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Voorwoord. 
 

Utrecht, 9 augustus 2016 

 

Beste lezer, 

 

Wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel. We zijn in februari van start gegaan om te achterhalen of het 

opvoedkwaliteitenspel effectief was en of de doelen van het opvoedkwaliteitenspel behaald werden. 

We waren al een tijd onderweg met dit onderzoek toen we te horen kregen dat wij dit niet zomaar 

konden doen. In april is er en gesprek geweest met onze leerteamcoach en opdrachtgever, om zo te 

onderzoeken wat binnen het opvoedkwaliteitenspel wel haalbaar was en wat ook voldeed aan de 

richtlijnen van de Hogeschool Utrecht. Daar is dit onderzoek uit voort gekomen.  

 

In het begin hebben we het dus erg lastig gehad met onderzoek doen. We zijn te snel gegaan en op het 

verkeerde pad gekomen. We willen onze leerteamcoach Alfons Ravelli bedanken dat hij dit heeft 

ingezien en er alles aan heeft gedaan (zelfs toen hij ziek was) om ons weer op het goede pad te krijgen. 

Daarbij willen we ook onze leerteamgenoten bedanken die elke week klaarstonden om ons van 

feedback te voorzien als we dat nodig hadden.  

Ook willen we Ingrid Diepstraten bedanken voor haar telefonische toenadering tot school op het 

moment dat wij het even niet meer zagen zitten. Hierdoor is een gesprek gekomen waardoor wij weer 

hoop kregen. Verder willen we haar bedanken voor het feit dat ze ons het onderzoek liet doen en voor 

de fijne afstemming die altijd aanwezig was. 

Daarnaast willen wij alle respondenten bedanken die deelgenomen hebben aan de interviews. Door hen 

is het praktijkgedeelte van dit onderzoek tot stand gekomen en hebben wij daaruit de resultaten en 

aanbevelingen aan Ingrid Diepstraten kunnen geven. 

Tot slot willen we Nelien van Doorn bedanken voor het als buitenstaander lezen van ons verslag. Hier 

hebben wij erg veel aan gehad.  

 

Sarah van Doorn en Sascha Nagel.  
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Samenvatting. 
Dit is een kwalitatief onderzoek met een iteratief karakter. Het onderzoek is gestart met de wens van 

opdrachtgeefster Ingrid Diestraten die haar zelfontwikkelde opvoedkwaliteitenspel graag in de databank 

Effectieve Jeugdinterventies van het NJi wil krijgen. Daarom is dit onderzoek gestart met een 

oriëntatiefase waarin door middel van literatuur onderzoek is gedaan naar de databank Effectieve 

Jeugdinterventies en het NJi. Hieruit is gekomen dat in deze databank alle interventies staan die 

bewezen effectief zijn. Dit gebeurt na aanleiding van de effectladder.  

 

Deze effectladder bestaat uit de volgende vier stappen: 

Stap 1: het beschrijven van de interventie. Als deze stap goed is gebeurd, staat de interventie nog niet in 

de databank.  

Stap 2: zichtbaar maken dat de interventie volgens de theorie zou kunnen werken. Vanaf hier komt een 

interventie in aanmerking voor de databank. 

Stap 3: kunnen aantonen dat de doelen bereikt worden.  

stap 4: kunnen aantonen dat de effecten inderdaad komen door de interventie.  

Afhankelijk van welke niveau/stap behaald is krijgen de interventies een criterium in de databank: 1) 

Criteria ‘goed onderbouwd’, 2)Eerste aanwijzingen voor effectiviteit, 3)Goede aanwijzingen voor 

effectiviteit en 4)Sterke aanwijzingen voor effectiviteit.  

 

Hierna is gekozen om te onderzoeken wat er nog gedaan moet worden om het opvoedkwaliteitenspel 

goed te kunnen beschrijven (stap 1). Hiervoor is de oriëntatie voortgezet door middel van een interview 

met Ingrid Diepstraten. Haar zijn vragen gesteld over het opvoedkwaliteitenspel in 6 verschillende 

categorieën die vanuit het NJi zijn opgesteld. Uit dit interview is het volgende gekomen: 

Doelgroep: het opvoedkwaliteitenspel is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 t/m 18 jaar. Dit 

kunnen alle type ouders zijn. Daarbij zijn professionals die werken met ouders en/of kinderen om op een 

praktische manier de opvoedcompetenties van ouders te versterken ook de doelgroep. Voor beiden is 

geen strikte doelgroep-selectie.  

Doel: het hoofddoel van het opvoedkwaliteitenspel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. 

Aanpak: deze interventie bestaat uit de workshop en het opvoedkwaliteitenspel. Deze zijn ontwikkeld 

vanuit praktijkervaringen. Professionals volgen de workshop om met het spel te mogen spelen. Zij 

worden vrij gelaten in hoe zij het spel spelen met ouders. Er zijn spelvarianten die ontstaan zijn vanuit 

het oplossingsgericht werken.  

Uitvoering: er zijn geen bepaalde eisen over waar en hoe een professional het spel moet spelen. Zij 

hebben geen bepaalde opleidingen of competenties nodig. Wel is er een bepaalde basishouding vereist.  

Onderbouwing: het probleem van de professionals is, dat door de gehele transitie er van hen wordt 

verwacht dat zij het probleemoplossend vermogen en de opvoedcapaciteiten van ouders gaan 

versterken. Dit blijkt in de praktijk moeilijk. Het probleem van ouders is, dat ze niet meer in zichzelf 

geloven en alleen zien wat er niet goed gaat. Het spel helpt bij deze problemen. Het is niet bekend hoe 

groot deze problemen zijn.  

Theorie: het opvoedkwaliteitenspel is vanuit oplossingsgericht werken ontwikkeld. Daarnaast is er ook 

aansluiting met de positieve psychologie.  

 

Verder is vanuit het NJi gebleken dat professionals die een interventie uitvoeren een belangrijke rol 

spelen op de effectiviteit ervan. Daarnaast moet voor het goed beschrijven van een interventie ook 
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bekend zijn hoe uitvoerende professionals het spel beoordelen. Daarom is na de oriëntatiefase een 

praktijkgedeelte gestart om de volgende hoofd- en deelvragen te beantwoorden: 

 

Hoe wordt het opvoedkwaliteitenspel en de workshop van Inkura in de praktijk beoordeeld en uitgevoerd 

door professionals?  

1. Wat is de waardering van de professionals over het opvoedkwaliteitenspel en de workshop?  

2. Wat vinden de professionals succesfactoren van het opvoedkwaliteitenspel en de workshop? 

3. Wat vinden professionals faalfactoren van het opvoedkwaliteitenspel en de workshop? 

4. Houden professionals zich aan de ‘regels’ van het opvoedkwaliteitenspel of geven zij hier eigen 

invulling aan? 

5. Voldoen professionals aan de basishouding om het spel te kunnen spelen? 

  

Om hier het antwoord op te vinden is er eerst vanuit de theorie gekeken wat rol van uitvoerende 

professionals is en wat belangrijk is wat zij wel of niet doen. Er is ook gekeken naar wat de basishouding 

is die door Inkura wordt verwacht van de professionals. Daarnaast is ook vanuit het NJi bekeken wat valt 

binnen de beoordeling die professionals moeten geven.  

 

Daarna zijn er 12 half-gestructureerde interviews gehouden met professionals die het spel hebben 

gespeeld met ouders. Hiervan zijn er 5 persoonlijk en 7 telefonisch gehouden. Het interview bestond uit 

twee delen namelijk een deel over beoordeling en een deel over uitvoering. De resultaten voor de 

beoordeling zijn dat de professionals de workshop met een 8,3 beoordelen en het spel met een 8,2. Zij 

vinden de lay-out, de positieve insteek, ouders zelf laten denken en de breed inzetbaarheid een succes.  

Daarnaast zijn er aandachtspunten zoals te taalgericht voor sommige ouders, op sommige momenten 

niet inzetbaar en de link met het oplossingsgericht werken die niet altijd werd gezien.  

Uit de resultaten van de uitvoering blijkt dat veel professionals een eigen invulling geven aan het 

opvoedkwaliteitenspel en dat zij weinig gebruik maken van de handleiding. Professionals geven aan te 

starten met een spelvariant, maar uiteindelijk anticiperen op de situatie en een eigen draai geven aan de 

manier waarop zij het spelen.  

Tevens komt duidelijk naar voren dat alle professionals voldoen aan de basishouding die Inkura stelt. Dit 

betreft de oplossingsgerichte houding en sluiten alle begrippen die professionals noemen daar bij aan. 

De conclusie van het praktijkgedeelte is dus dat het opvoedkwaliteitenspel door de uitvoerende 

professionals goed wordt beoordeeld en deze beoordeling wordt onderbouwd met een aantal 

succesfactoren: mooie lay-out en goede positieve insteek. Ook kunnen zij aandachtspunten benoemen, 

namelijk de handleiding en dat het te talig is.   

Verder wordt het opvoedkwaliteitenspel voornamelijk uitgevoerd op eigen invulling en voldoen 

professionals aan de basishouding die Inkura van hen verwacht. Voor het effectief krijgen van het 

opvoedkwaliteitenspel betekent het wel dat er nog een aantal punten aangescherpt moeten worden om 

een goede beschrijving te kunnen maken namelijk doelgroep, theorie en uitvoering.  
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Inleiding.  
Het onderzoek dat nu voor u ligt is ons afstudeeronderzoek dat wij schrijven vanuit onze studie 

Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Om af te studeren zijn wij opzoek gegaan naar een 

onderzoeksvraag. Zo zijn we bij Ingrid Diepstraten gekomen. Zij is eigenaar van haar bedrijf Inkura en 

wilde graag een onderzoek naar het door haar ontwikkelde opvoedkwaliteitenspel. Dit onderzoek is dus 

gedaan vanuit de Hogeschool Utrecht en Inkura.  Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek met 

een iteratief karakter en gaat over het ‘bewezen 

effectief’ krijgen van het opvoedkwaliteitenspel 

van Inkura. Het iteratieve karakter houdt in dat 

er verschillende stappen worden gemaakt en 

met het nemen van deze stappen wordt gebruik 

gemaakt van wat er in de vorige stap is bereikt. 

Zo is er gestart met een verkenningsfase. Deze 

verkenningsfase is beschreven in hoofdstuk 1 

‘oriëntatie’ waarin verdieping is gedaan naar 

het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en naar het 

opvoedkwaliteitenspel van Inkura. Er is hier 

theorie over gelezen en beschreven en er zijn 

gesprekken gevoerd met de opdrachtgever. 

Door de bevindingen die zijn verkregen uit de verkenningsfase is weer een nieuw hoofdstuk ontstaan 

namelijk  hoofdstuk 2 ‘oriëntatie door middel van een interview’. In dit hoofdstuk staat een uitgebreid 

interview beschreven dat is gehouden met de opdrachtgever. Aan de hand van dit interview wordt 

duidelijk wat er al bekend is over het opvoedkwaliteitenspel en wat er aan de hand van de richtlijnen 

van het NJi nodig is om de interventie bewezen effectief te krijgen. Met de resultaten vanuit het 

interview kon een richting voor onderzoek worden vastgesteld. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het 

praktijkgedeelte van dit onderzoek beschreven. De kern hiervan is dat vanuit het NJi de beoordeling en 

uitvoering van professionals die met het spel spelen onderzocht wordt. Onder ‘beoordeling’ moet er 

volgens het NJi een procesevaluatie gehouden worden door professionals. Er wordt dus bij professionals 

gevraagd om hun waardering en wat zij als succes- en faalfactoren bevinden van het 

opvoedkwaliteitenspel.  Onder ‘uitvoering’  is alleen gekeken naar de behandelintegriteit. In hoofdstuk 3 

‘inleiding praktijkgedeelte’ wordt beschreven wat de aanleiding is van het praktijkgedeelte, waar 

onderzoek naar gedaan gaat worden, waarom dit gedaan wordt en met welke perspectieven rekening is 

gehouden. Met deze informatie zijn stappen gezet om een duidelijke probleemstelling te beschrijven. 

