Professionele gastouders die competent zijn om stagiaires te begeleiden

Wij, van gastouderbureau Thuis van Huis willen graag aandacht besteden aan de kwaliteit van
opvang. Daarom organiseren we met regelmaat thema avonden. In het voorjaar hebben we onder
andere een training aangeboden, aan een groep gastouders, die graag een stagiaire willen
begeleiden.
Vanuit maatschappelijk oogpunt en om ook in de toekomst voldoende professionele gastouders te
kunnen bieden, bieden we stagiaires graag mogelijkheid stage te kunnen lopen bij onze gastouders.
Natuurlijk moeten de gastouders dan wel competent zijn in het begeleiden van de stagiaires en met
vragen een uitvalshoek hebben om op terug te vallen. Met veel enthousiasme hebben we daarom de
training ‘Family learning’ aangeboden. Deze is zowel door calibris (KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE
PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT), de gastouders en door ons met veel succes afgesloten. Hieronder
kunt u meer hierover lezen.

Ingezonden stuk: artikel is geplaatst in het vakblad van Calibris,
KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

Family Learning groot success!
Regio Zuidoost
Door contactpersoon van Calibris:
Lizan Roefs, eigenaresse van gastouderbureau Thuis van Huis in Mierlo heeft kwaliteit van opleiden
hoog in het vaandel staan. Tijdens onze gesprekken kwam Family Learning dan ook snel ter sprake:
een basiscursus voor gastouders die met stagiairs van niveau 1 of 2 te maken hebben.
Lizan was gelijk razend enthousiast over het traject en schreef aan de hand van onze gesprekken en
mijn adviezen een hoogstaand Beroeps praktijk vormings-plan. Dit BPV-plan vormde de basis voor
een themabijeenkomst over BPV voor gastouders. Naast het plan, werd het Family Learning traject
besproken.
De cursus , die uit zes avonden bestond, startte op 16 april. Op 11 juni is de laatste bijeenkomst.
Impressie van een deelnemer
De trainer liet ons zien welke verschillende ‘jassen’ werkbegeleiders aan hebben. Al tijdens de eerste
avond ontstond er een goede discussie waarbij menig praktijkvoorbeeld werd gedeeld. Het
competentiegericht onderwijs werd behandeld en ook de leerstijlentest van Kolb. De test gaf stof tot
nadenken. Hoe gaan we om met onze stagiairs en waarom?

Tijdens de tweede avond leerden we wanneer we als begeleiders competent zijn. De trainer stelde
regelmatig pittige vragen om ons op scherp te zetten. Dit was vaak confronterend, soms zelfs
vervelend, maar elke keer wel leerzaam en soms ook lachwekkend. We werden geconfronteerd met
vragen als: ‘Wat deed de ander? Wat gebeurde er? Wie is het slachtoffer? En wat is je zelfbeeld? ‘
De derde avond stond in het teken van vragen stellen, luisteren en motiveren. Door te oefenen werd
ons duidelijk wat we eigenlijk zelf willen horen en wat we nog kunnen leren op het gebied van
luisteren.
De vierde avond ging over feedback krijgen en geven. Wat is het effect van feedback? We leren hoe
het is om feedback ‘light’ of feedback ‘xxl’ te krijgen. Feedback geven aan elkaar is soms
confronterend, soms lachwekkend en vaak heel moeilijk.
Reacties
Op het moment van schrijven, is de training nog in volle gang. Maar dat de reacties positief zullen zijn,
kan nu al geconcludeerd worden:
•
•
•

Leerzaam, confronterend en leuk. Ik ben blij dat ik me verder ontwikkeld heb.
Je leert jezelf beter kennen. Je kunt het geleerde in de praktijk toepassen.
De lesstof is best pittig. Wel erg leerzaam, je gaat anders kijken naar een stagiair, veel bewuster.

Namens gastouderbureau Thuis van Huis feliciteren wij de deelnemers met het behalen van het
certificaat, wij zijn er trots op een groep deskundige gastouders aan te kunnen bieden die bekwaam
zijn om stagiaires te begeleiden.

