advies vragen aan je steunfiguur/moedergroep 

 

 

We gaan nu naar de kindergroep. Hoe nog even je aandacht vast en 

blijf serieus als je naar je kind gaat.  

 

 

6. aandachtspunten: De helper kan met de moeder de huiswerkopdracht bespreken. Wat 

kun je doen als je kind bang is? 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders reageren positief op het huiswerk om samen met hun kind te gaan kleuren. 
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Bijlagen moederbijeenkomst 4 

 

 



  

   100 

Stripje Blij en Boos 
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Tekening Blij en Verdrietig 
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Moederbijeenkomst 5: Wanneer word je blij van je kind? 
Waar wordt je kind blij van?  

 

Tijd  

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 

 

 

 

Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed 

met je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep 

Agenda doorlopen 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compliment-

kaartje) 

 

10 Huiswerk en 

bange gevoelens 

van je kind deze 

week 

Huiswerk en rondje: waren er mo-

menten dat je kind bang was? Wat 

heb je gedaan? Wat werkte wel, 

wat werkte niet? 

 

Picto’s bang 

20 Wanneer ben je 

blij en wat maakt 

je blij? 

Ervaringen delen; wanneer wordt 

jouw kind blij? Wat kun jij doen om 

je kind een blij gevoel te geven? 

 

Flappen ophangen. 

Vergrootte gelamineerde picto Blij.  

10 Pauze   

20 Plaatjes zoeken 

en collage ma-

ken  

Maken van een collage voor je 

kind over dingen waar het blij van 

wordt 

 

Tijdschriften, plaatjes, lijm, stiften, 

stickers, enz. 

10 Terugblik eerste 

7 keer 

Terugblik op de eerste 7 bijeen-

komsten en vooruitblik tijdens het 

knippen en plakken  

 

10 Wekker gaat, 

huiswerk en 

focus op je kind 

Afsluiten en toelichten huiswerk 

Focussen op naar de kinderen 

gaan.  

 

 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 10 minuten 

 

2. leerdoel: Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen 

Leren luisteren naar anderen 

Leren vragen te stellen aan elkaar 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren 

 

3. werkvorm: Agenda doorlopen.  

Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen 

om deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over 

kan gaan 

 

4. middelen:  

5.  beschrijving werkwijze: Doorlopen agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Huiswerk en bange gevoelens van je kind deze week 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 10 minuten 

2. leerdoel: Leren luisteren naar anderen. Leren vragen te stellen aan elkaar.  

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

Moeders wisselen ervaringen uit over situaties wanneer hun kind 

bang was deze week. 

Moeders bespreken wat ze gedaan hebben als hun kind bang was 

en bespreken of dat werkte of niet.  

 

3. werkvorm: Uitwisselen 

4. middelen: Huiswerkblad bijeenkomst 4 werkmap moeders  

Picto ‘duim omhoog’ (complimentkaartje). 

Picto’s bang.  

5.  beschrijving werkwijze: Hoe is deze week gegaan? En hoe vond je vorige keer?  

 

Bespreken huiswerk:  

Je hebt samen met je kind thuis de kleurplaat ingekleurd. Een 

kleurplaat van een dier dat niet bang is.  

Heb je je kind gevraagd waarom het deze kleurplaat heeft geko-

zen? 

Hoe ging het kleuren samen? 

 

Picto ‘bang’ gaat rond en moeders vertellen.  

Waren er momenten dat je kind bang was? Wat heb je gedaan? 

Werkte dat wel of werkte dat niet? 

Heb je nog met je kind geoefend wat je kunt doen wanneer je kind 

bang is?  

1. Je kind helpen in het uiten van angst 

2. Erover praten, uitvragen, wat kan er verder gebeuren 

3. Je kind afleiden 

4. Advies vragen aan je steunfiguur/moedergroep 

 

6. aandachtspunten: Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat. 

Timing en ook aansluiting bij een bang kind vergt afstemming.  

Mocht een moeder niet in staat zijn hier de ouderrol te vervullen: 

het betekent dat zij een goede moeder is als zij hierbij hulp vraagt! 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

  

Ervaringen uit de pilot 

Hier kwamen niet echt voorbeelden van deze week. Wel voorbeelden in het algemeen. Bijv. je kind 

lijkt altijd op zijn hoede, je kind controleert of de deur op slot zit. We hebben besproken dat je als 

moeder kunt proberen om het verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind wat weg te nemen door tegen 

het kind te zeggen dat jij zelf echt heel goed op de deur let. Enzovoort.  
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Wanneer ben je blij en wat maakt je blij? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 30 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders beseffen en vertellen elkaar waar ze blij van worden, wat 

hun kind betreft. 

 

3. werkvorm: Uitwisselingsronde 

 

4. middelen: CD Muziek doos vol gevoelens Blij (idem als kindergroep). 

Picto Blij.  

Flap met picto’s(opwarmertje) waar je blij van kunt worden (zie 

bijlagen moederbijeenkomst 5: vergroten).  

Flap met picto’s van welke dingen van je kind je blij wordt (ver-

groot bladzijde uit werkboek).  

Flap: voorbeelden waar kan een kind blij van worden (werkboek).  

 

5.  beschrijving werkwijze: ‘Opwarmertje’ om aan te geven dat een blij gevoel in kleine dingen 

kan zitten en dat je niet meteen aan grote dingen hoeft te denken 

zoals een vakantie op een warm strand met palmbomen…. 

 

Ronde 1. Welke dingen van jouw kind maken je gelukkig? 

Bijvoorbeeld: Wat was het laatste leuke moment samen met je 

kind? 

Picto ‘blij’ gaat rond. Iedere moeder vertelt.  

 

Ronde 2. Wat maakt je kind blij / waar wordt je kind blij van?  

Picto gaat rond. Iedere moeder vertelt.   

 

Wat voor dingen kun je samen ondernemen?  

Wat vinden jullie leuk om samen te doen? 

 

6. aandachtspunten: Ondanks het huiselijk geweld is het belangrijk stil te staan wat 

goed gaat, maar ook waar jij als moeder blij van wordt. 

Wellicht is er een verschil waar jij als moeder blij van wordt en 

waar je kind blij van wordt. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

Ervaringen uit de pilot 

We hadden een heftig begin vanwege verhalen van een moeder. De sfeer was sowieso al goed maar 

eenmaal begonnen aan het onderwerp ‘blij’ ontstond er zelfs een heel uitgelaten sfeertje.  

Alle moeders kwamen met leuke voorbeelden! 

We hebben veel gelachen. Toen we terug gingen naar de kinderen hebben we de moeders wel even 

moeten verzoeken om weer rustig te worden.  
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Plaatjes zoeken en collage maken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: 1. Moeder denkt na over wat haar kind leuk vindt. 

2. Moeder selecteert plaatjes die haar kind leuk vindt voor een 

collage  

3. Moeder vraagt haar kind wat zij /hij leuk vindt. 

 

3. werkvorm: Door het maken van een collage en de voorbereiding die de moe-

der treft komen moeder en kind met elkaar in gesprek over wat het 

kind leuk vindt. 

 

4. middelen: - Veel verschillende tijdschriften die verscheurd/verknipt mogen 
worden en extra om mee te nemen naar huis. 

- Plaatjes, stickers, lijm, stiften, enz. . 
- Wat moeders hebben verteld waar hun kind blij van wordt 
- A3 vellen (moeders kunnen de collage of dubbelvouwen en in 

hun map stoppen of ergens thuis ophangen/neerleggen of 2x 
A’4).  

- CD Muziek doos vol gevoelens: Blij. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Start met het zoeken van materiaal voor een collage. 

De collage gaat over: Waar wordt jouw kind blij van? 

Straks maak jij thuis met je kind de collage verder af.  

Nu kan je scheuren, knippen en verzamelen. 

Thuis overleg je met je kind: heb jij leuke dingen uitgezocht? 

Ben je misschien iets vergeten? Vraag het aan je kind. Dan ga je 

met je kind nog plaatjes zoeken.  

Denk aan: kleuren, dieren, hobby’s, popsterren, tv programma.  

Vervolg in huiswerkopdracht. 

 

6. aandachtspunten: Als ouder kun je nooit precies weten wat je kind leuk vindt. Ook 

verandert je kind, of heeft het net iets nieuws gevonden wat hij of 

zij leuk vindt. Je kunt het daar wel samen over hebben 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

Bron: cursus geweld in relaties 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders vonden dit een geweldig leuke opdracht.  

In de pilot is tijdens het maken van de collage tussentijds geëvalueerd. Zie hierna.  
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Terugblik eerste 7 keer 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: Tijdens het bezig zijn met de collage.  

 

 

2. leerdoel: 1. Moeders denken na wat ze hebben opgestoken en wat ze vin-

den van hoe het gaat in de groep. 

 

3. werkvorm: De trainers stellen een aantal vragen en luisteren naar wat de 

deelnemers zeggen. 

 

4. middelen: Voorbeeldvragen: 

1. Wat vind je leuk aan meedoen met de groep? 

2. Wat vind je kind leuk aan meedoen met de groep? 

3. Wat vind jij minder leuk aan deelname aan de groep? 

Indien tijd: 

4. Wat vind je kind minder leuk aan deelname aan de groep? 

5. Wat heb je geleerd in omgang met je kind? 

6. Wat heeft je kind geleerd? Zie je verschil in hoe je kind 

zich gedraagt, zo ja wat zie je? 

7. Wat heb je gemist? Waar wil je nog aandacht voor? 

 

5.  beschrijving werkwijze: Uitleggen wat we gedaan hebben, uitleggen wat we nog verder 

gaan doen en de moeders vragen hoe het gaat in de groep.  

Hoe gaat het met het doen van het huiswerk thuis? Lukt dat? Is 

dat ook leuk om te doen? 

