“De praktijk laat zien dat nogal er vaak een
verband is tussen probleemgedrag van
kinderen en gezagsproblemen van ouders.
Helaas is de praktijk ook dat de hulp vaak
gericht is op het probleemgedrag van het
kind.”

KIN Nascholing

Systeemgericht werken bij
opvoedingsproblemen

Systeemgericht werken bij opvoedproblemen

Invloed op de interactie

Bijna alle ouders ondervinden van tijd tot tijd problemen bij het opvoeden van
hun kinderen. In een toenemend aantal gezinnen ontwikkelen zich echter
probleemsituaties waar ouders geen weg meer mee weten. Dit uit zich vaak in
probleemgedrag van kinderen, die vervolgens (individueel) worden aangemeld
bij bureau Jeugdzorg. De praktijk laat echter zien dat er nogal eens een direct
verband bestaat tussen probleemgedrag van kinderen en gezagsproblemen van
ouders. De ouders zijn hun invloed op het kind kwijt, raken wanhopig en leveren
het kind af bij de hulpverlening. In plaats van met het gezin om de tafel te gaan
zitten, te kijken wat er nu precies aan de hand is en hoe dit het best verholpen
kan worden bevestigt de hulpverlening de onmacht van de ouders nogal eens
door het kind te laten diagnosticeren en individueel in behandeling te nemen.
Hulp aan de ouders beperkt zich meestal tot advies hoe met het
probleemgedrag van het kind omgegaan kan worden.

Wanneer hij niet met het gezin zelf werkt mist hij bovendien de kans om direct
invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van de gezinsinteracties of om de
eigen potentie van een gezin aan te boren en tot ontwikkeling te brengen.

Behoefte aan scholing
De reden voor dit gescheiden hulpverlenen kan zijn dat het eenvoudiger lijkt
beide partijen apart te spreken dan samen. De meeste hulpverleners hebben
weinig scholing in het werken met gezinnen en er kunnen, wanneer men
conflictueuze partijen bij elkaar zet, heftige confrontaties ontstaan, die om een
hulpverlener vragen die persoonlijk en professioneel stevig in zijn schoenen
staat. Het is begrijpelijk dat hulpverleners die in hun opleiding niet geleerd
hebben duidelijk te zijn en actief in te grijpen zulke situaties liever vermijden.

Zicht op de interactie
Door niet feitelijk met ouders en kind(eren) in gesprek te gaan ontneemt de
hulpverlener zichzelf de mogelijkheid om zicht te krijgen op hoe de interactie
tussen ouder en kind de problemen beïnvloedt en andersom. Daarnaast krijgt hij
ook geen zicht op wat er wel goed gaat en waar de gezonde krachten van het
gezinssysteem zitten.

Sneller en langduriger effect
Toch is dit jammer, omdat een hulpverlener in gezinsgesprekken beter en
sneller kan zien wat er werkelijk aan de hand is (behoefte achter de vraag) en er
effectiever voor kan zorgen dat er gebeurt wat er gebeuren moet. En dit met
langduriger effect, omdat de gezinsleden nu zelf hebben ervaren hoe zij hun
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problemen hanteerbaar kunnen houden. Bovendien blijken problematische
jongeren die door gezinsgesprekken geholpen zijn het minste terugval te
vertonen.

Empowerment van het gezin
De meeste ouders en kinderen willen, hoe onthand en gebrekkig zij dat soms
ook tonen, graag van betekenis zijn voor elkaar. Zij hebben altijd belang bij een
goede verstandhouding, ook al weten ze kennelijk niet meer hoe ze dat moeten
doen. Wij zien het als doel van deze nascholing hulpverleners handvatten te
geven om deze potentiële krachtbron van het gezin aan te boren, negatieve
patronen te stoppen en ouders en kinderen te helpen om op een meer
constructieve en leukere manier met elkaar om te gaan.
Daarbij kan het ook belangrijk zijn dat het gezin leert de hulpbronnen uit zijn
omgeving te gebruiken.

Programma

Derde dag: Het aanpakken van de problemen
•
•
•
•

Het kind als aangemeld probleem
Gezinnen met gezagsproblemen
Persoonlijk gezag van hulpverleners
De hulpverlener als voorbeeld

Vierde dag: Wisselwerking tussen gezin en hulpverlener
•
•
•

Actief persoonlijk leidinggeven
Ervaringsgericht werken
Krachten gebundeld

Werkwijze
In de teamnascholing wordt op ervaringsgerichte wijze gewerkt. Dit wil zeggen
dat er uitgaande van concrete casussen op praktische wijze wordt geoefend.
Hierdoor doen de cursisten ter plekke ervaring op en ontwikkelen zij vaardig--heden in het op een persoonlijke en effectieve wijze helpen van kinderen en hun
ouders. Het geleerde blijkt steeds weer direct toepasbaar te zijn in de dagelijkse
praktijk.

In deze vierdaagse nascholing staat iedere dag een thema centraal:

Eerste dag: Opvoeden en Ouderlijk gezag
•
•
•
•

Ontwikkelingsfasen van kinderen
Wat is opvoeden
Verband tussen gedragsproblemen bij kinderen en ouderlijk gezag
Persoonlijk gezag van ouders

Tweede dag: Systeemgericht werken
•
•
•
•

Betrekken van de context: angsten van ouders en loyaliteiten van
kinderen
Opvoedingspatronen van ouders en reactiepatronen van kinderen
Relationele patronen in gezinnen
Gezinsstructuur: subsystemen, grenzen en coalities

Doelgroep
De nascholing is met name bedoeld voor teams in het maatschappelijk werk, de
jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de
gezinsvoogdij en de reclassering.
Deelname aan deze cursus levert 3,5 registerpunten op in het kader van de
beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en agogen.

Ervaringsgerichte werkwijze
In de methodieknascholing wordt op ervaringsgerichte wijze gewerkt.
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Dit wil zeggen dat er uitgaande van concrete casussen op praktische wijze wordt
geoefend. De cursisten doen zo ter plekke ervaringen op en ontwikkelen
vaardigheden in het op een persoonlijke en effectieve wijze helpen van
multiprobleemgezinnen. Steeds weer blijkt dat het geleerde hierdoor direct
toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Kosten
De kosten van de nascholing bedragen € 1.250,- per dag, inclusief
voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten.

Informatie
Het Kempler Instituut Nederland biedt uiteraard de mogelijkheid
nascholingsprogramma’s in overleg met de opdrachtgever aan te passen op de
specifieke wensen van het team.
Voor meer informatie en nader overleg kan men zich wenden tot:
Ferdinand Bijzet
f.bijzet@kempler-instituut.nl
06 - 18 13 53 81, of:
Secretariaat Kempler Instituut Nederland
Koolhovenstraat 2
3772 MT BARNVELD
06 – 18 13 53 81
info@kempler-instituut.nl
www.kempler-instituut.nl
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