Deze staat in hoofdstuk 4 beschreven. Hier wordt duidelijk wat het doel is van de opdrachtgever en van 

dit onderzoek. Tevens komen de hoofd- en deelvragen hier naar voren. Om voor te bereiden op het 

praktijkgedeelte van dit onderzoek is hoofdstuk 5  geschreven: ‘theoretisch kader’. Hierna is een plan 

van aanpak gemaakt wat is beschreven in hoofdstuk 6 ‘methode’. Hier wordt duidelijk hoe het 

praktijkgedeelte wordt uitgevoerd en wie daarvoor is bereikt. Met dit plan van aanpak is in hoofdstuk 7 

de uitvoering van het praktijkgedeelte beschreven. In hoofdstuk 7  ‘resultaten praktijkgedeelte’ staan de 

resultaten beschreven aan de hand van de onderwerpen ‘beoordeling’ en ‘uitvoering’. Aan deze 

resultaten zijn betekenissen gegeven aan de hand van het theoretisch kader en zijn deze bevindingen  
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beschreven in hoofdstuk 8 ‘ conclusie’. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. 

Daarvanuit worden aanbevelingen gegeven die aansluiten bij de vraag van Ingrid Diepstraten en de 

richtlijnen van het NJi. Tevens wordt er in de discussie kritisch gekeken naar dit onderzoek en worden 

mogelijke verbeteringen voor volgend onderzoek benoemd. 
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Hoofdstuk 1: Oriëntatie. 
 

Om goed praktijkgericht onderzoek te doen is het van belang om als onderzoekers een verkenningsfase 

te starten. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk mee te doen met degenen die betrokken zijn bij 

datgene waar onderzoek naar gedaan gaat worden. Verschillende hulpmiddelen zijn van toepassing om 

een goede oriëntatie te kunnen krijgen op de vraag die bij de uitgangssituatie ligt. Betrokkenen worden 

via formele en informele gesprekken bevraagd over de uitgangssituatie en er kan kennis geraadpleegd 

worden door middel van literatuuronderzoek om gegevens te verzamelen die met de uitgangssituatie te 

maken hebben. Tevens zijn er technieken om zelf te ´proeven´ van de situatie door korte tijd mee te 

lopen in de uitgangssituatie, ook wel een participerende observatie genoemd. Door deze voorlopige 

informatie te beschrijven, kan er een inschatting gemaakt worden van de uitgangssituatie. Deze 

verkenning zorgt voor een globaal beeld wat volgens de onderzoekers de kwestie van het probleem of 

de vraag van de uitgangsituatie is, en staat voor de basis die gebruikt kan worden als start van de 

verdiepende fase (Migchelbrink, 2013). In dit onderzoek is ook een oriëntatie gedaan naar de 

uitgangssituatie van Inkura en is deze verkenningsfase hieronder beschreven. Uit deze beschrijving van 

de verkenningsfase zal duidelijk worden welke informatie de onderzoekers verkregen hebben om 

uiteindelijk te komen tot het bepalen van een richting waar onderzoek naar gedaan kan worden. 

 

1.1 Gesprek opdrachtgever.  
De opdrachtgever van dit onderzoek is Ingrid Diepstraten. Zij is eigenaar van Inkura en heeft het 

opvoedkwaliteitenspel ontwikkeld. Om helder te krijgen wat de vraag, het probleem en het doel van het 

onderzoek naar het opvoedkwaliteitenspel is, hebben meerdere informatieve gesprekken 

plaatsgevonden en zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen. De wens van Ingrid Diepstraten 

ligt voornamelijk bij het onderzoeken van de effectiviteit van het opvoedkwaliteitenspel. Ingrid 

Diepstraten heeft al op een eerder moment contact gehad met het NCJ ( Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid) om haar spel aan te bevelen. Het NCJ gaf aan het opvoedkwaliteitenspel een goede 

tool te vinden, maar was het nog te weinig onderbouwd waardoor ‘effectiviteit’ niet bewezen kan 

worden. Het startpunt van dit onderzoek is dus onderzoek doen naar de effectiviteit van het 

opvoedkwaliteitenspel. 

 

Vanuit dit startpunt hebben er verschillende verkenningsactiviteiten plaatsgevonden om te achterhalen 

wat het onderwerp ‘effectiviteit’ nou eigenlijk betekent. Hieruit is naar voren gekomen dat de laatste 

tijd hulp steeds meer verantwoord moet worden vanuit het opzicht van effectiviteit en efficiëntie. 

Daarom is het NJi (Nederlands Jeugdinstituut), in samenwerking met onder andere het NCJ, een 

beoordelingssysteem gaan ontwikkelen voor de effectiviteit en kwaliteit van interventies. Dit 

beoordelingssysteem wordt ook wel de databank Effectieve Jeugdinterventies genoemd.  

Voor ons als onderzoekers was het de vraag wat wij daarin konden betekenen voor Ingrid Diepstraten. 

Hoe krijgt het opvoedkwaliteitenspel het label ‘effectief’.  Al snel werd duidelijk dat het onderzoeken 

van ‘effectiviteit’ een groot en lang traject betreft met daarin verschillende stappen en criteria. Deze 

stappen en criteria komen allemaal voort uit het beoordelingssysteem van het NJi: de databank voor 

Effectieve Jeugdinterventies. Samen met Ingrid Diepstraten zijn de mogelijkheden tot het effectief 

krijgen van het opvoedkwaliteitenspel besproken en zijn hier keuzes in gemaakt. De keuze die hier werd 

gemaakt was beginnen met een grote oriëntatie naar het NJi en het opvoedkwaliteitenspel. Daarna de 
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eerste stap zetten om het opvoedkwaliteitenspel ‘effectief’ te krijgen en te onderzoeken wat hiervoor 

nodig is. 

 

Uit de meerdere gesprekken die met Ingrid Diepstraten hebben plaatsgevonden, is dus een heldere 

uitgangssituatie naar voren gekomen, namelijk “de eerste stap zetten om het opvoedkwaliteitenspel 

effectief te krijgen volgens het beoordelingssysteem van het NJi.”  

Met deze informatie heeft Ingrid Diepstraten de 5xW- techniek beantwoord. Dit is een hulpmiddel om 

de situatie te verhelderen en goed vast te stellen wat Ingrid Diepstraten door de onderzoekers 

verkregen wil hebben. De volgende vragen zijn beantwoord: 

1. Wat is het probleem? 
Ingrid Diepstraten heeft het opvoedkwaliteitenspel ontwikkeld, een methodiek die in de praktijk goed 
lijkt te werken, maar niet onderbouwd is. Zij zou het spel graag zien in de databank van het NJi. Dit kan 
echter nog niet omdat dit een groot traject betreft met verschillende stappen en criteria. De vraag is of 
het opvoedkwaliteitenspel kan voldoen aan deze stappen en criteria. Dit is nog niet bekend en staat 
nergens beschreven. 
2. Wie heeft het probleem? 
 Ingrid Diepstraten 
3. Wanneer is het probleem ontstaan? 
Het probleem is januari 2015 ontstaan, toen Ingrid Diepstraten met haar activiteiten begon. 
4. Waarom is het een probleem? 
Voor Ingrid Diepstraten is het een probleem omdat professionals en organisaties een objectieve/ 
bewezen methodiek willen zien, en willen weten wat het resultaat/ effect is wanneer professionals het 
spel inzetten.  
5. Waar doet het probleem zich voor? 
In contact met professionals en organisaties. Zij willen werken met een methodiek die onderbouwd en 
bewezen effectief is. 

1.2 Oriëntatie NJi. 
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedvraagstukken. 

Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit op een drietal sectoren 

verbeterd kan worden: jeugd- , onderwijs en opvoedsector (NJi, 2016d). Het NJi doet dit door, op basis 

van de laatste inzichten, kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden aan overheden, 

onderwijsinstellingen en professionals die zich met jeugd- en opvoedvraagstukken bezighouden. Het NJi 

draagt deze kennis over om te zorgen dat ieder kind in Nederland veilig en gezond opgroeit en thuis en 

op school de ondersteuning krijgt die het nodig heeft (NJi, 2016e).  

Er zijn een aantal kernthema’s waar het NJi zich mee bezig houdt. Eén van die kernthema’s is ‘effectieve 

werkwijzen, programma’s en instrumenten’ (NJi, 2016e). In de afgelopen jaren is er steeds meer vraag 

naar wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit van interventies in de jeugdzorg. Uit 

beleidsdocumenten van zorgaanbieders blijkt dat zij hulp moeten bieden die verantwoord kan worden 

vanuit het opzicht van effectiviteit en efficiëntie (van Yperen & Veerman, 2008). In 2005 is het NJi 

daarom gestart met het ontwikkelen van een beoordelingssysteem voor de effectiviteit en kwaliteit van 

interventies. Het doel is om beter zicht te krijgen op de kwaliteit en effectiviteit van bestaande 

interventies en tevens ook de kwaliteit (verder) te verbeteren van programma’s die al in de praktijk 

worden uitgevoerd (Zwikker et al., 2015). Daarvanuit is een erkenningscommisie opgericht, die in 

opdracht van het ministerie bepaalt welke interventies de erkenning ‘effectief’ krijgen (van Yperen & 

Veerman, 2008). Het NJi ziet daar het belang bij dat een onafhankelijke groep experts, uit praktijk en 
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wetenschap, interventies van een keurmerk voorziet als ze goed zijn onderzocht en onderbouwd (van 

Yperen, 2010). Als een interventie erkenning heeft gekregen komt deze in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies terecht.  

 

Databank Effectieve Jeugdinterventies.  

In de databank worden alle effectief bewezen jeugdinterventies verzameld (van Yperen, 2010). Zo biedt 

de databank inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van jeugdinterventies. Daarnaast kan 

de databank gebruikt worden voor inspiratie, vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp (NJi, 2016c). 

Daarentegen is de databank niet geschikt als selectiemiddel. De kennis over wat wel en niet werkt is 

daarvoor nog te onvolledig. Het doel van de databank Effectieve Jeugdinterventies is de beschikbare 

kennis over de effectiviteit van interventies aan te bieden bij professionals, beleidsmakers en financiers 

zodat er verbetering en uitbereiding van het bestaande aanbod kan plaats vinden (van Yperen, 2010).  

Een jeugdinterventie wordt volgens het NJi (2016c) als volgt gedefinieerd: ‘elke planmatige en 

doelgerichte aanpak ter bevordering van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling 

van een kind of jongere (-9 maanden tot 24 jaar) waar deze (mogelijk) bedreigd of belemmerd wordt en 

die gericht is op het kind of de jongere zelf, de opvoeders of de opvoedingsomgeving’.  

Voordat een interventie in de databank terecht komt moet er een hele procedure afgelegd worden. 

Deze procedure bestaat uit het aanmelden, beschrijven, beoordelen en publiceren van interventies. 

Om een interventie te kunnen aanmelden moet deze voldoen aan een aantal criteria. 

De aangemelde interventie: 

- is afgebakend in de tijd, met een nader omschreven tijdsduur en frequentie; 

- is gericht op de jeugdige zelf, zijn opvoeders en/of zijn opvoedingsomgeving; 

- wordt geleid door een theoretisch en praktisch weldoordachte, doelgerichte en systematische 

werkwijze (een methodiek); 

- is bestemd voor een doelgroep die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van één of 

meerdere risico’s of problemen; 

- is gericht op de vermindering, het draaglijk maken of het compenseren van een risico of 

probleem dat  in de ontwikkeling van een jeugdige een evenwichtige en gezonde groei tot 

volwassenheid (mogelijk) belemmert (NJi, 2016b). 