 

6. aandachtspunten: Heb aandacht voor de eventuele emoties, vragen of problemen die 

de cursus bij de moeders kan oproepen.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaringen uit de pilot 

Zie hoofdstuk 10 van deel 1. voor reacties van de moeders.  
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Wekker gaat, huiswerk en focus op je kind  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 2 minuten wekker  

8 minuten huiswerkopdracht 

 

 

2. leerdoel: Afsluiten van eigen proces, korte terugblik. 

Huiswerkopdracht; collage verder afmaken met je kind en open-

staan voor waar hij of zij blij van wordt. 

Focus. weer op je kind 

 

 

3. werkvorm:  

 

4. middelen: Huiswerkopdracht  

 

 

5.  beschrijving werkwijze: Als de wekker gaat bedankt de trainer ieder voor hun aandacht en 

inbreng. 

 

Vandaag hebben de kinderen hebben zich vooral bezig gehouden 

met het gevoel blij (zie kinderbijeenkomst).  

 

Huiswerk: 

Collage verder afmaken met je kind. Wat vind je kind van wat ik 

heb uitgekozen over dat jij blij wordt? Heb ik dat goed gezien of 

zullen we nog verder zoeken in het materiaal? 

 

We gaan nu naar de kindergroep. Hoe nog even je aandacht vast 

en blijf serieus als je naar je kind gaat.  

 

6. aandachtspunten: De helper kan dezelfde evaluatievragen met moeder bespreken 

als hiervoor aan de orde kwamen. En ingaan op de vraag of moe-

der weet waar haar kind blij van wordt.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Bijlage moederbijeenkomst 5
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Waar je blij van kunt worden  

 

 als het zonnetje schijnt 

 

 

 als je buiten bent 

 

 

 bloemen 

 

 

planten verzorgen 

 

  

computer spelletje doen 

 

 

als je met je  

vriend of vriendin bent 

 

zingen 
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Moederbijeenkomst 6: Wanneer is mijn kind verdrietig en 
wat kan ik daaraan doen? 

 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed 

met je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep 

Agenda doorlopen 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje) 

 

10 Huiswerk Collage 

maken 

Bespreken hoe het afmaken van de 

collage ging. 

 

 

25 Verdriet van je 

kind 

Bespreken waar een kind verdrietig 

van kan zijn en wat je kunt doen als 

moeder.  

 

Flap met waar wordt je kind 

verdrietig van (algemeen en na 

huiselijk geweld).  

Kaartjes met voorbeelden.  

10 pauze   

20 Tips bij verdriet Tips bespreken en oefenen met de 

tips. 

 

Stripje hoe wel / niet troosten.  

15 Wekker gaat, 

huiswerk en focus 

op je kind 

Afsluiten en toelichten huiswerk. 

Focussen op naar de kinderen gaan.  

Afsluiting 

 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur. 10 minuten. 

2. leerdoel. Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien. 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen. 

Leren luisteren naar anderen. 

Leren vragen te stellen aan elkaar. 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

 

3. werkvorm. Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

4. middelen. Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’(complimentkaartje). 

 

5.  beschrijving werkwijze. Doorlopen agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer. 

 

Ervaring uit de pilot 

We begonnen te laat omdat er nog maar 2 moeders waren. Van één moeder was haar dochter er wel, je 

wacht iets langer omdat je denkt dat ze zo wel zal komen. Door zo’n begin is het rommelig. 

Een moeder en kind die een paar weken niet waren gekomen, kwamen nu ineens weer wel.  

Een moeder die de laatste paar keer niet was geweest, hadden we voor de keuze gesteld om of alle 

keren nog echt te komen of helemaal te stoppen of om zonder kind door te gaan. Deze moeder zou ons 

dat laten weten, maar ze heeft niet gebeld. 

Eén moeder vertelde dat ze het goed vond dat haar kind (eindelijk) eens met haar had willen praten 

over zijn boosheid en verdriet. 

Wat er echter loskwam, was heel heftig. Moeder is hier zelf heel bezorgd om en ze vertelde dat school, 

jeugdzorg, etc. ook zorgen hebben. Doordat ze dit vertelde, kwam een andere moeder ook met haar 

verhaal. Terecht merkte moeder nummer 3 op dat dit rondje toch bedoeld was om juist te zeggen wat er 

goed gaat en dat ze niet wist dat je dit soort dingen ook mocht vertellen. We hadden de indruk dat zij 

waarschijnlijk ook met iets zat en dat bleek ook zo te zijn. 
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Huiswerk Collage maken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Huiswerk is een opdracht samen met je kind 

 

 

3. werkvorm: Moeder en kind hebben samen de collage afgemaakt en gespro-

ken over gevoelens per icoontje 

 

4. middelen: Zie huiswerk bijeenkomst 5. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Zie huiswerkopdracht bijeenkomst 5 

Hebben jullie vragen gesteld of je goed dingen had uitgezocht? 

Had je kind nog andere dingen die hij of zij wilde toevoegen? 

Hoe vond jij het om dit samen met je kind te doen? 

Heb je nog gesproken over de gevoelens die bij elke picto horen? 

Heb je nieuwe dingen over je kind geleerd? 

 

6. aandachtspunten: Psycho-educatie; dingen samen met je kind doen kan het makke-

lijker maken samen te praten over wat je kind bezig houdt. 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders hadden de collage afgemaakt en aan hun kind laten zien met de vraag of het klopte wat 

ze hadden opgeplakt. Dat ging goed.  
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Verdriet van je kind  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 30 minuten. 

2. leerdoel: Moeders leren waarover hun kind verdriet kan hebben en dat ze dat 

verdriet niet meteen hoeven weg te nemen.  

Moeders denken na wat een kind nodig heeft als het verdriet heeft. 

 

3. werkvorm: Vragen stellen in de groep en psycho-educatie over omgaan met 

verdriet van kinderen. 

 

4. middelen: - Kaartjes met voorbeelden van verdriet van kinderen (zie bijlagen 

moederbijeenkomst 6). 

- Flap met verdriet algemeen en flap met verdriet na huiselijk ge-

weld (vergroot bladzijden uit werkboek). 

- CD Muziek doos vol gevoelens (idem als kindergroep). 

 

5.  beschrijving werkwijze: Deze keer gaat over verdriet. Over verdriet van je kind.  

Begeleiders laten ondertussen de muziek horen.  

Verdriet is niet altijd makkelijk om over te praten. Je moet vertrouwd 

zijn met iemand. Het gaat vandaag om het verdriet van je kind. 

Wanneer is je kind verdrietig? Voorbeelden: 

1. Je kind is zijn lievelingsknuffel kwijt 

2. Je kind is gevallen. Het heeft een zere knie. 

Enz. zie de kaartjes 

[Wanneer er te weinig tijd is, kan ervoor worden gekozen niet met de 

kaartjes te werken, maar twee of drie voorbeelden te noemen].  

Wat voor verdriet heeft je kind door het huiselijk geweld? 

1. Ruzie tussen ouders 

2. Jij wordt geslagen 

3. Jullie zijn gescheiden 

4. Je kind ziet zijn vader heel weinig 

5. Je hebt geen aandacht voor je kind 

6. Jij slaat je kind 

7. Iets anders 

8. Iets anders 

Laat elke moeder een kaartje pakken en erover vertellen. Schrijf dat 

desgewenst op de flap. Wanneer er voldoende tijd is kunnen de 

moeders eventueel nog meer voorbeelden noemen. 

 

6. aandachtspunten: Het gaat om het verdriet van je kind en niet om het verdriet van de 

moeder. Maar om te starten kan het goed zijn om een paar voor-

beelden van de moeders zelf te vragen. Dit kan het echter wel moei-

lijker maken (zie ervaring in de pilot) om zich op het kind te richten. 

Toch moet er wel wat ruimte zijn voor hun eigen verdriet, bijvoor-

beeld door te vragen met wie zij dit verdriet zouden kunnen delen 

(de helper, of iemand anders). En kort stil te staan bij wat ze (kun-

nen) doen als ze verdrietig zijn (de tips voor de kinderen die hierna 

worden behandeld, kunnen henzelf wellicht ook helpen). 

 

>>Vervolg tabel z.o.z 
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7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

>>Vervolg tabel 

 

Ervaring uit de pilot 

Op een flap hadden we ‘gewoon’’verdriet en verdriet na huiselijk geweld. Op tafel hebben we kaartjes 

gelegd van verdriet na huiselijk geweld en de moeders gevraagd er één te pakken en daar wat over te 

vertellen. Dit bleek een ingewikkelder opdracht dan gedacht. Veel moeders kwamen met hun eigen 

verdriet en het gevoel boos en verdriet hangt zo veel met elkaar samen dat het moeilijk is dit te onder-

scheiden. Eén moeder koos het kaartje: ‘je hebt geen aandacht voor je kind’ en ze zei daarover: ‘ja, 

logisch, als je zo gek wordt gemaakt door je partner.’ 

Kortom, het riep veel op. Moeders benoemden dat ze zich afvragen hoe lang het duurt voordat je geen 

verdriet meer hebt. ‘Wanneer gaat het nou eens over?’ Wij hebben toen verwoord dat er helaas geen 

knop bestaat waarmee je alles kunt vergeten, maar dat je wel kunt leren om in het dagelijks leven min-

der/geen last meer te hebben van alles wat er gebeurd is.  
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Tips bij verdriet 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: 1. Moeders denken na over verschillende situaties waar een kind 

verdrietig van zou kunnen worden. 

2. Moeders krijgen kennis over verschillende tips.  

3. Welke tip kun je gebruiken bij welke situatie? 

 

3. werkvorm: Op welke situatie is welke tip van toepassing? 

4. middelen: - Kaartjes met situaties waar kinderen verdrietig van zouden kun-

nen worden na huiselijk geweld (zie werkvorm hiervoor). 

- Kaartjes met tips.  

- Flap met tips (vergroot bladzijde uit werkboek).  

- Stripje hoe wel / niet troosten (bijlagen moederbijeenkomst 6).  

