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Ouderbegeleiding

inventief, net als uw kind

Like ons op facebook!

Vergoeding

Kinderpraktijk Theone heeft per 1 januari 2016 met de 
zeven Westfriese gemeenten een contract ondertekend 
en is daarmee een officieel partner in de zorg. Dit betekent 
dat de ouderbegeleiding wordt vergoed vanuit de zeven 
Westfriese gemeenten. Ouderbegeleiding valt onder de 
nieuwe wet Jeugdzorg.
 

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze 
website: www.kinderpraktijktheone.nl.

U kunt ook aanmelden via: 
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.
 
Voor ouderbegeleiding is een verwijsbrief van een 
huisarts, kinderarts, andere specialist of professional van 
een gebiedsteam nodig. 

Multidisciplinair team

Kinderpraktijk Theone bestaat uit de volgende 
disciplines: (ortho)pedagogiek, GZ-psychologie, 
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, kindertherapie en 
ouderbegeleiding. Als het nodig is, kan vanuit verschillende 
disciplines gewerkt worden aan een hulpvraag, waardoor 
een optimale begeleiding ontstaat.

Tel. 0229-840581      
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl

Nieuwe Steen 25, Hoorn



Ouderbegeleiding 

Als ouder wil je het beste voor je kind. Ouderschap maakt 
kwetsbaar. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 
een ouder of ouders ouderbegeleiding willen:

 Ouders maken zich zorgen over het gedrag of de  
 sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.  

 Ouders hebben moeite met het dwarse gedrag  
 van hun kind.

 Ouders geven aan dat ze hun kind niet “aankunnen”.

 Ouders hebben vragen over de opvoedstijl.

De ouderbegeleiding richt zich op de onbewuste en 
bewuste kanten van het ouderschap. De ouderbegelei-
ding is gericht op het versterken van de eigenwaarde 
van de ouder(s). Ouderbegeleiding ondersteunt u in hoe 
u met de problemen van uw kind kunt omgaan, zodat 
de ontwikkeling van het kind weer goed kan verlopen. 
Regelmatig vinden er gesprekken plaats, waarin wordt 
gekeken welke situaties moeilijk zijn in de opvoeding. 
De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat samen 
met u na wat er zou kunnen veranderen, zodat er minder 
problemen zijn thuis en in de sociale omgeving. Hierbij 
wordt rekening gehouden met en uitleg gegeven over 
de problematiek van uw zoon of dochter. Soms wordt 
er een opdracht voor thuis meegegeven, bijvoorbeeld 
om iets te onderzoeken of iets te veranderen. Soms is 
het goed om contact te hebben met de school of met 
andere hulpverleners. Dit gebeurt echter nooit zonder 
uw toestemming. 
 
Tijdens de ouderbegeleiding kan gebruik worden 
gemaakt van de volgende methodes:

 Video Home Training 

 Systeemopstelling  

 Positief opvoeden

“De sfeer is weer prettig thuis.”

 
“Ik begrijp mijn kind beter.”  

Positief opvoeden

Het is menselijk dat wat fout gaat ongewild of 
onbewust de meeste aandacht krijgt. Het leren van 
fouten  en datgene waar  last ervaren wordt, heeft 
snel de aandacht. Toch zou het leven een stuk leuker 
en prettiger worden als het zou lukken om wat meer 
aandacht te geven en te benadrukken wat er allemaal 
wél lukt of goed gaat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
de manier van opvoeden. Wanneer het ouders lukt om 
juist op de momenten dat het kind lastig is, te focussen 
op wat er wel goed gaat of lukt en als ouders erin slagen 
een stuk minder heftig te reageren op gedrag dat niet 
gewenst is, dan is de kans veel groter dat het gedrag 
verandert. De ouderbegeleider helpt ouders bij het 
creatief opvoeden, het goede voorbeeld geven en op 
zoek te gaan naar oplossingen.  

Doelen

De doelen van de ouderbegeleiding kunnen voor ouders 
verschillend zijn. Het is belangrijk om aan te sluiten bij 
wat voor u de belangrijkste doelen zijn. Voorbeelden 
van doelen zijn: 

 Leren accepteren van de (on)mogelijkheden van  

 uw kind; 

 Meegroeien met de verandering van uw kind;

 Bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind;

 Leren onderscheiden wat er bij uw kind ligt, 

 wat bij u en wat bij de omstandigheden.

Video Home Training 

Een middel dat gebruikt kan worden bij ouderbegeleiding 
is Video Home Training. De ouderbegeleider komt bij u 
thuis, omdat dit de plek is waar de ouder(s) zich het meest 
op hun gemak voelen en waar de opvoedsituatie zich 
afspeelt.  Er wordt een situatie gefilmd, die de ouder(s) 
prettig vinden. Video Home Training is erop gericht om 
het natuurlijk contact tussen ouder(s) en kind te herstel-
len. Met behulp van de videobeelden wordt het contact 
inzichtelijk gemaakt en wordt er gekeken naar het effect 
van de communicatie. Samen met de ouder(s) wordt 
gekeken naar wat er goed gaat. Vanuit deze basis wordt er 
verder gebouwd. Het aantal keren dat gebruik kan wor-
den gemaakt van Video Home Training is heel 
verschillend. In sommige situaties is twee keer al 
voldoende, terwijl in andere situaties het prettig is om 
meerdere keren te filmen.

Systeemopstelling

Het systeem rondom het kind, zoals het gezin, familie, 
omgeving en school, speelt een belangrijke rol in de  
ontwikkeling van het kind. Systemisch werken gaat ervan 
uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen, 
waarvan hij of zij deel uitmaakt. Het gezin is zo’n systeem. 
Binnen het systeem neemt ieder een eigen plaats in en dit 
bepaalt (vaak onbewust) wat iemand doet en waarom. 
Door middel van het neerzetten van poppetjes wordt het 
gezinssysteem inzichtelijk gemaakt en worden de  
verhoudingen tussen de gezinsleden duidelijk. Dit biedt 
aanknopingspunten voor de ouderbegeleiding.