Om te kunnen controleren of een interventie hieraan voldoet kan men een Quikscan uitvoeren. De 

Quikscan is een handig toetsinstrument waarmee ontwikkelaars hun interventie kritisch willen bekijken 

en zich afvragen welk deel klaar is voor beschrijving en opname in de databank (NJi, 2016f). Voor het 

opvoedkwaliteitenspel is ook een Quikscan gedaan (deze is te vinden in bijlage 1). Uit deze Quikscan 

blijkt dat het spel nog niet toe is aan opname in de databank.  

Als een interventie in aanmerking komt om te beoordelen moet deze eerst beschreven worden. Dit 

moet in een speciaal daarvoor bestemd werkblad dat het NJi gecreëerd heeft. Naast het werkblad is een 

handleiding beschikbaar. Bij het beschrijven van de interventie geeft het NJi praktische ondersteuning 

door mee te lezen en drie keer feedback te geven op het ingevulde werkblad (NJi, 2016b). Als het 

werkblad volledig ingevuld is kan deze beoordeeld worden door de erkenningscommisie. Daarvoor moet 

het formulier ‘aanvraag beoordeling interventie’ ingevuld worden. Met dit formulier krijgt het NJi 

toestemming om het werkblad en de documentatie van de interventie naar de erkenningscommisie te 

sturen. Ook wordt er toestemming geven dat er een publicatie van het oordeel van de 

erkenningscommisie in de databank terecht komt. De erkenningscommisie beoordeelt of de interventie 

in voldoende mate voldoet aan de criteria voor erkenning en daarvanuit wordt een interventie wel of 
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niet erkend. Er zijn vier niveaus waarop de erkenningscommisie een interventie erkent (NJi, 2016b). 

Meer informatie hierover wordt hieronder bij ‘effectladder en erkenning’ vermeld. 

Nadat de erkenningscommisie tot een oordeel is gekomen, krijgt de initiatiefnemer deze met de 

onderbouwing op papier. Daarnaast publiceert het NJi een positief beoordeelde interventie in de 

databank Effectieve Jeugdinterventies. Naast de erkende interventies zijn er nog drie overzichten waar 

een interventie binnen kan vallen in de databank: 

In voorbereiding: In dit overzicht staan interventies die zich in het erkenningstraject van beschrijven en 

beoordelen bevinden. 

Niet erkend: In dit overzicht staan jeugdinterventies die niet zijn erkend door de Erkenningscommissie 

Interventies. De reden staat hier ook bij vermeld.  

Verwijderd: In dit overzicht staan interventies waarvan de erkenning om uiteenlopende redenen niet is 

verlengd (NJi, 2016b) 

 

Effectladder en erkenning.   

De databank Effectieve Jeugdinterventies is volgens de principes van de effectladder opgebouwd. Het 

NJi hecht veel waarde aan de principes van de effectladder, omdat de effectiviteit van een interventie 

volgens hen geen kwestie van alles of niets is. Een interventie ontwikkelt zich namelijk doorgaans in 

stadia, waarin deze groeit van een impliciete handeling of gedachte naar een empirisch en theoretisch 

onderbouwde werkwijze. Elk stadium draagt bij aan de effectiviteit van de interventie. Om een duidelijk 

beeld te krijgen van de verschillende niveaus/stappen van de effectladder zal hieronder een afbeelding 

worden getoond. In de linker kolom zijn de stappen van de effectladder te zien en in de middelste kolom 

staat toegelicht wat deze stap inhoudt.   

 
De ladder laat de stappen zien waarlangs men omhoog kan klimmen om een interventie van impliciete 

kennis naar een op werkzaamheid getoetst niveau te brengen. Van Yperen en Veerman (aangehaald in 

van Yperen, 2010) hebben de ervaring dat dit het beste aansluit bij de praktijk. Het was namelijk 
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voorheen de gedachte dat men voor de ontwikkeling van effectieve interventies meteen bewijs moesten 

leveren op niveau 4. Nu ziet men in dat een stapsgewijze weg om de kwaliteit van interventies in de 

praktijk op deze manier verder ontwikkeld kan worden (van Yperen, 2010).  

Tijdens het beklimmen van deze ladder zijn er een aantal punten waar de interventie erkenning kan 

krijgen. Erkenning houdt in dat een interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies terecht 

komt. Dit is op de afbeelding te zien in de rechter kolom. Deze erkenning kent vier niveaus die dus 

grotendeels aansluiten bij de effectladder (in de afbeelding staan er drie maar in de databank is er 

sprake van vier). Vanaf stap 2 van de effectladder kan een interventie erkenning krijgen.  De 

erkenningen die gegeven worden (zoals ze in de databank worden benoemd) zijn:  

• Goed onderbouwd. 

Voor deze erkenning moet in de theorie aannemelijk gemaakt zijn dat de interventie zou kunnen 

werken (van Yperen, 2010). 

• Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit. 

Effectiviteit is bewezen met een voor- en nameting. Twee studies zijn beschikbaar, waarvan 

minimaal één is uitgevoerd in Nederland(NJi, 2016a). Er is aannemelijk gemaakt dat de 

interventie beter werkt dan de tot dan toe gebruikelijke situatie of handelingswijze maar er is 

meer onderzoek nodig (van Yperen, 2010).  

• Effectief volgens goede aanwijzingen voor effectiviteit. 

Effectiviteit is bewezen met twee studies met redelijke bewijskracht waarvan minimaal één is 

uitgevoerd in Nederland. Erkenning op dit niveau volstaat ook één Nederlands onderzoek met 

sterke bewijskracht (NJi, 2016a). Er is voldoende onderzoek om aan te nemen dat de interventie 

beter werkt dan de tot dan toe gebruikelijke situatie of handelingswijze (van Yperen, 2010).  

• Effectief volgens sterke aanwijzingen voor effectiviteit. 

Effectiviteit is bewezen met twee Nederlandse onderzoeken met sterke bewijskracht of één 

Nederlands onderzoek met sterke bewijskracht in combinatie met gelijkwaardig onderzoek uit 

het buitenland (NJi, 2016a). Er is aannemelijk gemaakt dat de behaalde doelen inderdaad door 

de interventie worden veroorzaakt (van Yperen,2010). 

 

Kwaliteitscriteria ‘goed beschreven’.  

Het erkenningstraject voor beoordeling verloopt kort gezegd in twee stappen. De eerste stap is ‘goed 

beschreven’ en de tweede stap is ‘goed onderbouwd of effectief’ (Zwikker et al., 2015). ‘Goed 

onderbouwd of effectief’ is de stap waarbij een interventie erkenning krijgt. Deze staat hierboven 

beschreven. Wat nu nog onbekend is, is hetgeen wat vóór de erkenning gedaan moet worden: de eerste 

stap ‘goed beschreven’. Dit is ook de eerste stap die op effectladder. Hiervoor moet er een beschrijving 

zijn van de doelgroep, het doel, randvoorwaarden en aanpak door professionals uit de praktijk en/of 

andere experts uit de desbetreffende sector. Wanneer deze gegevens volledig zijn krijgen interventies 

de beoordeling ‘Goed beschreven’. Het ‘goed beschrijven’ van een interventie is de eerste stap in het 

zicht krijgen op de kwaliteit van interventies. Interventies die onduidelijke doelen hebben, een te brede 

doelgroep hebben en niet duidelijk kunnen vermelden hoe de aanpak in elkaar zit, vallen bij de 1e stap 

tot kwaliteitsontwikkeling al af. Bij het beschrijven en ontsluiten van een interventie op deze onderdelen 

zullen professionals inzicht krijgen op wat er in de sector gebeurt. Tevens kunnen professionals zo leren 

van bestaande interventies en hoeven zij niet opnieuw iets te ondervinden. De naam van dit niveau 

geeft goed aan waar het om gaat: overdraagbaarheid, randvoorwaarden, aanpak, doelgroep en het doel 

moeten goed beschreven zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er al praktijktoetsing heeft 

plaatsgevonden. Dit betekent inzicht in het bereik, waardering van gebruikers en uitvoerders en succes- 
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en faalfactoren. Aan de hand van de beschrijving, de handleiding en de procesevaluatie zullen 

professionals uit de praktijk de interventie voor dit niveau beoordelen. Deze basis-beoordeling door 

professionals is van belang omdat zij bij uitstek kunnen beoordelen of het een kansrijke interventie is 

voor uitvoering. Deze beoordeling wordt niet gedaan door uitvoerende professionals, maar door 

professionals die in de praktijk werken en door het NJi gekozen zijn om dit te beoordelen. Als zij een 

goede beoordeling geven, krijgt de interventie de beoordeling ‘goed beschreven’ en kunnen zij verder 

het traject van effectiviteit in. Deze stap is een voorbereiding om een interventie daadwerkelijk in de 

databank te krijgen (Zwikker et al., 2015).  

 

 
 

1.3 Oriëntatie opvoedkwaliteitenspel.  
Het opvoedkwaliteitenspel is ontwikkeld door Ingrid Diepstraten vanuit haar eigen bedrijf Inkura. Het 

opvoedkwaliteitenspel is een hulpmiddel om keukentafelgesprekken met ouders te voeren over 

opvoeden (Inkura, z.da). Het spel bestaat uit 42 kaarten met opvoedkwaliteiten. 23 daarvan hebben 

pictogrammen zodat het spel ook geschikt is voor laaggeletterde ouders. Daarnaast zijn er nog 13 blanco 

kaartjes. Deze kunnen gebruikt worden om zelfbedachte opvoedkwaliteiten op te schrijven of een ouder 

kan zijn gekozen opvoedkwaliteit hierop schrijven en deze mee naar huis nemen. Zo kan hij/zij altijd 

herinnerd blijven aan de opvoedkwaliteit (Inkura z.db). Het idee van het maken van de kaartjes komt 

voort uit het kwaliteitenspel. De kaartjes die Ingrid Diepstraten uiteindelijk heeft ontwikkeld zijn zelf 

bedacht. Alle opvoedkwaliteiten die op de kaartjes staan heeft ze bedacht door met collega’s te 

brainstormen (persoonlijke communicatie, 25 maart 2016). Bij elk spel is een handleiding mee geleverd 

waarin verschillende spelmogelijkheden beschreven staan (Inkura z.db).  

Het spel is bedoeld voor gezinscoaches, wijkteams, trainers en andere professionals die met gezinnen 

werken en willen werken aan opvoeden vanuit persoonlijke kracht van de ouder. Het doel van het 

opvoedkwaliteitenspel is dat ouders weer in zichzelf gaan geloven. Via een oplossingsgerichte methode 

worden ouders zich bewust van hun kwaliteiten. Vandaaruit kunnen zij verdere opvoedkwaliteiten 

ontwikkelen (Inkura, z.db).  
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Het spel kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld tijdens een individueel gesprek en 

in trainingen en workshops. De verschillende spelmogelijkheden die gespeeld kunnen worden staan 

allemaal beschreven in de handleiding. Elke spelvariant heeft weer zijn eigen doel (Inkura, z.db).  

 

Analyse van de handleiding.  

Hieronder worden de spelmogelijkheden kort benoemd en uitgelegd zoals beschreven in de handleiding.  

1. Het ontdekken van kwaliteiten.  

Doel: Ouders zich bewust te laten worden van de eigen opvoedkwaliteiten.  

Hierbij wordt ouders gevraagd één van de opvoedkwaliteitenkaartjes te pakken met een 

opvoedkwaliteit die ze bezitten. Daarna volgt een gesprek over het kaartje. In de handleiding 

staan vragen die gesteld kunnen worden.  

Een andere variant is dat partners voor elkaar een kaartje kiezen of dat vanuit het perspectief 

van het kind een kaartje wordt gekozen.  

2. Leerdoelen formuleren in opvoedkwaliteiten. 

Doel: Inzicht krijgen in de huidige opvoedkwaliteiten en leerdoelen formuleren voor de 

toekomst.  

Deze speelwijze bestaat uit vier stappen: 

1. Ouder kiest twee kaartjes met opvoedkwaliteiten die ze bezitten (volgens hen). Hierbij stelt 

de professional vragen (staan in de handleiding) en bekrachtigt de gekozen kwaliteiten en zegt 

dat de ouder hier op terug kan vallen als het moeilijk is. 