 

5.  beschrijving werkwijze: Wat doe jij als je verdrietig bent? Helpt dat? Waar haal jij dan 

kracht of steun vandaan? 

Wat heeft een kind nodig dat verdrietig is? Daarover gaan we het 

nu hebben. Wanneer was je kind voor het laatst verdrietig? Wat 

deed je? Hielp dat? [Verbinding leggen met Huiselijk Geweld en 

verdriet. Het kan zijn dat je kind verdrietig is van binnen maar van 

buiten vooral boos reageert. Dat kan als het kind geweld in relaties 

tussen ouders heeft meegemaakt.]. 

 

Wat kun je doen als je kind verdrietig is: tips op papier in map 

1. Je kind vertelt over het verdriet. Je kunt goed luisteren en je 

kind troosten, bijvoorbeeld door een arm om hem of haar heen.  

2. Je kind zoekt een veilige plek op en troost zichzelf bijvoorbeeld 

door een knuffel dicht tegen zich aan te houden. 

3. Je gaat afleiding zoeken voor je kind en richt je op iets anders: 

iets leuks: spelletje doen, filmpje kijken, wandelen.  

 

Iedere moeder pakt het kaartje dat voor haar kind geldt. Vraag aan 

de andere moeders welke tip zij hebben.  

Het stripje hoe wel / niet troosten kan hierbij eventueel worden 

ingezet. Maar er kan ook voor worden gekozen om het stripje pas 

de volgende bijeenkomst in te zetten bij het onderdeel: wat deed je 

toen je kind verdrietig was?  

 

6. aandachtspunten: Er zijn verschillende soorten verdriet. Soms vraagt het verdriet om 

doorvragen, ander verdriet vraagt om aanraken / vastpakken. Een 

moeilijke vaardigheid omdat het een groot observatievermogen 

van de moeder vraagt. 

Probeer het helperschap onderling te bevorderen. Leg zo eenvou-

dig mogelijk uit waarom welke tip wel of niet goed werkt bij welke 

situatie. Maak duidelijk dat het ene kind anders op een situatie 

reageert dan het andere. Dat vraagt dan een andere tip.  

 

>>Vervolg tabel z.o.z. 
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>>Vervolg tabel 

Als het ene kind boos en het andere verdrietig reageert op dezelf-

de situatie kun je een andere tip geven. Het kan ook zijn dat een 

bepaald kind alleen maar boos en nooit verdrietig reageert. Geef 

daarover uitleg! 

Ook kan er een verschil zijn tussen (de opvoeding)van meiden en 

jongens. 

 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

De tips kwamen eigenlijk vanzelf naar voren toen we via een rondje de moeders vroegen wat ze doen 

als ze zelf/hun kinderen verdrietig zijn. Een moeder gaf een andere moeder de tip om in je schuur een 

boksbal op te hangen waarop je kind zich kan uitleven als hij/zij boos (=verdrietig!) is. Die moeder 

antwoordde echter (heel knap) dat het bij haar kind niet zou helpen, eerder juist averechts. Wij heb-

ben toen benoemd dat voor het ene kind een boksbal ontlading kan betekenen maar voor een ander 

kind juist opladen! Dat begrepen ze wel. 
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Wekker gaat, huiswerk en focus op je kind  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 

 

2. leerdoel: • Afsluiten van eigen proces, korte terugblik. 

• Huiswerkopdracht: oefenen in observeren en benoemen van ge-

voelens.  

• Focus. weer op je kind 

 

3. werkvorm: Start met het maken van de huiswerkopdracht. 

 

4. middelen: • Eenvoudige voorbeeldstripjes met waarin de 4 emoties naar 

voren komen (bijvoorbeeld Bobo). Deze zijn niet bijgevoegd 

vanwege copyright). Selecteer duidelijke stripsituaties! 

• Of: de tekeningen bij de verhalen van de kinderen over de 4 

emoties verkleind meegeven en laten benoemen om welk gevoel 

het gaat. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Als de wekker gaat bedankt de trainer ieder voor hun aandacht en 

inbreng. 

 

Vandaag hebben de kinderen hebben zich vooral bezig gehouden 

met het gevoel verdrietig (zie kinderbijeenkomst).  

 

Huiswerk 

Een concrete opdracht, ter voorbereiding op je huiswerk.  

Geef moeders het stripje / de tekeningen. Vraag moeders welke 

gevoelens de hoofdpersonen hebben.  

Dit ga je ook thuis samen met je kind doen.  

 

We gaan nu naar de kindergroep. Houd nog even je aandacht vast 

en blijf serieus als je naar je kind gaat.  

 

6. aandachtspunten: Helper: lukt het de moeder om bij de stripjes / tekeningen de gevoe-

lens te zoeken die daar logischerwijs bij horen? 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Bijlagen moederbijeenkomst 6 
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Wat maakt je kind verdrietig 

 

 

 

Je kind is zijn knuffel kwijt 

 

 

 

 

Je kind is gevallen 

en heeft zich pijn gedaan 

 

 

 

Je kind mag niet  

op een feestje komen 

 

 

 

Je kind wil een duur cadeau 

maar jij hebt geen geld 

 

 

 

Je kind heeft een  

nare droom 

 

 

 

Je kind maakt steeds ruzie 

Hij heeft weinig vriendjes 

 

 

 

Tante, oom, opa of oma 

zijn dood  
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Verdriet na huiselijk geweld 
 

 

 

 

Ruzie tussen ouders 

 

 

 

 

Jij wordt geslagen 

 

 

 

 

Jullie zijn gescheiden 

 

 

 

 

Je kind ziet zijn vader 

niet of heel weinig 

 

 

 

Jij slaat je kind 

 

 

 

Je hebt geen aandacht 

voor je kind 
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Tips wat helpt bij verdriet  
 

 

 

 

  Met je kind praten 

 

 

 

 

  Je kind troosten 

 

 

 

 

  Je kind zijn knuffel geven 

 

 

 

 

  Afleiden: samen tekenen 

  of een spelletje doen 
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Hoe kun je je kind het beste troosten? 
 
 
 
 

 

Troosten Goed 
 

 

 

 

 

 

 

 

Troosten Beter niet 
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Moederbijeenkomst 7: Schuld en schaamtegevoelens van 
je kind 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed met 

je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep 

Agenda doorlopen 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten 

Agenda bijeenkomst. 

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje) 

5 Terugblik en huis-

werk  

Bespreken invullen emoties bij het 

stripje / de tekeningen. 

 

 

10 Als je kind verdrie-

tig was deze week, 

wat deed je dan? 

Bespreken wat je gedaan hebt toen 

je kind verdrietig was 

Stripje hoe wel / niet troosten.  

20 Schuld- en schaam-

tegevoelens van je 

kind 

Wat is een schuldgevoel, kinderen 

die zich schuldig voelen over HG 

Psycho-educatie 

  

Tekeningen schuld en 

schaamte van de kindergroep.  

10 Pauze   

25 Oefenen in het 

ontschuldigen van 

je kind 

 

Rollenspel: oefenen met het ont-

schuldigen van je kind 

 

 

10 Wekker gaat, huis-

werk en focus op je 

kind 

Uitleg moeders over wat zij in de 

kindergroep gaan doen.  

Afsluiten en toelichten huiswerk. 

Focussen op naar de kinderen gaan.  

 

 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur. 10 minuten. 

 

2. leerdoel. Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien. 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen. 

Leren luisteren naar anderen. 

Leren vragen te stellen aan elkaar. 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

 

3. werkvorm. Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen. Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’(complimentkaartje). 

 

5. beschrijving werkwijze. Doorlopen van de agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie  

voor de trainer. 

 

Ervaring uit de pilot 

Eén moeder is definitief afgevallen. Eén moeder en kind waren afwezig i.v.m. ziekte. 
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Terugblik en huiswerk 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders leren van elkaar hoe ze samen met hun kind de emoties 

gezocht hebben bij de strips. 

 

3. werkvorm: Uitwisseling over hoe de moeders met hun kind over de verschillen-

de gevoelens hebben gepraat.  

 

4. middelen: Strips die de kinderen hebben gekregen en de 4 iconen van basis-

gevoelens. 

 

5.  beschrijving werkwijze: Moeders vertellen bij de strip hoe ze hun kind geholpen hebben. 

Vraag: was het jullie duidelijk welke gevoelens bij welke situatie pas-

sen? 

 

6. aandachtspunten: Er kunnen complexere gevoelens te plaatsen zijn bij de strips. 

Let op dat er geen wedstrijd plaatsvindt tussen de moeders wie het 

goed en beter heeft gedaan. De een zal bij een zelfde situatie een 

ander gevoel kunnen plakken. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders zeiden dat hun kind dat goed kon; ze zien wat boos, bang, blij en verdrietig is. Daardoor 

dachten wij dat ze het huiswerk gedaan hadden maar bij de nabespreking hoorden we dat het huiswerk 

niet gedaan was. Blijkbaar hebben de moeders het dus niet gedaan omdat ze er van uit gaan dat hun 

kind het al weet/kan. 
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Als je kind deze week verdrietig was, wat deed je? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: Bespreken wat de moeders gedaan hebben en of ze gebruik konden 

maken van de tips van de vorige week. 

 

3. werkvorm: Bespreken situaties waarin je kind verdrietig was. Rondje: iedereen 

komt aan bod. 

 

4. middelen: Flap: wat helpt bij verdriet (vorige bijeenkomst). 

Flap: wat kun je beter niet doen (zie bijlagen moederbijeenkomst 7: 

vergroten).  

Picto verdrietig.  

Stripje hoe wel of niet troosten (zie bijlagen moederbijeenkomst 7).  

 

5. beschrijving werkwijze: Wat kun je doen als je kind verdrietig is: werkmap tips.  

 

Rondje (picto verdrietig gaat rond) wat deed je toen je kind verdrietig 

was?  

 

Wat kun je beter niet doen als een kind verdrietig is?  

