Creatief en flexibel toepassen
van Triplep

Maarten Vos
Doe, laat zien, lach, oefen en
geef applaus

Programma Overzicht

• Kennismaking
• Persoonlijke werving van ouders
• Een goede relatie opbouwen met de ouders
• Veel aandacht voor groepsdynamische processen
• Training werkt als voor beeld van positief ouderschap
• Vaardigheden oefenen: rollenspelen

Persoonlijke werving van ouders

• Wat spreekt jou aan in de werving zoals je dit hoort?
• Hoe bied jij een veilige en vertrouwde omgeving?
• Wat motiveert jou om Triple P cursussen te geven?

Waar word je enthousiast/blij van?
• Bespreking in tweetallen en kort in hele groep

Een goede relatie opbouwen met de ouders
We sjouwen ons lichaam er heen

• Uitnodigend zijn
• Ouders laten praten en luisteren
• Prettige sfeer creeren
• Uitgebreide kennismaking
• Ouders helpen elkaar naar cursus komen
• Informele momenten hebben voor gesprekjes
• Begrip hebben voor de moeilijkheden van ouders

Een goede relatie opbouwen met de ouders

We doen korte geleide associatie om te bedenken wat jij moeilijk
vond. Een groep, een cursus?
Probeer je de situatie zo levendig mogelijk voor te stellen. Wat
vond je moeilijk? Wat hielp jou om te gaan?
Alternatief:
Probeer vanuit je eigen ouders te bedenken; waar zien zij tegen
op? Wat vinden zij moeilijk? Wat helpt hen om het gemakkelijker

te maken. Wat kan jij hierin doen?

Schrijf een idee op een strook. Deze hangen we op

Veel aandacht groepsdynamische processen

• Ouders en trainers leren elkaar kennen
• Durven te praten en te spelen
• Ondersteunen elkaar bij vragen oplossen
en naar de groep komen
• Afwisseling werkvormen

• Eerlijk je situatie kunnen vertellen
• Plezier in leren en in er zijn
VIP: veiligheid, invloed en persoonlijk contact

Veel aandacht groepsdynamische processen

Stellingen:
• Een cursus is een cursus. Dan heb je geen
groepsdynamica nodig
• Ouders hoeven elkaar niet te leren kennen;
als ze de cursus maar begrijpen
• Een trainer die veel vertelt is een goede trainer
• Een trainer die goed luistert is een goede trainer
• Als ouders zich op hun gemak voelen zullen ze
beter leren

Training werkt als voorbeeld van positief
ouderschap
• Sterke band tussen trainers en ouders

• Actief luisteren

• Complimenten geven

Training werkt als voorbeeld van positief
ouderschap
Kijk naar de vaardigheden die je ouders leert in de cursus.
Eventueel met behulp van de kaart met vaardigheden.

• Welke vaardigheden pas je in jouw groepen toe?
• Welke zou je toe willen passen?

In tweetallen

Vaardigheden oefenen: rollenspelen1

• Rollenspel helpt om te oefenen: vaardigheden leer je door ze te
doen en te oefenen(veel triplep vaardigheden worden alleen
besproken)
• Moeilijke verhalen concreet maken, trainer begrijpt het verhaal
beter: Vraag: Wil je laten zien hoe het ging? Speel zelf kind, of
andere ouder
• Goed hulpmiddel voor minder taalvaardige ouders: ze zien wat
de bedoeling is
• Wisseling in rol ouder en kind: ouder ervaart positive van kind
• Ouder ziet andere ouder in zijn rol: die vindt het ook moeilijk,
dat heb ik ook
•Spelen hoe het niet moet: lachen, ontspannen, ze weten zelf wat
er niet goed is, bevrijdend

Vaardigheden oefenen: rollenspelen 2

• Het lukt niet thuis.
•Kom je laten zien hoe het gaat thuis.
•Maak concrete door situatie heel concrete te maken: wat doet
kind, hoe kijkt het, wat deed jij, wat zei je, hoe zei je het?
•Nog een keer spelen en nu is ouder kind. Hoe zou het voor je
kind zijn?
•Hoe zou het anders kunnen?
•Welke vaardigheid kan je hier toepassen?
•Andere ouders inschakelen en oefenen. Evt. Iedereen in
tweetallen

•

Direct aanspreken

Voorbeeld: in huis rennen
• Trek de aandacht van je kind: Dennis...
• Zeg kort en rustig wat het probleem is: Je rende daarnet door het
huis.
• Leg uit waarom dit gedrag een probleem is: Je kunt jezelf pijn
doen of iets stuk maken.
• Vraag je kind wat het juiste gedrag is: Wat is de regel over
bewegen in huis?

• Laat je kind ermee oefenen: OK, laat maar zien. Ga terug en doe
het overnieuw.
• Prijs het goede gedrag: Dat is veel beter. Ik vind het fijn als je
rustig door het huis loopt.

Vaardigheden oefenen: rollenspelen
Zelf rollenspel spelen in groepje van 3 of 4.Verdeel wie ouder, kind en begeleider is.
Situaties:

1. Een jongetje van vier wil water drinken en omdat moeder bezig is met baby pakt
hij zelf kopje en knoeit met water.
Speel deze situatie uit om verhaal duidelijk te krijgen. Kijk welke vaardigheid je met
deze ouder kan oefenen.

2. Twee meisjes Hafsa en Naomi hebben ruzie over een boek. Je bent aan het praten
over instructie geven en een moeder vertelt dit voorbeeld. Wat moet ze doen?
Laat het stukje uitspelen.
Oefen de vaardigheid instructie geven.
Stel het werkt niet.
Laat spelen wat een volgende stap van moeder kan zijn.
3.Neem een situatie uit je eigen praktijk.
Laat eerst het voorbeeld spelen. Bespreek wat het probleem is!
Speel enkele oplossingen.

Een kalm en duidelijk
verzoek doen
Kies een geschikt moment
Kom dichtbij, trek de aandacht van uw tiener
Zeg rustig en precies wat de tiener moet
doen
Geef uw tiener even tijd om mee te werken
Onderhandel alleen als dat uitkomt
Geef een compliment als uw tiener meewerkt
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