2. Ouders gaan leerdoelen stellen. Hierbij helpen de professionals door vragen te stellen.  

3. Ouders kiezen opvoedkwaliteiten die ze denken nodig te hebben om hun leerdoel te behalen.  

4. Professionals kijken samen met ouders hoe de leerdoelen bereikt kunnen worden door onder 

andere de schaalvraag te stellen.  

3. Exploreren van de bestaande opvoedkwaliteiten.  

Doel: inzicht krijgen in de huidige opvoedkwaliteiten en leerdoelen formuleren voor de 

toekomst.  

Bij deze speelwijze worden er vier vlakken gecreëerd door met schilders tape een kruis te 

maken. Het eerste vak staat voor heb ik (welke opvoedkwaliteit ouders willen behouden). Het 

tweede vak staat voor wil ik (welke opvoedkwaliteiten willen ouders leren of meer benutten). 

Het derde vak staat voor hoef ik niet (welke opvoedkwaliteiten vinden ouders niet belangrijk 

voor een goede opvoeding). Het vierde vak staat voor wil ik minder (welke kwaliteiten laten 

ouders teveel zien).  

De professional laat de ouder de opvoedkwaliteitenkaarten verdelen over de vier vakken en 

gaan daarna in gesprek over de keuzes die de ouder gemaakt heeft.  

4. Kwaliteiten: de thermometer er in! 

Doel: ouders zich er bewust van laten worden in welke mate zij over bepaalde kwaliteiten 

beschikken.  

De professional tekent een thermometer op een vel papier. Ouders mogen langs de 

thermometer de kaartjes leggen. Hoe hoger de tempratuur hoe meer de ouder deze kwaliteit in 

zijn/haar bezit heft. Hier kunnen weer vragen gesteld worden over de keuzes die ouders maken. 

Daarna komen er in de handleiding drie speelwijzen die ingezet kunnen worden in trainingen en 

workshops.  
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5. Ontdekken van eigen kwaliteiten en leren van anderen.  

Doel: ouders zich bewust laten worden van de eigen opvoedkwaliteiten en het leren van 

anderen.  

Bij deze speelwijze zijn er 2 speelvarianten.  

1. alle kaartjes worden op tafel gelegd en elke ouder kiest een opvoedkwaliteit die bij hen past. 

Ouders vertellen aan elkaar waarom ze de keuze gemaakt hebben. De professional kan hierbij 

vragen stellen.  

2. Groepje van twee tot vier ouders zit bij elkaar. Elke ouder krijgt drie kaartjes en de rest ligt op 

een stapel. Om de beurt pakken ouders een kaartje van de stapel en kiezen of deze beter bij hen 

past dan een van de drie die ze al hebben en ruilen wanneer nodig. Aan het eind hebben alle 

ouders een top drie van hun opvoedkwaliteiten. Tijdens en na het spel kunnen vragen gesteld 

worden door ouders en professional.  

6. Ontdekken van kwaliteiten.  

Doel: Ouders zich bewust laten worden van hun eigen normen en waarden.  

Alle kaartjes worden bij deze speelwijze op de tafel gelegd. Elke ouder krijgt pen en papier en 

schrijft voor zichzelf in een top 5 welke opvoedkwaliteiten zij het belangrijkst vinden. Daarna 

gaan ouders met elkaar in discussie over welke kwaliteiten zij als geheel het belangrijkste 

vinden. Deze versie kan ook gespeeld worden op een specifieke situatie gericht zoals 

peuterangsten of de puberteit.  

7. Kwaliteiten in de praktijk.  

Doel: Ouders zich laten realiseren welke kwaliteiten in welke situatie effectief kunnen worden 

ingezet om zo een koppeling te maken tussen kwaliteiten en de praktijk.  

Bij deze speelwijze wordt het spel gespeeld gericht op één specifieke situatie. Alle ouders kiezen 

dan een kaartje dat ze inzetten in zo’n situatie. Ze vertellen waarom ze juist dat kaartje gekozen 

hebben. Andere ouders kunnen hierover doorvragen.  

 

Alle vragen die in de handleiding staan heeft Ingrid Diepstraten verzameld uit verschillende 

literatuurbronnen, namelijk  ‘Simpel’  van Louis Cauffman,  ‘Kracht van de oplossingen’ van Berg en  de 

Jong, training Signs of safety,  en uit verschillende stukken van de opleiding tot opvoed- en gezinscoach 

bij BGL. De spelmogelijkheden zijn vaak opgebouwd vanuit verschillende bestaande spelvormen die zijn 

omgevormd tot passend bij het opvoedkwaliteitenspel. De individuele spelvormen heeft Ingrid 

Diepstraten vooral zelf bedacht vanuit werkvormen die zij geleerd heeft binnen haar opleiding. Bij het 

ontwikkelen van de spelmogelijkheden voor trainingen en workshops heeft een vriend geholpen. Hij is 

trainer van beroep (persoonlijke communicatie, 25 maart 2016).  

 

1.4 Workshop. 
Om het opvoedkwaliteitenspel te kunnen inzetten volgen professionals een workshop. Omdat de 

workshop een belangrijk deel is van het opvoedkwaliteitenspel, hier leer je immers om het spel in te 

zetten, is deze geobserveerd. Om zo een goed beeld te krijgen van de workshop en hoe deze geven 

wordt. Er is een participerende observatie gedaan zodat ´geproefd´ kon worden hoe de workshop in zijn 

werk gaat. Dit om de oriëntatie van het opvoedkwaliteitenspel compleet te maken en hier zoveel 

mogelijk over te weten te komen. Uit de observatie blijkt dat professionals het spel zo optimaal mogelijk 

leren gebruiken. Na het volgen van de workshop ontvangen de professionals een certificaat zodat zij het 

opvoedkwaliteitenspel in hun organisatie kunnen toepassen. In de workshop vertelt Ingrid Diepstraten 
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over de visie en achtergrond van het spel en wordt geoefend met verschillende spelvarianten. De 

uitgebreide observatie staat in bijlage 2. 

 

1.5 Oriëntatie van de achterliggende onderbouwing van het opvoedkwaliteitenspel.  
Om te oriënteren op het oplossingsgericht werken en de positieve psychologie zijn drie boeken gelezen. 

De kern van oplossingsgericht werken en positieve psychologie is dat er samen met de cliënt gekeken 

wordt naar oplossingen in plaats van meer te verdiepen in de problemen. Er wordt gekeken naar de 

krachten van de cliënt en niet naar de klachten. De boeken die hiervoor geraadpleegd zijn, zijn: 1) de 

kracht van oplossingen van Peter de Jong en Insoo Kim van de Berg (2001), 2) Simpel van Louis Cauffman 

(2010) en 3) Positieve psychologie in de praktijk van Frederike Bannink (2009). Voor een kort verslag 

over wat er in deze boeken staat, wordt verwezen naar bijlage 2.  
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Hoofdstuk 2: Oriëntatie door middel van een interview.  
 

2.1 Aanleiding van het interview.  
Nu is duidelijk wat er voor nodig is om een interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies te 

krijgen. Een interventie moet in de eerste plaats ‘goed beschreven’ kunnen worden. Belangrijk voor dit 

onderzoek is nu, of Ingrid Diepstraten het opvoedkwaliteitenspel kan beschrijven aan de hand van het 

werkblad van het NJi. Want alleen zo kan het opvoedkwaliteitenspel binnen de databank Effectieve 

Jeugdinterventies terecht komen. Door een interview af te nemen met Ingrid Diepstraten kan bekeken 

worden in hoeverre er duidelijkheid is over de punten die ‘goed beschreven’ moeten worden volgens 

het NJi.  

 

2.2 Theoretische kader.  
Het ‘goed beschrijven’ is de eerste stap in het zicht krijgen op de effectiviteit van het 

opvoedkwaliteitenspel als interventie. Dit betreft een beoordeling van de beschrijving van de doelgroep, 

het doel, de randvoorwaarden en de aanpak door professionals uit de praktijk en/of andere experts uit 

de desbetreffende sector. Wanneer deze gegevens volledig zijn krijgen interventies de beoordeling 

‘Goed beschreven’ (Zwikker et al., 2015). Hoe deze punten beschreven moeten worden staat in de 

handleiding werkblad beschrijven interventie. Hieruit is de theorie gehaald voor de vragen van het 

interview met Ingrid Diepstraten. In bijlage 3 wordt kort vermeld wat er in deze handleiding staat. 

Hierbij is alleen uitgegaan van de punten uit de handleiding die aansluiten bij het goed beschrijven van 

een interventie. 

 

2.3 Methode van het interview.  
Het interview met Ingrid Diepstraten van Inkura heeft plaatsgevonden op 19 mei 2016 en heeft een 

tijdsduur van 120 minuten.  

 

Meetinstrument.   

Het interview betreft een gestructureerd interview omdat er specifieke punten van het NJi achterhaald 

worden waar naar gevraagd wordt. Alleen deze punten zijn van belang en andere eventuele 

toevoegingen niet. Om het interview op te stellen, is er gebruik gemaakt van topics. Deze topics zijn 

gebaseerd op de ‘handleiding werkblad beschrijving interventie’ van het NJi. Niet alles uit het werkblad 

was bruikbaar omdat sommige punten nog niet toepasbaar of bedacht zijn voor dit spel. Er is dus 

gekozen om de volgende topics aan bod te laten komen: 

-          Doelgroep  

-          Doel  

-          Aanpak   

-          Uitvoering  

-          Onderbouwing  

-          Theorie  

Er is dus een selectie gemaakt uit de punten van het werkblad van het NJi omdat het geheel te groot is 

voor dit onderzoek of omdat sommige punten niet van toepassing zijn op het opvoedkwaliteitenspel.   

Per topic zijn er een aantal subtopics bedacht en hier vanuit zijn de interviewvragen opgesteld. Dit is 

overzichtelijk in een schema gezet en is te vinden in bijlage 4.  
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Analyseprocedure.  

Het interview dat met Inkura is gehouden is opgenomen en vervolgens letterlijk uitgewerkt. Alleen de 

ah’s en uh’s zijn niet meegenomen bij de uitwerking van het interview. Dit zal de leesbaarheid van de 

analyse bevorderen. Na de volledige uitwerking is het interview gelezen en uit elke topic de kern 

gemarkeerd. Deze gemarkeerde stukken zijn gebruikt voor de uitkomsten.   

 

Validiteit en betrouwbaarheid.   

Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te bevorderen is ervoor gekozen om het 

interview vóór de daadwerkelijke datum van de afname op te sturen naar Ingrid Diepstraten. Zij heeft 

zich op deze manier kunnen voorbereiden op de interviewvragen. Hier is voor gekozen omdat het lastige 

vragen zijn en op deze manier is er goed over nagedacht en zijn de antwoorden niet afhankelijk van 

toeval.  

Tevens is in het interview zo min mogelijk gestuurd door de interviewers. De interviewers hebben een 

zo open mogelijke houding aangenomen en open vragen gesteld. Dit draagt bij aan de validiteit omdat 

de vragen door Ingrid Diepstraten zo zelf worden beantwoord met haar eigen invulling ervan. Op deze 

manier is zij niet beïnvloed door eventuele sturingen en toevoegingen. Ook zijn alle begrippen vanuit het 

NJi gedefinieerd zodat onduidelijkheid werd voorkomen.  

 

2.4 Uitkomsten van het Interview.  
Hieronder zijn de uitkomsten van het interview met Ingrid Diepstraten samengevat. De gehele 

uitwerking is te vinden in bijlage 5. 

 

Doelgroep.  

Uiteindelijke doelgroep: De uiteindelijke doelgroep betreft ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 

18 jaar oud. Dit kunnen alle type ouders zijn: hoog opgeleide ouders maar ook laaggeletterde ouders. 