 

6. aandachtspunten: Aandacht voor ‘’verkeerde’’ interventies. Kind negeren, kind snoepje 

geven, kind zijn zin geven, kind een cadeautje geven etc. 

Let er op om moeders niet teveel het gevoel te geven dat ze het niet 

goed doen. Nodig ze opnieuw uit de tips toe te passen. Denk ook 

aan verder mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning! 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben 2 flappen gemaakt: beter niet doen en wat kun je wel doen. Dit verliep goed.  
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Schuld- en schaamtegevoelens van je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

2. leerdoel: 1. Moeders leren dat schuldig voelen niets zegt over het schuldig of verant-

woordelijk zijn. 

2. Kinderen kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het huiselijk geweld.  

3. Kinderen zijn kinderen en hebben geen schuld aan het huiselijk geweld. 

4. Moeders leren hun kinderen ontschuldigen. 

3. werkvorm: Vraagmethode en psycho-educatie. 

4. middelen: Flap schuldgevoel algemeen (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Flap schuldgevoel bij je kind (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Flap schaamtegevoel bij je kind (vergroot bladzijde uit werkboek).  

Eventueel: tekeningen schuld en schaamte van de kindergroep (zie bijlagen 

moederbijeenkomst 7).  

5. beschrijving werkwijze: Vandaag hebben we het over schuldgevoel.  

Schuldgevoel: wat is dat? En wat betekent schuldig zijn? 

De trainers brengen een situatie in, bijvoorbeeld: 

Van de week hoorde ik een verhaal: Een mevrouw is bij de supermarkt het 

brood vergeten. Ze komt thuis en merkt dat. Maar de winkels zijn al dicht. Bij 

het ontbijt de volgende ochtend, is er geen brood. Haar man wordt kwaad en 

slaat haar hard. 

 

Wie is hier schuldig? En wie voelt zich schuldig? 

Soms voel je je schuldig, maar je weet dat het niet jouw schuld is. 

Je kind wil de nieuwste spelcomputer, jij kunt het niet betalen. 

Dat is niet jouw schuld, maar je kunt je er wel rot over voelen. 

 

Hoe werkt schuldgevoel bij kinderen? Wat gebeurt er met kinderen die huise-

lijk geweld meemaken en dat niet hebben kunnen voorkomen? Hoe merk je 

aan je kind dat hij/zij zich schuldig voelt? 

Hoe zag je dat je kind zich verantwoordelijk voelde?  

(Bijvoorbeeld: je kind wilde je partner wegduwen of afleiden, je kind ging heel 

lief doen, je kind kon niet meer eten). Sommige kinderen hebben misschien 

geprobeerd het geweld te stoppen en voelen zich schuldig dat dit niet gelukt 

is. Ook kunnen zij zich schuldig voelen dat hun ouders uit elkaar zijn gegaan.  

N.B. Hele jonge kinderen van een jaar of 3 denken so wie so dat zij schuldig 

zijn als pappa/mamma boos zijn. Dit hoort bij hun ontwikkeling omdat zij op 

zichzelf gericht zijn. 

 

Ga vervolgens in op mogelijke schaamtegevoelens die kinderen kunnen 

hebben. Schuld- en schaamtegevoelens kunnen op elkaar lijken. Je kind kan 

er erge last van hebben. Help je kind en maak duidelijk dat wat er is gebeurt 

NIET zijn of haar schuld is.  

 

6. aandachtspunten: Hoe verhoudt schuldgevoel zich tot boos, bang, bij en verdrietig? 

Bij schuldgevoel gaat het om meer emoties samen.  

Let op: moeders zullen zich wellicht ook schuldig voelen en reageren sociaal 

emotioneel soms op kindniveau.  

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>Vervolg tabel  

Misschien is het nodig hen eerst te ontschuldigen. Maar zij hebben, als moe-

der, wel hun kind blootgesteld aan huiselijk geweld.  

Dus een bepaalde verantwoordelijkheid dragen ze wel. Vertel dat ze hier 

misschien met de helper over kunnen praten.  

 

7. achtergrondinformatie 

voor de trainer: 

Kennis over hoe kinderen (in hun ontwikkelingsfase) zich het centrum voelen 

en daarmee mogelijk schuldig aan de ruzies en het geweld tussen ouders. 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben het voorbeeld uit de map gebruikt. Het maakte veel los bij de moeders. Het was soms moeilijk 

om onderscheid te maken tussen hun eigen schuldgevoel en dat van hun kind. Wel waren alle moeders 

unaniem van mening dat hun kinderen nooit de schuld hebben! Eén moeder vroeg hoe ze de vraag van 

haar kind kan beantwoorden waarom ze papa steeds terug nam en met hem verder ging. Wij hebben 

gezegd deze vraag heel belangrijk te vinden en er daarom tijd voor willen maken, niet even nu snel tus-

sendoor afhandelen. Volgende keer zorgen we dat we er aandacht aan kunnen geven. 
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Oefenen in het ontschuldigen van je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders oefenen (in een rollenspel) met het uitspreken van een 

ontschuldigings-tekst naar hun kind.  

 

3. werkvorm: Rollenspel of anderszins oefenen.  

 

4. middelen: Flap: je kind helpen het is NIET jouw schuld (vergroot bladzijde uit 

werkboek).  

 

5.  beschrijving werkwijze: We doen een kort rollenspel in de groep. Aan de hand van een tekst 

kunnen we oefenen. Die tekst staat in het werkboek van de moeders 

en die kunnen we als geheugensteun gebruiken. 

 

Oefenen in de groep. Een moeder speelt kind, een andere moeder 

speelt zichzelf en oefent met deze tekst: ‘’We hebben het vandaag 

gehad over schuldgevoel. De begeleiders vertelden dat veel kin-

deren zich schuldig voelen als hun ouders ruzie maken. Dat wist ik 

niet. Had jij dat ook toen wij thuis ruzie maakten?’’ 

Dan luister je als moeder naar de reactie van je kind. Je (de moeder) 

sluit af met; ”Ik snap dat jij het heel vervelend vind/vond, maar als 

grote mensen ruzie maken is het nooit de schuld van de kinderen. 

Ook niet als jij als kind heel vervelend doet.’’ 

[Wanneer een rollenspel niet wenselijk is, kun je de moeders uitno-

digen om te vertellen hoe en wat zij tegen hun kind zouden zeggen 

om het te ontschuldigen].  

 

Als jouw kind zegt dat het zich niet schuldig voelt, vertel dan aan je 

kind dat dat goed is, maar als het zich tóch nog schuldig gaat voe-

len, dat het dat altijd aan jou kan vertellen. En zeg nog eens: het 

was niet jouw schuld.  

 

6. aandachtspunten: Het kan zijn dat er een grote ongelijkwaardigheid is / was tussen de 

vader van het kind en de moeder. Het kan zijn dat de moeder zich 

(nog steeds) volledig slachtoffer voelt van het huiselijk geweld. Het 

kind is aan de zorg van de moeder toegewezen. Vanuit het feit dat 

zij moeder is en de moederrol vervult naar haar kind wordt er een 

volwassen rol van haar verwacht. Daar hoort deze verontschuldiging 

bij. Bij grote knelpunten dit met de moeder bespreken! 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Het bleek dat moeders niet bekend zijn met rollenspel. Het voelde onwennig. Er was al niet veel tijd 

maar toch wilden we dit nog doen. We merkten dat je voor zo’n oefening meer tijd moet uittrekken: meer 

uitleg, meer opbouw, voordoen, etc. 
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Wekker gaat, huiswerk en focus op je kind  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten. 

2. leerdoel: 1. Moeders worden voorbereid om hun kind te steunen in de over-

tuiging: wat er is gebeurd, is niet mijn schuld. 

2. Uitleg huiswerk.  

3. werkvorm: Doceren en instructie geven.  

4. middelen: Werkblad kinderen: “Wat er is gebeurd is niet mijn schuld.” 

5.  beschrijving werkwijze: Als de wekker gaat bedankt de trainer ieder voor hun aandacht en 

inbreng. 

Vandaag hebben de kinderen hebben zich vooral bezig gehouden 

met schuldgevoel (zie kinderbijeenkomst). De kinderen hebben ge-

sproken over of zij schuld hebben aan het geweld en hun papa niet 

meer bij hun woont. Het is nooit de schuld van kinderen. Daarom 

hebben de kinderen de zin geleerd: Wat er is gebeurd, is NIET mijn 

schuld. Ze hebben ballonnen versierd met teksten over hun eventue-

le schuldgevoel. Ze hebben de ballonnen doorgeprikt. En heel hard 

geroepen: het is NIET mijn schuld.  

Als jullie binnenkomen is je kind bezig een A4 te kleuren en versie-

ren met de tekst; wat er is gebeurd is niet mijn schuld.  

Het is belangrijk dat je je kind ondersteunt en zegt; wat er gebeurd 

is, is inderdaad niet jouw schuld. Dan zet je plechtig een handteke-

ning onder het blad van je kind met: wat er is gebeurd is niet mijn 

schuld!  

Huiswerk 

1. Je laat, liefst samen met je kind, de helper het werkblad “Wat er 

gebeurd is, is niet mijn schuld” zien en legt uit waarom jij je hand-

tekening daarop gezet hebt. Wat betekent dat?  

2. Zorg dat je kind de volgende keer een foto van zijn vader (degene 

die heeft mishandeld) meeneemt (Let op: dit kan te belastend zijn, 

maak dan de keuze niet naar de foto te vragen en geef dit aan de 

begeleiders van de kindergroep door).  

We gaan nu naar de kindergroep. Houd nog goed je aandacht vast 

en blijf serieus als je naar je kind gaat.  

6. aandachtspunten: Zorg dat de handtekening een ritueel moment wordt voor zowel de 

moeder als het kind! Rust en aandacht en een mooie inleiding zijn 

belangrijk. 

