
Bijlage bij procedure Stappenplan ‘Waar vraagt dit kind aandacht voor’ 
 

 
 
ABC Aandacht voor signalen                                                              Richtlijn 
 
Communiceren van zorgen, signalen of vermoedens voor gastouders 

 
Een open communicatie tussen gastouder en vraagouder vormt de basis voor eventuele gesprekken rond  
(vermoedens van) gedrag- ontwikkelingsproblemen. Wanneer zorgen, signalen of vermoedens in een 
vroegtijdig stadium worden besproken kan hier in een later stadium, wanneer de signalen zich vaker 
voordoen verder op worden gebouwd. Zorgen, signalen of vermoedens worden daarom zo kort mogelijk na 
de waarneming besproken met de ouder; Als het lukt nog dezelfde dag bij het breng/ haal gesprek.  
De gastouder maakt daarbij een inschatting of dit gesprek plaatsvindt  buiten gehoorafstand van het kind of 
dat het kind een actieve rol krijgt in het gesprek. In ieder geval wordt voorkomen dat over het hoofd van het 
kind wordt gesproken.  
 
Hoewel het om relatief “kleine” zorgen kan gaan, is het van belang te realiseren dat het voor ouders moeilijk 
kan zijn om te horen dat niet alles optimaal verloopt. Zo’n gesprek kan dus in de beleving van ouders worden 
ervaren als een slecht-nieuws-gesprek.  
 
Gevoelens als bang, boos, verdriet of juist opluchting kunnen een rol spelen in de reactie die de ouder geeft. 
Het is belangrijk daarop te zijn voorbereid. 
 
Actief luisteren (volgens de onderstaande richtlijnen) naar onderliggende gevoelens helpt om deze na het 
gesprek te registreren op het ‘Aandachtstrookje'.  
Daarnaast is het van belang dat de gastouder kan benoemen of er herkenning bij de ouder is of juist 
ontkenning. 

 
STAP  1:  Inleiding 
 
Leid het gesprek in door je gevoel te verwoorden:  
 

 Ik heb vandaag iets gezien dat ik je wil vertellen omdat het me niet lekker zit….. 

 Ik maak me zorgen over iets dat me vandaag is opvallen bij je kind…….. 

 Vandaag zag ik je kind iets doen waarvan ik schrok….. 

 Ik heb je kind iets horen zeggen waarvan ik bang ben dat je zult schrikken 

 Er is vandaag iets opgevallen dat ik best moeilijk vindt om te vertellen…… 

 Ik heb niet zo’n goed bericht voor je, we maken ons namelijk zorgen om……... 
 
STAP  2:  Mededelen 
 
Deel je boodschap mee/ vertel wat je hebt waargenomen zonder omhaal van woorden.  
Vertel zoveel mogelijk details maar houd het kort en concreet. Blijf objectief, geef geen eigen mening.  
 

 Ik zag, hoorde, voelde….. 

 Ik  rook…… 

 Ik merkte….  
 
STAP  3: Ruimte voor reacties  
Je kunt letterlijk zeggen: Ik ben benieuwd naar jouw reactie! 
 
Peil de reacties van de ander (wacht met het maken van notities tot na het gesprek zodat je aandachtig kunt 
luisteren) 

 wacht op de reactie van de ander  

 leef met de ander mee en toon begrip door actief te luisteren  

 toon je medeleven door de ondertoon van de emoties te benoemen (bv. “Ik merk dat u nogal 
geschrokken, teleurgesteld bent”) 

 respecteer gevoelens van teleurstelling, irritatie, of boosheid. 

 peil de bereidheid om gesprek te vervolgen. 

 vraag toestemming om verder te gaan naar de volgende stap 
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STAP  4:  De boodschap blijft in stand (soms wissel je tussen 3 en 4) 
Soms is het nodig om je boodschap nog eens (letterlijk) te herhalen. 
 
Samen het ontstane probleem verkennen en samen een oplossing bedenken 

 hoe wil de ander verder?  Bv. thuis bespreken 

 zelf voorstellen doen        Bv. blijven observeren en op terug komen 

 mening/ instemming van de ander vragen om verder te gaan (volgens stappenplan signalen) 
 
STAP  5: Rond het gesprek af door samen te vatten 
 

 bespreek de volgende te nemen stappen 

 zo nodig een datum afspreken voor een vervolggesprek 

 afscheid nemen 
 
NB! Denk eraan de reactie van de ouder te noteren op het ‘Aandachtstrookje’ 

Het ingevulde strookje wordt bewaard in een gesloten enveloppe en vervolgens besproken in het 
eerstvolgende intercollegiaal overleg met de manager GOB. 

 