Ingrid Diepstraten heeft er bewust voor gekozen om het spel zo breed mogelijk inzetbaar te maken, 

zodat het op allerlei niveaus gespeeld kan worden. Op sommige kaarten in haar spel staan 

pictogrammen die de kwaliteit op het kaartje kunnen visualiseren voor bijvoorbeeld laaggeletterde 

ouders. Het spel is het beste inzetbaar om met ouders te spelen die enigszins Nederlands kunnen 

spreken, omdat het spel ook Nederlands is. Wanneer er professionals zijn die het spel goed kunnen 

vertalen naar een andere taal dan zou dit geen probleem moeten zijn. 

Het opvoedkwaliteitenspel is er voor opvoeders of ouders die in contact komen met professionals 

omdat ze vragen en/of problemen ondervinden in het ouderschap of de opvoeding. Het betreft ouders 

die vraag hebben naar opvoedondersteuning. 

Intermediaire doelgroep: Het opvoedkwaliteitenspel is bedoeld voor professionals die werken met 

ouders en/of kinderen om op een praktische manier de opvoedcompetenties van ouders te versterken. 

Ze gaan in gesprek over de opvoeding en het ouderschap. Zowel in de hulpverlening als in de preventie 

kan het spel worden ingezet. In de praktijk ziet Ingrid Diepstraten voornamelijk dat Kindercoaches, 

Wijkteams, professionals van het Centrum Jeugd en Gezin en Opvoedcoaches ermee werken. 

Voornamelijk HBO geschoolde professionals werken met het opvoedkwaliteitenspel. De werkervaring 

doet er niet veel toe om met het spel aan de slag te gaan. Ook hulpverleners die net van school af 

komen kunnen goed met het spel werken. Het opvoedkwaliteitenspel is laagdrempelig en door het 

volgen van de training krijgt de gevorderde of beginnende hulpverlener de juiste tools om vorm te 

geven aan het spel. De motivatie voor professionals om met het opvoedkwaliteitenspel te werken is dat 
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de professional in gesprek wil met ouders over de opvoeding en het ouderschap. Op deze manier 

worden de ouders vanuit hun krachten benaderd. 

Selectie doelgroep: Ingrid Diepstraten heeft geen strikte doelgroep-selectie voor de intermediaire 

doelgroep. Praten over de opvoeding en het aandeel van ouders in de opvoeding is een gevoelig 

onderwerp. De professionals moeten ouders kunnen motiveren om dit op een positieve manier te doen. 

Professionals moeten op een positieve manier het gesprek met ouders aangaan over de opvoeding en 

zullen zo een beweging creëren om ouders zelf na te laten denken. Het is geen vereiste om een 

pedagogische achtergrond te hebben omdat door het spel juist de ouder in beweging wordt gezet. Wel 

moet de professional in staat zijn om een bepaalde vertrouwensband te kunnen scheppen met ouders. 

Zodat er open en vertrouwelijk gesproken kan worden met elkaar. De professional moet aansluiting 

kunnen vinden bij de ouders om zo hun eigen kracht weer te doen versterken. Een andere 

voorwaarde, om met het opvoedkwaliteitenspel te werken, is dat professionals de basistraining 

hebben gevolgd zodat ze deze optimaal kunnen inzetten. 

Voor de uiteindelijke doelgroep gelden ook geen strike selectie -eisen. De ernst van de 

vragen/problemen maken niet uit. Het betreft ouders die opvoedondersteuning nodig hebben maar dit 

hoeft niet. Het kan ook simpelweg alleen een gesprek zijn over de opvoeding. Ingrid Diepstraten heeft er 

juist voor gekozen om te zorgen dat het opvoedkwaliteitenspel breed inzetbaar is, voor alle soorten en 

mate opvoedvragen en problemen. Er is sprake van een contra-indicatie op het moment dat de 

hulpverlener de problematiek heel duidelijk wilt neerzetten, bijvoorbeeld uit een veiligheidskader. Het 

opvoedkwaliteitenspel is bedoeld om vanuit de ouder te gaan kijken en om mee te bewegen met wat de 

ouder vindt. Op het moment dat specifiek de zorgen en problemen van ouders in kaart moeten worden 

gebracht en daar echt een kader voor moet worden neergezet of er moet echt een punt worden 

gemaakt, dan is het beter om het opvoedkwaliteitenspel niet in te zetten. Daartegenover wanneer er 

ruimte is om met ouders mee te bewegen en hen te laten praten, dan wel. Wanneer je met ouders een 

kader wil scheppen is het wel mogelijk om een bepaalde spelvariant te gebruiken om een volgende stap 

te maken op het moment dat een hulpverlener een gekaderd gesprek voert. Dan kun je bijvoorbeeld bij 

een volgende stap kijken waar de krachten van ouders liggen en hoe je daaraan kan werken. 

 

Doel.  

Hoofddoel: Het hoofddoel van het opvoedkwaliteitenspel is ouders bewust maken van hun 

opvoedkwaliteiten. De eindsituatie is dat ouders bewust zijn geworden van hun opvoedkwaliteiten en 

vandaaruit zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. 

Subdoelen: Bij het opvoedkwaliteitenspel is er geen sprake van voorwaardelijke doelen. De subdoelen 

kunnen apart van elkaar behaald worden en zit hier geen vaste volgorde in. Dit betekent dat er sprake is 

van nevendoelen. Alle subdoelen streven er naar om ouders bewust te laten worden van hun 

kwaliteiten en hoe ze deze nog meer kunnen ontwikkelen om tevens hun zelfvertrouwen te stimuleren. 

De subdoelen zijn voor beide doelgroepen van belang. Voor de intermediaire doelgroep is het 

opvoedkwaliteitenspel en de daarbij horende subdoelen een gespreksmodel om in gesprek te 

komen met ouders. Dus professionals leren om in gesprek te komen met ouders over de opvoeding 

doormiddel van het opvoedkwaliteitenspel en wordt daarmee het hulpverleningsproces bevorderd. 

De uiteindelijke doelgroep ontwikkelt meer zelfvertrouwen en wordt zich bewust van eigen kracht 

en opvoedkwaliteiten. Het opvoedkwaliteitenspel is dus een mogelijkheid voor een positief en 

versterkend gesprek tussen ouders en professionals. Dat professionals daardoor makkelijker in gesprek 

komen en ouders zich bewust worden van hun mogelijkheden. De nevendoelen geven ouders en 

professionals inzicht in opvoedcompetenties, stelt leerdoelen om opvoedkwaliteiten te ontwikkelen en 
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is het een gespreksmodel om ouders en groepen ouders in gesprek te laten komen over kwaliteiten en 

te leren van elkaar.  

 

Aanpak.  

Opzet van de interventie: De opzet van het opvoedkwaliteitenspel ligt niet vast. De opzet is zo bedacht 

dat de professional zelf kiest welke variant hij of zij toepast. Hiervoor is gekozen omdat dit het beste 

werkt als een professional flexibel kan inspelen op wat er gebeurt en zo aansluit bij de ouder. Er kan zo 

met een ruime blik gekeken worden naar de situatie, waardoor er een open klimaat ontstaat. 

Inhoud van de interventie: De inhoud van de interventie betreft het spel en de workshop. De 

spelvarianten die bij het spel horen, sluiten voornamelijk aan bij de wijsheid van ouders. Op deze manier 

krijgen zij zelf de kans om te redeneren over de situatie. Tevens zijn spelmogelijkheden gebaseerd op 

het oplossingsgericht werken, wat ook de basis is van het opvoedkwaliteitenspel.  

Daarnaast wordt er een workshop gegeven aan professionals, voordat ze het spel in gebruik mogen 

nemen. Dit vanuit de visie dat het helpt om iets te leren als je het ervaart. De workshop is daarom erg 

praktisch en ervaringsgericht. Tijdens de workshop worden verschillende handvatten gegeven hoe het 

spel ingezet moet worden en wordt tevens aandacht besteed aan de relatie tussen ouder en 

professional. Een goede basishouding is daarom erg belangrijk bij het spelen van het spel. 

Om voor een workshop te zorgen die goed aansluit bij de professional is er vooraf een pilotworkshop 

geweest waarin de workshop kritisch is bekeken en van feedback is voorzien. Feedback ontvangen blijft 

een belangrijk onderdeel bij het houden van de workshop en daarom krijgen professionals de kans een 

feedbackformulier in te vullen. 

Het opvoedkwaliteitenspel is ontwikkeld vanuit praktijkervaring. Vanuit de praktijk zijn 

veelvoorkomende situaties naar voren gekomen waar Ingrid Diepstraten iets mee wilde doen. 

Daarvanuit is dit spel bedacht. Dit is waarom het opvoedkwaliteitenspel goed aansluit bij de doelgroep, 

omdat het vanuit de doelgroep komt. Tevens is het opvoedkwaliteitenspel getest met ouders en 

professionals aan de keukentafel, waaruit succes is gebleken. Ouders komen zo in hun kracht te staan en 

hebben zelf de regie over de situatie. De professionals begeleiden ouders hier in waardoor ze zullen 

vertrouwen op de kennis en wijsheid die de professional verleent. Zo worden professionals (ervaren of 

onervaren) serieus genomen.  

Ook vanuit de praktijk is gebleken welke doelen aansluiten bij de doelgroep. Dit is automatisch gebeurd 

en is door een oorzaak- gevolg situatie tot stand gekomen. Door veel in gesprek te gaan met ouders en 

professionals in het beginstadium, is kennis opgedaan om te kijken of het opvoedkwaliteitenspel 

aansloot bij de doelgroep.  

 

Uitvoering.  

Materialen: Naast de handleiding, het spel en het certificaat worden er geen andere materialen 

gebruikt. Er wordt wel gebruik gemaakt van materialen om de professionals op te hoogte te houden: 

social media (facebook, LinkedIn en twitter), de website van Inkura en een nieuwsbrief. Verder worden 

tijdschriften gebruikt en congressen georganiseerd om de doelgroep te bereiken. Als evaluatiemateriaal 

is er een formulier voor professionals dat na de workshop ingevuld kan worden. Dit wordt gebruikt om 

de workshop en het spel te verbeteren. Met toestemming van de professional wordt dit op de website 

van Inkura gezet om ervaringen te delen. 

Locatie en type organisatie: Het spel is er voor elk type organisatie; voor nul, eerste en tweedelijns 

organisaties. Een ouderschapscomponent is wel essentieel hierin. Het kan in elke ruimte gespeeld 
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worden. Een tafel wordt als praktisch ondervonden, maar  kan het wanneer nodig ook op de grond 

gespeeld worden. 

Opleiding en competenties: Er is op dit moment geen vereist opleidingsniveau voor professionals om het 

spel te kunnen en mogen spelen. Wel is er een bepaalde basishouding nodig. Dit zodat er een goede 

werkrelatie/vertrouwensband kan worden neergezet. In de praktijk zijn het vooral hbo’ers die er mee 

werken.  

Professionals hebben geen bepaalde competenties nodig om met het spel te werken. Het is wel 

makkelijker als de professional bekend is met oplossingsgericht werken. Dit is geen vereiste. Het 

oplossingsgericht werken is uitgewerkt in de workshop en daardoor makkelijk toepasbaar in de praktijk. 

Het is belangrijk dat professionals in de workshop zelf in actie zijn en ouders in actie zetten. Die houding 

hebben ze nodig om het spel te spelen en deze wordt behandeld in de workshop. 

 

Onderbouwing.  

Probleem en aan te pakken factoren: Het probleem binnen dit onderzoek van de professionals is, dat 

door de gehele transitie er van professionals wordt verwacht dat zij het probleemoplossend vermogen 

en de opvoedcapaciteiten van ouders gaan versterken. Maar het blijkt dat het heel moeilijk is om hier in 

de praktijk aan te voldoen. Professionals en gemeenten worstelen hiermee. Het opvoedkwaliteitenspel 

helpt hierin, door het praktische gebruik en de manier waarop het professionals handen en voeten geeft 

om het in te kunnen zetten.  