I.v.m. met het meenemen van de foto van hun vader: let op wat de 

emoties van de moeder zijn. Zeg dat zij als moeder die foto moeten 

meenemen zodat hun kind daar de volgende week wat over kan 

vertellen in de groep. 

Uit het kennismakingsgesprek ben je bekend met hoe de verhouding 

met de vader is. Wees zorgzaam voor de moeders en spreek hen 

aan op hun ouderrol. 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

We zijn vergeten de opdracht te noemen om het kind een foto van de vader mee te laten nemen… We 

gaan dit oplossen door volgende keer te vragen wie er nog foto’s van vader in de albums heeft of foto’s 

in een lijstje op de kinderkamer. 
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Bijlagen moederbijeenkomst 7 
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Wat kun je beter niet doen bij verdriet? 
 

 

 

 

zeggen dat het  

niet moet huilen 

 

 

je kind negeren 

 

 

snoepje geven 

 

 

cadeautjes geven 

 

 

……………………………………………………….. 
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Hoe kun je je kind het beste troosten? 
 
 
 
 

 

Troosten Goed 
 

 

 

 

 

 

 

 

Troosten Beter niet 
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Tekening Schuld 
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Tekening Schaamte 
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Moederbijeenkomst 8:  
Je kind en zijn of haar (stief / pleeg) vader 
 

 

 

 

Tijd 

(min) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed 

met je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep. 

Agenda doorlopen. 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

Wekker zetten. 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje). 

10 Huiswerk bespre-

ken 

1. Laten zien werkblad met handte-

kening aan helper. 

2. Foto van vader mee. 

 

20 Vader van je kind Aandacht voor de vader van je kind; 

ook aandacht voor leuke dingen 

  

Flap: je kind en zijn vader. 

Informatiekaart vader. 

10 pauze   

5 Huiswerk  Huiswerk bespreken Oude tijdschriften, lijm, scha-

ren. 

5 Voorbereiding: 

wat gaan we zo 

bij de kinderen 

doen? 

 

Voorbereiden wat moeders met hun 

kind samen gaan doen.  

 

 

30 Terug naar je 

kind: Een collage 

maken met en 

voor je kind 

Moeders maken een collage van de 

vader van hun kind, samen met hun 

kind 

 

  

Bij de kinderen! 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur. 10 minuten. 

 

2. leerdoel. Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien. 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen. 

Leren luisteren naar anderen. 

Leren vragen te stellen aan elkaar. 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

 

3. werkvorm. Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen. Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’(complimentkaartje). 

 

5.  beschrijving werkwijze. Doorlopen agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie  

voor de trainer. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Deze week wilden we dit rondje voor een keer overslaan om ruimte te maken om in te gaan op de vraag 

die vorige week gesteld werd: wat kun je antwoorden als je kind vraagt waarom je zo lang doorgegaan 

bent met je ex partner en waarom je hem steeds terugnam. 

Het bleek dat alle moeders met deze vraag worstelen. Niet alleen hoe ze het hun kind kunnen uitleggen 

maar eigenlijk zitten ze er zelf ook nog mee. De moeders vertelden hoeveel keer ze ‘opnieuw’ waren 

begonnen. Het aantal keren verschilde, maar over het algemeen hadden de moeder vele pogingen ge-

daan. Ze kwamen er op uit dat je je kind het beste open en eerlijk antwoord kunt geven. Dus, uitleggen 

dat je de hoop had dat het nu wel goed zou gaan en dat je het echt weer wilde proberen. Dat je je best 

wilde doen om het goed te laten gaan.  
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Huiswerk bespreken  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: 1. Moeders hebben met de helper gesproken over het werkblad 

waarop staat dat het niet de schuld is van hun kind en uitgelegd 

wat het betekent dat zij een handtekening daarop hebben gezet. 

2. Moeders hebben het kind een foto van de vader meegegeven.  

 

3. werkvorm: Bespreken.  

 

4. middelen: Werkblad: het is niet mijn schuld.  

 

5.  beschrijving werkwijze: 1. Je vraagt per moeder na of zij het werkblad: het is niet mijn 

schuld’ (samen met het kind) met de helper hebben besproken. 

Was je kind erbij? Kon je goed uitleggen wat de betekenis is 

van jouw handtekening op het werkblad? Begreep de helper 

dat? Als je kind erbij was: hoe was zijn/haar reactie? 

2. Foto vader. 

Hoe was het om je kind een foto van hun vader mee te geven? 

Misschien was het voor jou lastig om ‘’hem’’ weer te zien?  

Ook al is het lastig, je kind gaat strakjes misschien wel enthou-

siast over zijn vader vertellen. Heb dan wel ruimte voor je kind 

en probeer je eigen gevoelens niet naar buiten te laten komen.  

 

6. aandachtspunten: 1. Als moeders de opdracht niet hebben gedaan, vragen wat de 

reden was. Eventueel opnieuw motiveren en opdracht geven.  

2. Foto vader 

3. Het gaat om de vader die mishandeld heeft. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Vader van je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten 

 

2. leerdoel: Doel is dat moeders oefenen met het erkennen en benoemend van 

positieve kanten van de (stief)vader die moeder mishandeld heeft, 

zodat zij ruimte kunnen gaan geven aan de eventuele positieve ge-

voelens die het kind naar zijn/haar (pleeg)vader heeft.  

 

3. werkvorm: • Psycho-educatie over hoe belangrijk het voor hun kind is ook iets 

positiefs te horen over hun vader (of degene die de vaderrol 

heeft). En dat het belangrijk is om de kinderen niet ‘’lastig te val-

len’’ met eigen negatieve gevoelens bij de (ex) man/vriend. 

• Opschrijven / tekenen wat belangrijke dingen van de vader zijn.  

4. middelen: 2 flappen: de vader van je kind (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Informatiekaart: A3 of 2x een A4 over de vader (linkerkant met vra-

gen en antwoorden, rechterkant om dingen op te plakken), zie werk-

boek moeders: leuke dingen van je vader.  

 

5.  beschrijving werkwijze: Deze groep is gericht op jou als moeder van je kind. Sommigen van 

jullie zijn gescheiden van de vader van je kind. Jullie hebben vast 

ook ooit een goede tijd gehad. We gaan het vandaag niet hebben 

over die goede tijd, maar over hoe jullie als moeder er nu voor je 

kind kunnen zijn als het gaat om zijn (stief)vader.  

De vader van je kind heeft jou en misschien ook je kind geslagen. 

Dat mag niet. Maar het blijft wel de vader en (soms of vaak) nog 

een belangrijke persoon van je kind! 

Je kind zal zich voor een deel herkennen in jou, maar ook in 

zijn/haar vader.  

Als het jou als moeder lukt om ook ‘gewoon’ over de vader van je 

kind te praten gaat het later met de kinderen beter. Met ‘gewoon’ 

bedoelen we: je mag natuurlijk wel praten over vervelende dingen 

die zijn gebeurd, maar praat ook eens over wat hij graag deed, 

graag at, mooi vond, enzovoort.  

Informatiekaart.  

De moeders geven antwoorden op de vragen en vullen de informa-

tiekaart in.  

Je maakt die informatiekaart voor je kind. Straks ga je samen met je 

kind de informatiekaart versieren. Aan de rechterkant van het blad 

maak je een collage over de positieve kanten van hun vader. Je kunt 

de antwoorden die je op de informatiekaart hebt geschreven gebrui-

ken om plaatjes bij te zoeken. 

 

6. aandachtspunten: • Zorg dat je goed op de hoogte bent hoe de relatie met de vader 

van hun kind is. Houd rekening met mogelijke verschillen in de 

groep. Deelneemsters die:  

- niet meer samenleven met de (biologische) vader.  

- wel samen / of weer samen leven met de (biologische) vader  

- een nieuwe partner hebben. 

>>vervolg tabel z.o.z. 
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>>vervolg tabel 

• Zijn er andere mannen die een deel van de vaderrol op zich heb-

ben genomen? 

• Het kan zijn dat het een moeder niet lukt haar negatieve gevoe-

lens naar haar (ex) man/vriend opzij te zetten. Stuur heel duidelijk 

waar je het over wilt hebben! Let op wat de moeders verder over 

het verwerken van hun relatie nodig hebben, denk daarbij aan 

doorverwijzing. 

• Het kan zijn dat de moeder door de positieve kanten van de vader 

van haar kind juist de negatieve partnereigenschappen weer ver-

geet.  

• Maak een duidelijk onderscheid tussen het delen van ouderschap 

en het delen van partnerschap. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

In het verwerken van huiselijk geweld van het kind krijgt de moeder 

een grote rol toebedeeld. De vader of vriend van de moeder heeft 

huiselijk geweld gepleegd. “It takes two to tango”. Vaak heeft de 

moeder ook een rol gespeeld in het veroorzaken of in stand houden 

van de geweldsspiraal. Het kan zijn dat deze man de biologische 

vader is van het kind, het kan ook de huidige vriend/man van de 

moeder zijn, maar ook een man die het kind nu helemaal niet meer 

ziet. Voor een kind is het belangrijk ook een relatie op te kunnen 

bouwen met hun biologische vader en/of de man die de vaderrol op 

zich heeft genomen. Ook als er sprake is (geweest) van huiselijk 

geweld. Vaak heeft de moeder moeite om met hun kinderen ook 

over zijn positieve of neutrale eigenschappen te spreken.  

 

Ervaring uit de pilot 

Een paar moeders konden echt niets positiefs melden over hun ex. Omdat er gesproken werd over 

(stief)vader verschoof het thema naar: leuke dingen benoemen over je nieuwe partner die stiefvader is 

van je kind nu. De boodschap dat het uiteindelijk voor je kind beter is om niet negatief te blijven praten 

over je ex kwam toch wel over. 

We hebben de opdracht iets verruimd: vertel over de vader of over hoe je vindt dat een vader zou moe-

ten zijn/doen. 
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Huiswerk 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur: 5 minuten. 

2. Leerdoel: Vriendenkaart maken met je kind 

Kies met je kind een spelletje uit en neem dit meer voor de volgende 

keer.  

3. Werkvorm: Instructie. 

4. Middelen: Vriendenkaart (zie werkboek kindergroep) 

5. Werkwijze: • Bespreek de collage nog eens met je kind.  

• Vul de vriendenkaart van je kind samen met je kind in.  

 

6. Aandachtspunten: Benadruk het belang dat een kind niet alleen afhankelijk is van zijn 

of haar moeder, maar dat het ook anderen nodig heeft. Dat het kind 

als het zich niet fijn of onveilig voelt, of als je je als moeder niet goed 

voelt, ook naar een ander kan gaan.   

7. Achtergrondinformatie  

voor de trainer: 
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Voorbereiding: wat gaan we zo bij de kinderen doen?  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

 

2. leerdoel: Voorbereid zijn om dadelijk samen met het kind een collage over de 

vader te maken waarin de emoties van de moeder niet centraal 

staan, maar de band tussen kind en zijn/haar vader.  

3. werkvorm: Instructie.  

4. middelen: Informatiekaart over de vader. (Zie bijlagen moederbijeenkomst 8). 

5.  beschrijving werkwijze: We gaan zo naar de kinderen toe en gaan je informatiekaart gebrui-

ken om een collage te maken voor je kind over hun vader. Belangrijk 

is dat leuke dingen over hun vader in de collage terugkomen. Het 

kan zijn dat jij nog boos bent op hun vader. Dat is jouw gevoel. Toch 

is en blijft diegene belangrijk voor je kind, het is en blijft zijn/haar 

vader. 

 

6. aandachtspunten: Het (negatieve) gevoel van de moeder ten opzichte van de vader 

van het kind mag er wel zijn en is als het goed is al eerder benoemd 

worden. Besteed echter niet teveel aandacht aan die gevoelens en 

maak duidelijk waarom je dat niet doet. Leg als dat nodig is nog-

maals uit dat ze dat gevoel niet ‘mogen’ projecteren op hun kind. 

Hun kind heeft een eigen band met hun vader. Ook al heeft de vader 

geweld toegepast het is en blijft hun vader! In de praktijk zal dat niet 

altijd makkelijk zijn.  

Benoem dat het niet altijd makkelijk zal zijn en dat de helper mis-

schien een rol kan vervullen bij het verwerken van het eigen proces. 

Denk ook hier aan mogelijke verdere opvoedondersteuning en/of 

traumaverwerking. 
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Terug naar je kind: Een collage maken met en voor je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 30 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders maken, samen met hun kind, een collage over hun vader. 

De moeders richten zich op positieve en concrete zaken uit hun 

informatiekaart 

 

3. werkvorm: Een collage maken bij de ingevulde informatiekaart, de moeders 

maken die samen met hun kind.  

 

4. middelen: Tijdschriften, stickers e.d.  

Lijm, scharen, stiften.  

 

5.  beschrijving werkwijze: Moeders zoeken samen met de kinderen plaatjes e.d., die ze kun-

nen plakken achter de ingevulde informatiekaart zodat er een mooie 

collage over de vader van het kind ontstaat.  

Begeleiders helpen desgewenst.  

 

6. aandachtspunten • De laatste bijeenkomsten staan meer in het teken van iets leuks 
doen met je kind. Probeer hen een leuke ervaring met hun kind op 
te laten doen, waar hun kind blij op reageert. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Wij hadden de opdracht iets verruimd: maak een collage over de vader van je kind of hoe je vindt dat 

een vader zou moeten zijn/doen. De moeders en de kinderen vonden het erg leuk om samen aan de 

slag te gaan en de collage te maken! 
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Bijlagen moederbijeenkomst 8 
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Leuke dingen van je vader 

 
 
Kleur ogen …………………………………………………… 
 
 
Bril of geen bril? ……………………………………..……… 

 
Kleur haren……………………………………………..…… 
 
 
Wanneer is hij jarig en hoe oud is hij? …………………… 
 
 
Welke sport vindt hij het leukst? …………………………… 

 
Wat doet hij graag? ………………………………………… 
 
 
Waarom moet je met hem lachen? ……………………….. 
 
 
Wat kan hij goed? ………………………..………………… 
 

 
Welke leuke dingen 
deed hij met jou? ………………………..…………… 

 
Wat vindt hij lekker om te eten? …………………………… 
 

 
In welke leuke dingen lijk jij op je vader? …………... 
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Moederbijeenkomst 9: Als ik het niet meer weet….  

 

 

Tijd (mi-

nuten) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed 

met je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep. 

Agenda doorlopen. 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje) 

10 Huiswerk en col-

lage over vader 

Bespreken hoe je kind reageerde op 

wat jij gaf over hun vader. 

Huiswerk vriendenkaart maken. 

 

 

15 Als je het niet 

meer weet 

Wat kun je doen als moeder als je 

het niet meer weet 

 

 

10 Complimenten 

geven en ontvan-

gen 

Moeders geven elkaar complimen-

ten over hun rol als ouder 

 

Complimentkaartje (picto 

duim omhoog). 

10 Pauze   

5 Huiswerk en wat 

gaan we met de 

kinderen doen? 

1. Wie ga je vertellen dat zij/zij op je 

hulpkaart staat? 

2. Overgang naar de kindergroep 

 

30 Naar de kinderen Moeders doen samen een spelletje 

met hun kind 

Spel Twister  

90   
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur 10 minuten. 

 

2. leerdoel Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien. 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen. 

Leren luisteren naar anderen. 

Leren vragen te stellen aan elkaar. 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

 

3. werkvorm Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’(complimentkaartje). 

 

5.  beschrijving werkwijze Doorlopen agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie  

voor de trainer 

 

Ervaring uit de pilot 

We begonnen met 2 moeders maar gelukkig kwam er na een kwartier nog een derde moeder. Eén 

moeder had niet afgebeld en moeder nummer 5 had er wel voor gezorgd dat haar kind er was. Zij kon 

zelf kon niet komen wegens familieomstandigheden. 
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten. 

 

2. leerdoel: • Moeders bespreken hoe het was om de collage aan hun kind te 
geven en horen hoe hun kind daarop reageerde. 

• Moeders denken na over iets te doen in belang van hun kind dat 
wellicht voor henzelf lastig is of niet in hen zou opkomen. 

• Moeders weten wie voor hun kind belangrijk zijn.  

 

3. werkvorm: Zie huiswerkopdracht bij bijeenkomst 8. 

 

4. middelen:  

 

5.  beschrijving werkwijze: Collage over de vader: 

De trainers vragen na hoe hun kind reageerde op de collage. 

Het kan zijn dat je als moeder je onzeker voelt en bevestiging wil 

van je kind. Ook kan het zijn dat je kind zijn sterke gevoelens over 

zijn vader afreageert op het moment dat hij/zij iets over de vader 

krijgt. Mocht het voor een moeder een lastig onderwerp zijn nodig 

haar uit het eens met haar helper verder te bespreken. Ook kan het 

zijn dat de moeder verdere opvoedondersteuning wil. 

 

Vriendenkaart:  

Heb je met je kind de vriendenkaart ingevuld? Stonden daar mensen 

op die je verwachtte, of ook heel nieuwe mensen? Hoe vond je kind 

het om de vriendenkaart te maken?  

Denk eraan dat kinderen het misschien moeilijk vinden om naast jou 

ook belangrijke mensen te hebben. Geef hen een compliment en 

zeg dat het goed is als ze ook met anderen praten / naar belangrijke 

anderen toegaan.  

 

 

6. aandachtspunten: Collage:  

Als je je kind iets geeft kun je niet altijd verwachten dat je kind direct 

laat merken dat het heel blij is. Het kan zijn dat je kind toch nog 

steeds boos of verdrietig is dat het geen of weinig contact heeft met 

zijn vader. Vertel je kind vaker dat het positieve gevoelens mag heb-

ben.  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders waren heel enthousiast over de collage van vorige week. Weer kwam naar voren dat het 

onderwerp: ‘een nieuwe partner, hoe is dat voor je kind?’ belangrijk is voor de moeders. Niet alle moe-

ders hebben een nieuwe partner (3 van de 5 wel) maar het onderwerp leeft wel. Idee om de cursus aan 

te vullen met dit onderwerp? 
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Als je het niet meer weet - Hulpkaart maken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten. 

2. leerdoel: 1. Moeders weten dat als hun grens bereikt is ze hulp gaan vragen 

en aan wie.  

2. Moeders weten dat hun kind bij (dreigend) geweld ook hulp gaat 

vragen en aan wie.  

3. werkvorm: Bespreken van moeilijke situaties voor de moeders en langslopen 

wat ze gaan doen en bij wie ze hulp kunnen zoeken. 

4. middelen: Flap: als je het niet meer weet (vergroot bladzijde uit werkboek).  

Hulpkaart maken voor henzelf (zie bijlagen moederbijeenkomst 9). 

Meegeven in de map.  

Later hulpkaart van hun kind bekijken en compliment over geven. 

5.  beschrijving werkwijze: Stel: je hebt een lange dag, je bent moe. Je hebt al een paar keer 

een time-out gegeven. Opvoeden is soms erg lastig (voor je het 

weet heb je je kind paar klappen gegeven). Wanneer je het niet 

meer weet, wat kun je doen om te voorkomen dat je onveilig boos 

wordt? Wie kan jij het beste om hulp vragen? Bijvoorbeeld een voor 

jou belangrijke persoon bellen: 

• Je buurvrouw / vriendin / moeder.  

• De juf/meester van je kind 

• Je huisarts of MEE consulent. 

• De opvoedtelefoon 

• En in het weekend… Korrelatie? 

Wat kun je doen als je het niet meer weet, als je rood boos bent? 

Terughalen van eerdere bijeenkomst en eventueel aanvullen. 