Het probleem binnen dit onderzoek van ouders is, dat ze niet meer in zichzelf geloven en alleen zien wat 

er niet goed gaat (opvoedonzekerheid). Het spel helpt omdat er met ouders gekeken wordt naar wat er 

wel goed gaat en ze zo meer vertrouwen krijgen in elkaar en/of zichzelf. Daardoor zal de 

opvoedonzekerheid afnemen.  

Er is geen verdieping geweest in het percentageniveau dat dit probleem met zich meebrengt. Vanuit het 

werkveld ziet Ingrid Diepstraten dat dit gebeurt.  

 

Theorie.  

Oplossingsgericht werken: Het oplossingsgericht werken is een houding die je hebt als professional ten 

opzichte van de ouder. Kijken naar de krachten, de mogelijkheden en naar de oplossingen. En die 

houding kun je in elke spelvorm en in de workshop terug vinden. Mensen zelf laten ervaren en laten 

kijken wat voor hen werkt. Dit is de basis van het spel: mensen zelf laten denken hoe ze dingen kunnen 

aanpakken of doen. Het ‘schoolse’ wordt juist vermeden: anderen vertellen hoe je iets moet doen. Het 

is belangrijk dat je kijkt naar de eigen kracht van mensen. Dat is hoe het oplossingsgericht werken werkt 

en in het opvoedkwaliteitenspel verweven zit. 

De houding die overgebracht wordt in de workshop, is een open en oordeelvrije houding. Om het beste 

aan te sluiten bij ouders moet een professional open vragen stellen, niet oordelen over wat een ouder 

vertelt en ouders in beweging laten komen. 

De 8 stappen van het oplossingsgericht werken komen terug in het opvoedkwaliteitenspel en in de 

workshop. Een paar voorbeelden van de 8 stappen die worden gehanteerd zijn: complimenteren, kijken 

naar krachtbronnen, differentiatie brengen en inzicht geven in de toekomst. Het boek ‘Simpel’ en de 

Toolkit van de opleiding tot gezins- en opvoedcoach, is gebruikt bij het ontwerpen van de spelvarianten. 

Hier staan de 8 stappen in beschreven en tevens de verschillende vragen vanuit het oplossingsgericht 

werken zoals, de wondervraag, de schaalvraag, relatievragen, vragen naar uitzonderingen en vragen 

naar details, zorgen, krachten en wensen. 
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Er is voor gekozen om alles zo praktisch mogelijk te houden. Daarom is er geen theoretische informatie 

over het oplossingsgericht werken terug te vinden in de handleiding of in de workshop. De theorie is 

overigens altijd te verantwoorden door Ingrid Diepstraten en zullen professionals tijdens het volgen van 

de workshop al genoeg mee krijgen over wat oplossingsgericht werken inhoudt. Dit door het spel te 

leren gebruiken bij verschillende casussen die behandeld worden tijdens de workshop. 

 

Positieve psychologie: Het opvoedkwaliteitenspel is niet gebaseerd op de positieve psychologie. De 

positieve psychologie en de raakvlakken hiermee zijn later pas ondervonden. Zo zijn er raakvlakken met 

de onderwerpen zelfvertrouwen en positieve emoties. Deze komen ook naar voren bij het 

opvoedkwaliteitenspel. Tevens zijn er ook heel veel onderwerpen waar geen raakvlakken mee zijn. 

 

  



 

23 
 

Hoofdstuk 3: Inleiding praktijkgedeelte.  
 

3.1 Aanleiding. 
Zoals gebleken uit de oriëntatie wil Ingrid Diepstraten haar spel graag in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het NJi. Dit is een grote wens en voor dit onderzoek niet mogelijk. Daarom is 

besloten om in dit praktijkgedeelte te gaan kijken wat er voor nodig is om de eerste stap te zetten op de 

effectladder en in hoeverre deze stap al is bereikt binnen het opvoedkwaliteitenspel. De eerste stap is, 

zoals gebleken uit de oriëntatie, het goed beschrijven van een interventie. Een onderdeel van het 

beschrijven van een interventie bestaat uit het in de praktijk te kijken naar hoe professionals de 

interventie uitvoeren en hoe zij deze beoordelen. Een praktijkgedeelte is dus essentieel om een 

interventie te kunnen beoordelen op de criteria ‘goed beschreven’.  

Omdat bij het opvoedkwaliteitenspel niet bekend is wat de uitvoerende professional ervan vindt en hoe 

zij het spel uitvoeren wordt dit onderzocht.  

 

3.2 Probleemanalyse.  
Om een interventie effectief te krijgen moet er volgens het NJi ook in de praktijk gekeken worden naar 

hoe de uitvoerders een interventie uitvoeren en beoordelen. Ingrid Diepstraten wil haar 

opvoedkwaliteitenspel effectief krijgen. Dan is het dus nodig om te weten hoe uitvoerende professionals 

het opvoedkwaliteit uitvoeren en beoordelen. Het probleem voor haar is nu dat niet bekend is hoe haar 

spel uitgevoerd en beoordeeld wordt door professionals, terwijl dit nodig is om haar spel in de databank 

te krijgen. Dit probleem is ontstaan in april 2016 toen er na verdieping in de criteria van de databank 

Effectieve Jeugdinterventies en het NJi bleek, dat er meer voor nodig was om een interventie in de 

databank te krijgen dan gedacht. Het is dus nodig om te achterhalen hoe professionals het spel 

uitvoeren en beoordelen.  

 

3.3 Maatschappelijke relevantie.  
Onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten zijn sinds 2015 samen verantwoordelijke voor de jeugdhulp. 

Deze verantwoording betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich gezond 

en veilig kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Samen met gemeenten, onderwijs en 

zorgaanbieders werkt het Nederlands Jeugdinstituut aan deze vernieuwing. Onder deze vernieuwde 

aanpak zijn ‘transformatie-doelen’ gesteld die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport zijn bedacht. Iedereen in de sector werkt aan een aantal van deze vastgestelde doelen, onder 

andere ‘preventie en uitgaan van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van jongeren en hun 

ouders, met inzet van hun sociale netwerk (NJi,2016g). Zo wil ook Ingrid Diepstraten met het 

opvoedkwaliteitenspel meewerken aan de verantwoording voor een gezonde en veilige ontwikkeling 

van kinderen en jongeren thuis, op school en in de wijk. Het opvoedkwaliteitenspel heeft betrekking op 

het positieve en versterkende gesprek tussen ouders en professional. Het opvoedkwaliteitenspel zorgt 

ervoor dat het in gesprek komen over opvoedsituaties/problemen gemakkelijker wordt, met als doel de 

eigen mogelijkheden en de eigen kracht van ouders te versterken. Het opvoedkwaliteitenspel dient dus 

als een praktisch gespreksmodel voor professionals om dit te bewerkstelligen. Het 

opvoedkwaliteitenspel is gebaseerd op het oplossingsgericht werken met verschillende manieren om te 

gebruiken. Tevens worden professionals vrij gelaten voor wat betreft de invulling van het 

opvoedkwaliteitenspel wat zorgt voor meer ruimte. Eigen kracht, positieve focus en oplossingsgericht 

werken zijn de kernwoorden die dit spel met zich meebrengt. Het opvoedkwaliteitenspel is dus een 
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praktische aanvulling op het behalen van de vastgestelde transformatie-doelen van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

3.4 Ecologisch perspectief.  
Ecologische pedagogiek betekent voor ons het kijken naar een opvoedsituatie vanuit mogelijkheden met 

een positieve blik. Kijken vanuit mogelijkheden door niet één richting op te denken maar door 

verschillende richtingen en invalshoeken te belichten. Dit om zo het beste inzicht te krijgen in een 

situatie en daar het beste overzicht uit te halen. Geen snelle oordelen vormen, maar op zoek gaan naar 

kansen. Kansen en mogelijkheden die er voor iedereen zijn en waar iedereen recht op heeft. 

Ook dit onderzoek is met een ecologische bril op uitgevoerd. Door te kijken naar mogelijkheden en 

verschillende kanten te belichten. Dit onderzoek is gestart vanuit onze opdrachtgever. Haar wens voor 

onderzoek is haar spel, het opvoedkwaliteitenspel, bewezen effectief te krijgen. Haar perspectief, het 

perspectief van een ontwikkelaar is hier belicht. Er is gekeken naar het perspectief van de opdrachtgever 

en wat hierin mogelijk is. Welke mogelijkheden zijn er om het opvoedkwaliteitenspel effectief te krijgen. 

Welke kansen liggen hiervoor open? Dit is gedaan door de theorie te belichten. Wat staat er in de 

theorie over het effectief krijgen van een spel? Wat is hier voor nodig en wat is haalbaar. Tevens krijgen 

de mensen die met het opvoedkwaliteitenspel werken ook een stem ofwel: het perspectief van de 

praktijk. Wat zegt de praktijk over het opvoedkwaliteitenspel? Wat kan vanuit dit perspectief worden 

meegenomen?  Dit alles staat voor de ecologische visie die in dit onderzoek wordt gebruikt. 

Tevens heeft dit kwalitatieve onderzoek een iteratief karakter. Ook op deze manier wordt in dit 

onderzoek het ecologisch werken gehanteerd. Er worden stappen gezet, bevindingen gedaan en deze 

steeds aan elkaar gekoppeld om zo het onderzoek voort te zetten, verschillende kanten te belichten en 

te kijken naar mogelijkheden. Dit is ook terug te vinden in de inleiding. 

 

3.5 Persoonlijke visie 
Het bewezen effectief krijgen van methoden betreft een lang traject met daarin veel strikte eisen waar 

je aan moet kunnen voldoen. Wij denken dat wanneer je een interventie ontwikkelt, je goed moet 

nadenken wie en wat je daar mee wilt bereiken. Om effectiviteit te bewijzen volgens officiële regels krijg 

je te maken met het Nederlands Jeugdinstituut. De noodzaak van het krijgen van een ´bewezen´ 

effectieve methode is naar onze mening belangrijk om te hebben wanneer je de maatschappij wilt laten 

zien dat wat jij hebt ontwikkeld een goede toevoeging is. Het is naar onze mening een keuze die je moet 

maken of je hieraan wil voldoen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om zelf in de praktijk te gaan toetsen 

of jouw interventie werkt en daar je gegevens op baseert.  

Toch zijn we in de maatschappij altijd opzoek naar iets wat werkt, iets wat zorgt voor oplossingen en 

problemen laat wegnemen. Iets wat doet verbeteren of doet afnemen. Daar komt bij dat er ook zoveel 

wordt ontwikkeld en zoveel wordt bedacht, wat maakt dat er teveel keuzes zijn. En die keuze ligt 

waarschijnlijk bij datgene waar bekendheid over is en waarvan bekend is dat het daadwerkelijk werkt. 

Wij denken dat mensen bevestiging nodig hebben en eerder voor een interventie kiezen wanneer 

effectiviteit is bewezen volgens officiële richtlijnen.  

De noodzaak om bewezen effectiviteit te krijgen is daarom volgens ons een belangrijk onderdeel. 

Professionals willen hun cliënten iets bieden, ergens mee werken waar hun cliënten wat aan hebben. 

Wanneer een interventie dan ook daadwerkelijk wordt gezien als een effectieve methode dan zal daar 

veel meer gebruik van worden gemaakt. Dit wil je als bedenker van een interventie natuurlijk graag, om 

zo te kunnen aantonen dat doelen worden behaald met jouw interventie. Niet alleen voor de bedenker 
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maar ook voor degene die met de interventie zullen werken en bij wie de interventie wordt ingezet 

nemen naar onze mening eerder iets aan wat effectief is bewezen volgens officiële richtlijnen. 

Tevens gaat het niet alleen maar om het stukje bevestiging, maar is het ook goed om te weten dat iets 

werkt zodat er ook meer hulp geboden kan worden en nog meer mensen zelfstandig de maatschappij in 

kunnen gaan.  

Naar onze mening is het dus goed om te onderzoeken of een interventie effectief is. De vraag voor ons is 

alleen of de databank de goede manier is. Er is bekend dat het niet bedoeld is als selectiemiddel, maar 

dat neemt niet weg dat het wel zo gebruikt kan worden. Dat de interventies die niet als effectief 

aangemerkt staan, direct worden afgeschreven. Terwijl het van veel verschillende punten afhangt om 

effectiviteit te meten, zodat het in een bepaalde situatie wel effectief kan zijn. Naar ons idee zou het dus 

bijvoorbeeld beter aanschreven moeten worden dat het niet wordt bedoeld als selectiemiddel. Wij zien 

dit namelijk niet duidelijk naar voren komen. Daar komt bij dat interventies zichtbaar blijven staan in de 

databank als ‘niet effectief’. Dit geeft naar ons idee toch een duidelijk beeld van een selectie. Wanneer 

dit bijvoorbeeld verwijderd wordt uit het overzicht van de databank voor effectieve jeugdinterventies 

zou het beeld van een selectiemiddel veel minder aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 4: Probleemstelling. 
 

4.1 Doelstelling. 
Het doel van Ingrid Diepstraten is het opvoedkwaliteitenspel bewezen effectief krijgen binnen de 

databank Effectieve Jeugdinterventies. Om dit te bewerkstelligen moeten er een aantal stappen gezet 

worden. De wens van Ingrid Diepstraten is nu om de eerste stap op de effectladder te zetten naar 

effectiviteit en te bekijken wat daar voor nodig is; dus wat houdt die stap in en wat moet daar nog voor 

gedaan worden. Om deze stap te maken is het van belang om te kijken wat er al ligt betreft het 

opvoedkwaliteitenspel en in de praktijk te onderzoeken hoe het spel uitgevoerd en beoordeeld wordt. 

Het doel van dit praktijkgedeelte is dan ook om te kijken hoe professionals het spel beoordelen en 

uitvoeren. Om dit te bereiken wordt er een kwalitatief onderzoek met een iteratief karakter gedaan 

naar het opvoedkwaliteitenspel.  

 

4.2 Hoofd- en deelvragen 
Hoofdvraag: Hoe wordt het opvoedkwaliteitenspel en de workshop van Inkura in de praktijk beoordeeld 

en uitgevoerd door professionals?  

1. Wat is de waardering van de professionals over het opvoedkwaliteitenspel en de workshop?  

2. Wat vinden de professionals succesfactoren van het opvoedkwaliteitenspel en de workshop? 

3. Wat vinden professionals faalfactoren van het opvoedkwaliteitenspel en de workshop? 

4. Houden professionals zich aan de ‘regels’ van het opvoedkwaliteitenspel of geven zij hier eigen 

invulling aan? 

5. Voldoen professionals aan de basishouding om het spel te kunnen spelen? 
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Hoofdstuk 5: Theoretische kader.  
Het theoretisch kader is onderverdeeld in de twee onderwerpen die worden onderzocht in het 

praktijkgedeelte: uitvoering en beoordeling. Binnen deze twee onderwerpen wordt beschreven hoe 

professionals het opvoedkwaliteitenspel moeten uitvoeren volgens Inkura en het NJi en waarom de 

beoordeling van de professional van belang is om een interventie ‘goed beschreven’ te krijgen. 

 

5.1 Beoordeling.  
Voor de kwaliteitsbeoordeling is er een procesevaluatie vereist. Met andere woorden betekent dit dat 

er al toetsing met de praktijk moet hebben plaatsgevonden. Met de procesevaluatie moet er inzicht zijn 

in (Zwikker et al., 2015):  

- Het bereik van deelnemers; 

- De waardering van gebruikers en uitvoerders van de interventie;  

- De mening en ervaring van de uiteindelijke doelgroep; 

- De mening en ervaring van de intermediaire doelgroep; 

- De succes- en faalfactoren van de interventie (volgens uitvoerders en doelgroep). 

 

5.2 Uitvoering 
Inkura 

De basishouding van de professional is volgens Inkura de oplossingsgerichte houding. Open zijn, 

luisteren naar de ouders, aansluiten bij ouders, niet sturen maar de ouder zelf laten denken. Een 

nieuwsgierige houding aannemen om zo te kijken naar wat ouders beweegt. Ouders bewust maken van 

hun eigen verhaal en gedachten. Met insteek van de krachten en wat er goed gaat (persoonlijke 

communicatie, 9 juni 2016). 

Volgens Inkura (z.dd) heeft een professional na het volgen van de workshop: 

- Kennis van de achtergrond en de uitgangspunten van het opvoedkwaliteitenspel, zoals 

oplossingsgericht werken en positieve psychologie; 

- Kunnen professionals een gesprek met ouders voeren over de opvoeding; 

- Praktische handvatten hoe professionals de opvoedcompetenties van ouders kunnen versterken; 

- De vaardigheid om de veerkracht en zelfvertrouwen van ouders te bevorderen; 

- Veel praktisch geoefend met de verschillende spelvarianten van het opvoedkwaliteitenspel. 

  

Het NJi 

De professional speelt een belangrijke rol bij de effectiviteitsvraag.  Een goede professional moet 

namelijk optimaal bijdragen aan de realisatie van de doelen van de hulpverlening. Maar wat kenmerkt 

een effectieve werkwijze van de professional? 

Deze kenmerken komen voor een groot deel overeen met de kenmerken van een effectieve interventie, 

namelijk: 

  

Algemene werkzame factoren 

- De professional is in staat een goede relatie met zijn cliënt te onderhouden; 

- De professional weet een duidelijke structuur aan te brengen in de interventie (het helder maken 

van doelen en een stapsgewijze en planmatige aanpak hanteren); 

- De professional weet goed aan te sluiten bij de motivatie van de cliënt en weet deze te activeren; 

- De professional voert interventies uit zoals deze uitgevoerd moeten worden (behandelintegriteit); 
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- De professional heeft een goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag; 

- De professional staat open voor reflectie en supervisie en is in het bezit van een goede 

opleiding/training op het werk; 

- Het is steeds meer van belang dat het routinematig monitoren en het met behulp van de 

monitorgegevens reflecteren op de effectiviteit een algemeen werkzame factor is; 

  

Specifieke werkzame factoren 

- De professional weet welke valkuilen er aanwezig zijn bij de hulp aan de specifieke doelgroep en 

weet deze te vermijden; 

- De professional is vaardig in de toepassing van de aangewezen specifieke hulpvorm(en); 

- De professional heeft een goede kennis over de specifieke doelgroep (de hulpvragen en problemen) 

waar mee gewerkt wordt. 

  

Effectieve professionals delen hun belangrijkste resultaten en doelen met het management van hun 

instelling, met onderzoekers en andere beroepskrachten. Zo ontwikkelen zij een context waarin de 

ambitie kan ontstaan om de doelgroep zo goed mogelijk te helpen. Als een professional effectief wil zijn 

dan is het verstandig de methoden goed te volgen. In de literatuur spreekt men ook wel van 

behandelintegriteit: een interventie wordt gebruikt zoals deze uitgevoerd hoort te worden. Belangrijk is 

dat men zich aan dit principe hecht. Dit voor een deel gebaseerd op logica. Als blijkt dat een bepaalde 

werkwijze werkt dan is het aan te raden deze werkwijze te behouden. Buiten de logica is er ook nog 

empirisch bewijs dat het volgen van een methode wenselijk is. Een goede implementatie en 

waarborging van de interventie is essentieel. Men moet de interventie gebruiken zoals bedacht en niet 

laten ‘verwateren’. Tevens is het wel zo dat te stevig vast houden aan een ontworpen methode nadelen 

kan hebben. Naast het goed implementeren en waarborgen is dóór ontwikkelen van groot belang. Het 

gaat erom zo effectief mogelijk te werken en niet om tot in lengte van dagen met de methode aan de 

slag te gaan. Dit kan dus betekenen dat een methode wordt aangepast. Het vasthouden aan een 

methode is dus geen doel op zich. Het gaat erom de beoogde effecten te behalen. Daaromheen kan er 

ook ruimte zijn om te variëren zonder dat de werkzaamheid wordt aangetast. Dit wordt ook wel 

responsiviteitsbeginsel genoemd: een goede professional moet de ruimte kunnen inschatten om van 

een bepaalde aanpak af te wijken als dit nodig blijkt te zijn. De hulpverlener monitort wel waarom hij 

van werkwijze verandert en of deze aanpassing niet teveel aantast (van Yperen, 2010). 
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Hoofdstuk 6: Methode.  

6.1 Doelgroepomschrijving  
In dit praktijkgedeelte bestaat de populatie uit de professionals die het opvoedkwaliteitenspel in hun 

bezit hebben. De beroepen van deze professionals zijn erg divers. Het grootste deel is kindercoach of 

gezinscoach en verder zijn er onder andere professionals van: CJG, welzijnsorganisaties, NSDSK, 

kinderdagverblijven en de GGD. Omdat de beoogde populatie niet erg groot is, zal het niet nodig zijn om 

hieruit een steekproef te halen. De gehele populatie zal dus benaderd worden voor het houden van 

interviews, om zo een hogere betrouwbaarheid van de resultaten te creëren.  

Via de mail zijn 55 professionals benaderd met de vraag voor deelname aan dit praktijkgedeelte (deze 

mail is te vinden in bijlage 6). Omdat het belangrijk is rekening te houden met mogelijke afwijzing, wordt 

er verwacht dat er 15 professionals zullen bevestigen deel te willen nemen aan het praktijkgedeelte. Na 

deze eerste mail hebben te weinig professionals gereageerd. Daarom is besloten een herinneringsmail 

te sturen en Ingrid Diepstraten te vragen of zij nog professionals kon benaderen. Hierna hebben in totaal 

12 professionals meegedaan.  

 

6.2 Onderzoekontwerp 
Dit praktijkgedeelte betreft een kwalitatief onderzoek. Er wordt in dit praktijkgedeelte achterhaald hoe 

de uitvoerende professionals het opvoedkwaliteitenspel beoordelen en uitvoeren. Het draait om het 

perspectief van de professionals en de interpretatie die de professional geeft aan het 

opvoedkwaliteitenspel. Er wordt geprobeerd de werkelijkheid in beeld door de ´ogen´ van de 

professionals te achterhalen (Migchelbrink, 2013). 

Omdat dit praktijkgedeelte een kwalitatief onderzoek betreft, wordt er ook gebruik gemaakt van een 

kwalitatieve dataverzamelingsmethode. Er zijn een aantal punten binnen beoordeling en uitvoering die 

vanuit het NJi specifiek gevraagd moeten worden. Het nadeel van een open interview is dat hierbij geen 

vaste lijst is. Toch moet er ook ruimte zijn voor de professionals om zelf over hun ervaringen te vertellen 

omdat hierdoor punten naar voren kunnen komen waar van te voren niet aan gedacht is. Bij 

gestructureerde interviews is het een nadeel dat hier geen ruimte voor is. Daarom is voor dit 

praktijkgedeelte  gekozen om de onderzoekgegevens te verzamelen door middel van een half-

gestructureerd interview. Bij dit type interview is er een vaste lijst met vragen aan de hand van topics en 

is er ook ruimte voor de geïnterviewde om zelf invulling te geven (Verhoeven, 2011). Deze topics zijn 

opgesteld aan de hand van de oriëntatie en de uitkomsten van het interview met Ingrid Diepstraten. Op 

deze manier zal er door het analyseren van de onderzoeksgegevens een juiste koppeling kunnen worden 

gemaakt tussen theorie en praktijk, ofwel: wat gebeurt er, wat moet anders, of wat moet er nog gedaan 

worden. Daarnaast heeft de professional ruimte voor eigen inbreng en wordt gevraagd of zij 

toelichtingen hebben zodat alle informatie verkregen wordt. Het praktijkgedeelte bestaat dus uit twee 

onderdelen: uitvoering en beoordeling. Onder het kopje beoordeling moet er volgens het NJi een 

procesevaluatie gehouden worden, wat uit een aantal punten bestaat. Er is gekozen om alleen bij 

professionals hun waardering te vragen en wat zij als succes- en faalfactoren bevinden. De rest van de 

procesevaluatie van het NJi is voor dit praktijkgedeelte nu niet mogelijk. Tevens kunnen ook niet alle 

onderdelen die vanuit het NJi genoemd worden over de uitvoering in dit praktijkgedeelte worden 

meegenomen. Daarom is alleen gekeken naar behandelintegriteit.  