Moeders kiezen zelf wie ze op de hulpkaart zetten en noteren het 

telefoonnummer erbij. Indien nodig stelt de trainer voor (nog) een 

andere persoon op het hulpkaartje te zetten.  

Vervolgens vertellen de trainers wat de kinderen vandaag hebben 

gemaakt over zich veilig voelen.  

6. aandachtspunten: Je bent een goede moeder als je op tijd je grens weet en handelt in 

het belang van je kind. Let op: niet iedereen kan onmiddellijk hulp 

geven. Een huisarts of iemand van de opvoedtelefoon kan niet met-

een naar jou toe. Zet op je hulpkaart die personen die snel iets voor 

je kunnen betekenen. Als je niet meteen hulp of advies kunt krijgen, 

zorg dan wel dat je kind toch veilig is.  

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Harten,T., Als het misgaat bel ik jou, JSO, expertisecentrum voor 

Jeugd, Samenleving en Opvoeding, Gouda, 2004 

Ervaring uit de pilot 

Wij hebben de flap gebruikt van het thema ‘boos’. En hebben een rondje gemaakt bij wie de moeders 

terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Alle moeders hadden 2 of 3 mensen dichtbij. Zoals hun part-

ner of moeder. Sommige moeders gaven aan al eerder hulp te hebben gehad maar dat ze daar niet 

veel mee zijn opgeschoten. Eén moeder zei dat ze niet eens begreep wat de psychiater tegen haar zei. 

Een andere moeder vertelde weinig vertrouwen te hebben in de hulpverlening. Moeders vertelden dat 

deze groep hen wel heeft geholpen omdat ze met andere moeders zaten en merkten dat ze niet de 

enige zijn die veel hebben meegemaakt. 
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Complimenten geven en ontvangen 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 15 minuten 

 

2. leerdoel: 1. Moeders oefenen nog eens met het geven van een compliment. 

2. Moeders oefenen met het ontvangen van een compliment. 

 

3. werkvorm: Uitleg en ronde waarin iedereen aan twee deelneemsters een com-

pliment verwoordt. 

 

4. middelen: Trainers bereiden een compliment per moeder voor.  

Werkblad: wat ik goed aan jou vind…(zie werkboek). 

Picto: compliment.  

 

5.  beschrijving werkwijze: Vanaf het begin van de groep bespreken we: wat gaat er goed met 

je kind? En hebben we aandacht besteed aan dat je je kind compli-

menten geeft voor wat hij/zij goed doet. Ook hebben we elkaar com-

plimenten gegeven. 

Je herhaalt de informatie over de kracht van positieve aandacht.  

Vandaag gaan we dat nog eens naar elkaar oefenen. De volgende 

keer nog eens naar onze kinderen. 

Iedere deelneemster geeft aan twee toegewezen deelneemsters een 

compliment: vertel aan: XXX wat jij goed vindt aan hoe zij moeder is. 

De trainers geven iedere deelneemster een compli-

ment.(voorbereiden) 

We werken met een werkblad: Ik vind goed aan jou dat je…… 

We oefenen op papier en hardop. 

Nabespreking: wat deed het met je om een compliment te ontvan-

gen en hoe was het om een compliment te mogen geven? 

Volgende week gaan we oefenen met een compliment geven aan je 

kind. 

 

6. aandachtspunten: Let op dat deelnemers niet zichzelf naar beneden halen door dat te 

noemen wat ze zelf niet kunnen. Een compliment geven betekent 

dat die ander je inspireert of dat je iets herkent dat jij zelf ook wilt 

ontwikkelen. 

Het binnenlaten van een compliment is niet altijd makkelijk. Instruc-

tie: reageer niet en probeer goed te luisteren. Laat op je inwerken 

wat de ander zegt. Als je het niet snapt mag je wel een vraag stellen. 

Let op dat iedereen een compliment krijgt!  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Dit verliep goed. De trainers hebben de moeders ook een compliment gegeven. 
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Huiswerkopdracht  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten. 

2. leerdoel: Moeders gaan iemand van hun hulpkaart bellen om uit te leggen 

waarom diegene erop staat. 

Moeders bevragen kinderen naar hun hulp (vrienden)kaart.  

3. werkvorm: Opdracht. 

4. middelen: Hulpkaart moeders (zie bijlagen moederbijeenkomst 9).  

5.  beschrijving werkwijze: Als je een hulpkaart hebt gemaakt, is het belangrijk dat degene die 

erop staat weet dat hij of zij erop staat en waarover je haar of hem 

kunt bellen. Bel degene(n) die je op de hulpkaart hebt gezet en leg 

uit waarom je hem/haar hebt gekozen/gevraagd en in welke situatie 

je hem/haar zult bellen. Vraag of het OK is voor haar / hem!  

 

Praat ook nog eens met je kind over zijn of haar hulpkaart en dat ze 

altijd iemand anders mogen bellen wanneer zij dat nodig vinden / 

daar behoefte aan hebben.  

6. aandachtspunten: De helper kan met de moeder bespreken wanneer en hoe de hulp-

kaart in te zetten. 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Voorbereiding: wat gaan we zo bij de kinderen doen?  

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 5 minuten 

2. leerdoel: Voorbereid zijn om samen met het kind een spelletje te spelen.  

3. werkvorm: Instructie.  

4. middelen: Uitleg spel (Twister).  

Tips voor spelletjes thuis (zie bijlagen moederbijeenkomst 9). 

5.  beschrijving werkwijze: We gaan zo naar de kinderen toe en jullie gaan samen een spelletje 

spelen (het spel Twister).  

Samen leuke dingen doen met je kind kan belangrijk zijn. Het hoeft 

niet veel geld te kosten. Spelletjes kun je vaak tweedehands kopen, 

ook zijn er leuke gratis spelletjes op internet.  

Tips over spelletjes (zie bijlagen moederbijeenkomst 9) uitdelen voor 

in het werkboek.  

6. aandachtspunten: Moeders hebben niet veel geld. Geef tips over hoe zij gratis of heel 

goedkoop aan leuke spelletjes kunnen komen.  

Het gaat bij het doen van een spel om aandacht aan je kind te be-

steden en niet om zelf te winnen. Blijf in de ouderrol! 

Het kan ook zijn dat sommige kinderen slimmer zijn en dat moeders 

spanning ervaren bij het doen van een spel omdat zij die ongelijk-

heid ervaren. 

Maak daarom gebruik van een eenvoudig spel dat wel goed samen 

te doen is.  
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Terug naar je kind: samen een spelletje doen 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: • Moeders vragen hun kind hoe het is geweest.  

• Moeders nodigen kinderen uit tot het samen doen van een spelle-
tje. 

• Moeders spelen het spelletje Twister en hebben daarbij aandacht 
voor hun kind. 

 

3. werkvorm: Moeders komen binnen bij hun kinderen. 

 

4. middelen: Twister of een ander spel.  

 

5.  beschrijving werkwijze: Moeders komen binnen en hebben bij voorbaat een voorstel wat ze 

met hun kind gaan doen. 

Moeders en kinderen starten met het spel. Eventueel moet er nog 

onderhandeld worden met hun kind of hij/zij wel wil meedoen. 

De trainers zijn daarbij aanwezig en kunnen de moeders daarbij 

coachen. 

Dan kan het spel beginnen. De moeders zorgen ervoor dat de aan-

dacht op hun kind gericht blijft. 

 

6. aandachtspunten:  

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 
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Bijlagen moederbijeenkomst 9  
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Hulpkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Naam:……………………………. 
 

 

Telefoon: ……………………..…. 

 
 
 
 
Naam:……………………………. 
 

 

Telefoon: ……………………..…. 

 
 
 

 
Naam:……………………………. 
 

 

Telefoon: ……………………..…. 

 
 
 
 
Naam:……………………………. 
 

 

Telefoon: ……………………..…. 



  

   157 

Leuke dingen buiten 

met je kind doen 

 

 

met de bal spelen 

 

touwtje springen 

 

 

tollen 

 

tikkertje 

 

 

wandelen 

 

fietsen 

 

badminton 

 

speeltuin 

 

verstoppertje 
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Leuke dingen binnen 

met je kind doen 

 

ganzenbord – mens erger je niet 

 

 

lego of blokken 

 

pesten – toepen – rikken  

 

ik zie ik zie wat jij niet ziet 

 

puzzelen 

 

computerspelletje 

 

verstoppertje binnen 

 

memory 

 

knutselen – tekenen  

 

 

muziek luisteren – samen dansen 
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Moederbijeenkomst 10: Afscheid nemen en toekomst 

Tijd (mi-

nuten) 

Onderwerp Activiteit Middelen 

10 Binnenkomen 

Agenda 

Wat gaat goed 

met je kind? 

Kinderen gaan naar kindergroep. 

Agenda doorlopen. 

Bespreken wat gaat goed met je 

kind. 

 

Wekker zetten. 

Agenda bijeenkomst.  

Picto ‘duim omhoog’ (compli-

mentkaartje) 

10 Huiswerk 1.Bellen n.a.v. de hulpkaart 

2.Je kind helpen haar / zijn hulp-

kaart te gebruiken.   

 

25 Wat heb jij ge-

leerd? 

Deelnemers vertellen wat ze ge-

leerd hebben en wat ze eventueel 

verder nog willen leren. 

Flap met de onderwerpen / 

thema’s van alle weken.   

Flap met: welke dingen wil je 

nog leren? 

 

5 Pauze   

10 Complimenten 

Voorbereiden om 

naar de kinder-

groep te gaan.  

Oefenen met complimenten aan je 

kind geven en ontvangen certifi-

caat 

 

Certificaat. 

30 Naar de kinder-

groep Compli-

menten 

Geven en geza-

menlijke afsluiting 

Moeders geven hun kind compli-

menten 

 

 

90    
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Agenda en wat gaat er goed met je kind? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur. 10 minuten. 

 

2. leerdoel. Positieve kanten van gedrag van je kind leren zien. 

Positieve kanten van gedrag van je kind leren benoemen. 

Leren luisteren naar anderen. 

Leren vragen te stellen aan elkaar. 

Herkenning en stimulans in een groep ervaren. 

 

3. werkvorm. Vragen of iemand een voorbeeld kan geven wat er afgelopen week 

goed ging met je kind. Eventueel eerst wat voorbeelden noemen om 

deelnemers op te warmen en duidelijk te maken waar het over kan 

gaan 

 

4. middelen. Agenda (vergroot bladzijde uit werkboek). 

Picto ‘duim omhoog’(complimentkaartje). 

 

5.  beschrijving werkwijze. Doorlopen agenda.  

 

Wat gaat er goed met je kind? 

De picto wordt doorgegeven en iedere moeder vertelt wat er deze 

week goed is gegaan.  

 

6. aandachtspunten Doorvragen of de moeder zelf een aandeel heeft gehad in wat er 

goed gaat 

 

7. achtergrondinformatie  

voor de trainer. 

 

Ervaring uit de pilot 

We begonnen met drie moeders, één moeder had laten weten dat ze later kwam en zij kwam inderdaad 

nog. Eén van de moeders was drie keer niet geweest. We waren verbaasd dat ze nu ineens wel weer 

kwam. Deze moeder weet dat de cursus goed is voor haar kind maar zelf heeft ze eigenlijk genoeg van 

alle hulpverlening en daardoor kan ze het vaak niet opbrengen om (mee) te komen. 

Algemeen: De moeders houden van doe-activiteiten. Dat bleek ook weer bij het rondje ‘wat er gaat er 

goed’. Een moeder vertelde dat ze iets gemaakt/geklust had dit weekend. Ze wordt daar echt blij van. 

Alle andere moeders vielen haar bij.  
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Huiswerk bespreken 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 10 minuten 

 

2. leerdoel: 1. Hoe was het te bellen met iemand van je hulpkaart? 

2. Helpen van je kind met het bellen van zijn / haar steunfiguur.  

 

3. werkvorm: Navragen en ronde doen 

 

4. middelen: Kringgesprek 

 

5.  beschrijving werkwijze: 1. De trainers vragen hoe de gesprekken verliepen en of het nu 
makkelijker zou zijn, nadat de groep is afgelopen, diegene te bel-
len als er ene probleem is.  

2. De trainers vragen of ze hun kind hebben (kunnen) helpen bij het 
bellen van hún steunfiguur.  

 

Voor wie het niet heeft uitgevoerd. Wat hield je tegen? 

 

6. aandachtspunten: Honoreer de acties vanuit de moeder. Indien de moeder verder zou 

willen leren benadruk de cursussen opvoedingsondersteuning. 

Bij het eind van de groep kan het ook zijn dat een aantal moeders 

contact willen houden met elkaar. Let op aandachtpunten daarbij; 

Willen beiden dat? Benadruk de steunfiguur en wellicht komt er van-

uit de moeders een vraag bij Mee te liggen. Als je je zorgen maakt 

over bepaalde moeders, zeg dit dan of neem ze apart en bespreek 

een eventueel vervolg. 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

 

 

Ervaring uit de pilot 

Alle moeders hebben in hun directe omgeving wel iemand met wie ze over hun kind kunnen praten.  

Een moeder is doorverwezen naar een groep bij MEE omgaan met stress.  
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Wat heb jij geleerd in deze moedergroep? 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 25 minuten 

2. leerdoel: Moeders verwoorden wat ze geleerd hebben en horen dat van el-

kaar. Moeders krijgen een certificaat van deelname uitgereikt 

3. werkvorm: Keuze uit twee vormen, zie bij de beschrijving.  

 

4. middelen: 1. Flap met aanvulzinnen: ik ben een goede moeder als ik…… 
(vergroot werkblad uit werkboek).  

2. Flap met kern per bijeenkomst (vergroot werkblad werkboek). 
3. Flap met welke dingen wil je nog leren (vergroot werkblak 

werkboek).  

5.  beschrijving werkwijze: We zijn 12 keer bij elkaar geweest. Jij en je kind hebben huiselijk 

geweld meegemaakt. We hebben gesproken over wat dat met je 

kind kan doen, welke emoties je kind kan hebben, en hoe jij weer 

een goede moeder kan zijn.  

De trainers hangen één flap of 12 flappen op die de bijeenkomsten 

voorstellen. De trainers vertellen wat er per keer gebeurd is. De 

moeders gaan staan bij de bijeenkomst die hen het meest heeft 

geholpen en zij vertellen waarom zij juist daar staan. 

Dan vragen de trainers wat de moeders wat zij geleerd hebben over: 

Ik ben een goede moeder als ik…… 

Over het geweld en mijn kind heb ik geleerd… 

Ik heb als moeder geleerd……1e.2e.3e…. 

Ik heb geleerd mijn helper te gebruiken als ik…. 

Bij de flap: wat ik nog verder wil leren…,  vertellen moeders wat zij 

verder nog zouden willen leren.  

De moeders of de begeleiders schrijven de antwoorden op in het 

werkboek van de moeders. Vervolgens lezen de moeders hun af-

gemaakte zinnen aan elkaar voor. 

 

6. aandachtspunten: Inmiddels weet je wie wel en niet (goed) kan schrijven. Je kunt hel-

pen de oefening te maken. Noteer zelf de antwoorden van de moe-

ders op de aanvulzinnen: dit is tevens een evaluatie van de cursus.  

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben een flap gemaakt met daarop de thema’s van alle weken. Punt voor punt nagelopen en de 

moeders ruimte gegeven om te reageren. Terwijl we de lijst doornamen zaten alle moeders hevig te 

knikken. Ze herkenden de thema’s en wisten de inhoud nog. Wat vooral duidelijk naar voren kwam was 

dat ze geleerd hebben het gedrag van hun kind beter te begrijpen. Dit vooral dankzij het onderscheid 

wat gemaakt wordt tussen: ‘gewone’ angst/verdriet/boosheid en angst/verdriet/boosheid wat te maken 

heeft met het meemaken van huiselijk geweld.  

Naar aanleiding van de vraag op de tweede flap: de moeders willen graag praten over/informatie krijgen 

over hoe ze het beste met hun kind kunnen omgaan als ze een nieuwe partner krijgen. Ook willen ze 

graag dat het onderwerp ‘aan wie vertel ik wat en hoeveel’, over het huiselijk geweld aan bod komt. Tot 

slot nog een korte evaluatie: 

De moeders waardeerden het zeer dat er elke week een koekje was bij de koffie/thee. Het deed ze 

goed te ervaren dat ze niet de enige zijn die huiselijk geweld met hun kind(eren) hebben meegemaakt. 

De moeders willen meer doe-activiteiten zoals collages maken. De tijd was steeds iets te kort.  
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Complimenten voor je kind 

Onderwerp Omschrijving 

1. tijdsduur: 20 minuten 

 

2. leerdoel: Moeders leren complimenten verwoorden naar hun kind over deel-

name aan de groep. 

Ontvangen van certificaat van deelname 

3. werkvorm:  

 

4. middelen: Werkblad: wat ik goed vind aan jou is… waar ik trots op ben 

is…(werkboek). 

 

5. werkwijze: De vorige week hebben we elkaar complimenten gegeven. Wie heeft 

er een voorbeeld onthouden? Voor kinderen is het heel belangrijk 

om complimenten te krijgen. Ze groeien ervan, worden zekerder, 

gelukkiger en ontwikkelen zich beter. Vandaag kijken we wat voor 

compliment jij je kind kan geven! Schrijf op:  

Wat ik goed vind aan jou is… Ik ben trots op jou omdat… 

Moeders oefenen in het uitspreken van complimenten. 

Straks kun je het direct tegen te kind vertellen! Let er daarbij op dat 

je je kind goed ( en met liefde en aandacht) aankijkt! 

 

6. aandachtspunten: Zie Moedergroep 1, de kracht van positieve aandacht achtergrondin-

formatie bij de introductie 

 

7. achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

 

Ervaring uit de pilot 

De moeders hebben op het blad in het werkboek hun compliment opgeschreven.  
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Certificaat - en hoe nu verder? 

Onderwerp Omschrijving 

tijdsduur: 20 minuten 

 

leerdoel: 1.Moeders ontvangen van certificaat van deelname 

2. Moeders worden nog eens gewezen op belang van veilig boos 

worden en hulp inroepen van steunfiguren.  

3. Moeders weten dat ze verdere hulp kunnen krijgen bij opvoe-

dingsondersteuning.  

werkvorm:  

 

middelen: Certificaat, zie bijlagen moederbijeenkomst 10, voor in werkboek.  

 

 

werkwijze: De begeleiders complimenteren de moeders dat zij hebben meege-

daan aan de moedergroep en wat zij hebben geleerd. Ieder krijgt 

een certificaat. De begeleiders herhalen het belang van tijdig hulp 

inroepen. De begeleiders vertellen / herhalen dat moeders nog ver-

der geholpen kunnen worden bij de opvoeding van hun kind.  

aandachtspunten: 

 

 

achtergrondinformatie voor de 

trainer: 

 

Ervaring uit de pilot 

We hebben de certificaten uitgereikt (dat vinden de moeders overigens echt leuk!). 
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……………………………………... 

 

heeft meegedaan aan de moedergroep  

van HÉ KIJK MIJ NOU! 

 

Proficiat!!!! 

 

Je hebt veel geleerd.  

Wat je kunt doen als boos bent op je kind 

Hoe je veilig boos kunt worden 

Wie je kunt bellen als je het niet meer weet 

of als het niet goed gaat 

En waar je meer hulp kunt krijgen 

voor de opvoeding van je kind.  

 

Veel goeds voor jou en je kind. 

Naam 1e begeleider: 

Naam 2e begeleider: 

TIP!  Kijk ook nog eens in je werkboek!  

  