 



 

30 
 

6.3 Meetinstrument  
Er wordt binnen dit praktijkgedeelte gebruik gemaakt van één meetinstrument, namelijk een half- 

gestructureerd interview.  Dit meetinstrument is voor de professionals die het opvoedkwaliteitenspel 

gespeeld hebben. Het interview bestaat uit twee delen: beoordeling en uitvoering. Deze onderdelen zijn 

tot stand gekomen door de informatie van het NJi en de hoofd- en deelvragen die met dit 

praktijkgedeelte beantwoord worden. Alle vragen binnen het interview zijn open vragen. 

Allereerst zijn er drie algemene vragen opgesteld om te achterhalen wie de professional is en in 

hoeverre ze gebruik gemaakt hebben van het spel. Hier wordt expres mee gestart omdat dit makkelijk te 

beantwoorden vragen zijn en zo kan de geïnterviewde in het interview komen. Verder is deze informatie 

van belang om de rest van de antwoorden op de goede manier te kunnen interpreteren en verwerken. 

Daarna wordt gestart met de kern van het interview. Binnen het deel beoordeling zijn er een tweetal 

subtopics: workshop en het opvoedkwaliteitenspel. Per subtopic wordt achterhaald hoe professionals 

dit beoordelen. Dit wordt onder andere gedaan door te vragen naar de succes- en faalfactoren. Dit komt 

voort uit de informatie van het NJi, de deelvragen en het theoretische kader. Hierbij worden deze 

vragen eerst over de workshop en dan over het spel gevraagd. Hier is voor gekozen omdat de workshop 

eerst gegeven wordt en dan gaan professionals aan de slag met het spel. Zo wordt de chronologische 

volgorde in stand gehouden. Daarna komt het deel over de uitvoering. Hier zijn een aantal algemene 

vragen voor opgesteld om te achterhalen hoe de professional het spel speelt. Naar aanleiding van deze 

vragen ontstaat er een gesprek, waarbij de onderzoeker door kan vragen naar specifieke delen en er zo 

een goed beeld ontstaat van hoe de professional het spel speelt. Deze informatie zal vergeleken worden 

met de informatie uit het theoretische kader zodat er gekeken kan worden in hoeverre de professionals 

bijdrage leveren aan de effectiviteit van het spel volgens het NJi en in hoeverre zij aan de basishouding 

voldoen. Deze vragen zijn dus opgesteld vanuit het theoretische kader en de hoofd- en deelvragen. 

Daarnaast wordt ook gevraagd in hoeverre professionals hun eigen invulling geven aan het spel en in 

hoeverre zij de regels volgen. Dit is voortgekomen uit de informatie van het NJi en de hoofd- en 

deelvragen van dit praktijkgedeelte. Het meetinstrument is te vinden in bijlage 7.  

 

6.4 Analyseprocedure  
Om de gegevens zo goed mogelijk te verwerken zullen de interviews volledig uitgetypt worden, alleen 

de ah’s en uh’s zullen weggelaten worden. Deze worden weggelaten omdat dat het analyseren in de 

weg zit. Het is dan moeilijk om daar doorheen te lezen en de boodschap van de respondent eruit te 

halen. Verder wordt wel alles uitgetypt om niets van de informatie te missen. De uitgetypte interviews 

zullen vervolgens geanalyseerd worden door de stukken tekst eerst uiteen te rafelen en daarna te 

structureren. De eerste stap in dit proces is het goed doorlezen van de informatie. Tijdens het doorlezen 

worden kleine fragmenten uit de tekst geselecteerd. De stukken tekst die geselecteerd worden zijn 

delen die aansluiten bij de hoofd- en deelvragen en hier mogelijk antwoord op kunnen geven. 

Vervolgens wordt gekeken welke waarde de respondent aan het fragment toegekend zou hebben. Is het 

positief of negatief? De betekenis wordt geïnterpreteerd. Daarna worden de fragmenten gecodeerd. 

Voor elk geselecteerd fragment wordt een code bedacht en deze wordt voor de kantlijn geschreven. De 

volgende stap is de codes te groeperen. Er wordt gekeken welke codes bij elkaar horen. Daarna worden 

deze hiërarchisch geordend. Van de belangrijkste codes tot de minder belangrijke codes. Vervolgens 

worden er verbanden tussen de codes gelegd. Er komen uiteindelijk hoofd- en subgroepen uit. Sommige 

codes worden samengevoegd, sommige codes worden uit elkaar getrokken. Als er een verband is tussen 

twee begrippen wordt gekeken uit de tekst van de interviews of dit inderdaad het geval is. Daarna 
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worden de begrippen gestructureerd. Er wordt een codeboom opgesteld. Een diagram waar alle 

begrippen in samenkomen. Voordat deze opgesteld wordt, wordt kritisch gekeken naar de verbanden 

tussen de begrippen. Tot slot wordt de codeboom in verband gebracht met de probleemstelling. Er 

wordt gekeken of er voldoende informatie is om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden. Als 

blijkt dat dit niet het geval is, worden de interviews nog een keer geanalyseerd om zo een volledig 

antwoord te kunnen geven. De codeboom voor dit praktijkgedeelte is te vinden in bijlage 9.Dit is een 

kwalitatieve manier van het verwerken van de gegevens (Verhoeven, 2011).  

 

6.5 Bruikbaarheid 
De uitkomsten van dit praktijkgedeelte zullen bruikbaar zijn voor de opdrachtgever Ingrid Diepstraten 

om verschillende redenen. Haar wens is om het spel in de databank te krijgen. Ten eerste wordt door 

middel van dit onderzoek onderzocht hoe dat mogelijk is en wat er voor nodig is om het 

opvoedkwaliteitenspel in de databank te krijgen. Zo wordt aangesloten bij de wens van de 

opdrachtgever. Daarnaast wordt binnen dit praktijkgedeelte achterhaald hoe professionals het 

opvoedkwaliteitenspel beoordelen en uitvoeren. Zij zijn volgens het NJi de doelgroep die een interventie 

het best kunnen beoordelen. Uit de antwoorden van de professionals kunnen aanbevelingen komen die 

bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het spel. Waardoor er ook weer een stap gezet kan worden 

in het proces om het spel in de databank te krijgen. Want deze wens kan mogelijk verwezenlijkt worden 

door de uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek. 

 

6.6. Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van het praktijkgedeelte te vergroten zullen de interviews worden opgenomen. 

Dit zorgt ervoor dat belangrijke informatie niet wordt vergeten of niet wordt meegenomen. Alle 

informatie kan terug worden gehaald vanuit de opnames. Daarnaast zal het afnemen van de interviews 

door beide interviewers volledig blanco worden gehouden. De interviewers zullen hun mening niet laten 

doorschemeren waardoor de interviewer de geïnterviewde een bepaalde richting op kan sturen. Dit zal 

de betrouwbaarheid vergroten. 

Tot slot is er een kans op sociaal wenselijke antwoorden, namelijk dat professionals zeggen het spel 

vaker gespeeld te hebben dan in werkelijkheid het geval is. Doordat hier in een later stadium van het 

interview concreet naar gevraagd wordt, zal hier ook door de professional antwoord op gegeven 

moeten worden. Het wordt dus dubbel gecheckt en zullen sociaal wenselijke antwoorden eruit gehaald 

worden en dat draagt bij aan de betrouwbaarheid.  

 

6.7 Validiteit 
Om dit praktijkgedeelte zo valide mogelijk te maken, is het van belang dat er met zoveel mogelijk 

professionals gesproken wordt, om zo een juiste afspiegeling van de werkelijkheid te geven. Om dit te 

bereiken is er voor gekozen om professionals de optie te geven voor een telefonisch interview. Zo is de 

drempel die professionals tegenhoudt mee te doen lager gemaakt en kunnen er valide uitspraken 

gedaan worden, want er zijn meer professionals die hun mening kunnen geven.  

Verder wordt er binnen het interview ruimte gegeven aan de professionals om zelf nog aanvullingen te 

geven op hun antwoorden. Dit door aan het eind van elk onderdeel te vragen of ze nog dingen kwijt 

willen. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die de werkelijkheid weerspiegelt verkregen wordt en niet 

alleen wat gevraagd wordt.   
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Hoofdstuk 7: Resultaten praktijkgedeelte.  
 

Het respondentenaantal van dit praktijkgedeelte is 12. Alle uitgetypte interviews zijn te vinden in bijlage 

8. In totaal zijn er 55 professionals gemaild waarvan 44 hebben gereageerd. Hiervan hebben 32 

professionals aangegeven dat ze niet willen deelnemen. Van deze 32 was bij 24 professionals de reden 

dat ze het spel nog niet of te weinig hebben gebruikt. Van 11 professionals is geen reactie gekomen.  

Van de 12 interviews die gehouden zijn, zijn er 7 telefonisch en 5 persoonlijk afgenomen. Van de 12 

respondenten hebben 6 de workshop gevolgd. 

Het gemiddelde aantal keer dat professionals met het spel gewerkt hebben is 4 keer. Tijdens het 

interview gaven veel professionals ook aan dat zij soms nog zoekende zijn naar hoe zij het spel kunnen 

inzetten en gebruiken.  

 

7.1 Resultaten Beoordeling 
In het interview is gevraagd naar de beoordeling van de professionals over de workshop en over het 

opvoedkwaliteitenspel. Hieronder zal eerst verteld worden wat de respondenten van de workshop 

vinden en daarna wat zij van het spel vinden.  

De algemene waardering van de workshop is goed onder de respondenten. Het gemiddelde cijfer dat zij 

geven is een 8,3. Alle 6 de respondenten benoemen dat zij het goed vinden dat de workshop interactief 

is en dat ze met het spel hebben kunnen oefenen. 1 respondent zei hierover “Ja, het oefenen. Dat vond 

ik succesvol. Omdat je dan het spel gebruikt zoals je het in de praktijk daadwerkelijk toepast ”. Verder 

wordt door 5 van de 6 respondenten genoemd dat zij Ingrid Diepstraten inspirerend en 

enthousiasmerend vonden tijdens de workshop. Hierover werd onder andere gezegd: “Ik denk ook dat 

zij met name door haar enthousiasme en persoonlijkheid heel veel mensen weet te triggeren. Haar 

enthousiasme, dat ze zo achter haar spel staat en dat ze daar helemaal 100% voor gaat, ik denk dat dat 

ook de meerwaarde is van die workshop”. Ook de opbouw werd als een succes ervaren. 4 van de 6 

respondenten gaf aan de opbouw van de workshop goed te vinden. Daarnaast gaf 1 respondent aan de 

ruimte fijn te vinden en dat ze het prettig vond om in de workshop een soort leidraad te krijgen over 

hoe je het spel inzet en een andere respondent gaf aan het een succes te vinden om binnen de 

workshop met andere professionals in contact te komen en te horen hoe zij het spel spelen.  

Faalfactoren van de workshop konden de respondenten niet echt benoemen. Wel was er 1 respondent 

die aangaf dat ze het een valkuil vond dat het niveau van de professionals zo verschilde. Zij had de 

opleiding gedaan tot gezinscoach en is daarbij ook geschoold in het oplossingsgericht werken. Zij zei 

hierover: “Dus met één iemand was ik aan het oefenen en toen dacht ik van ‘o’. Want ik ging juist heel 

veel doorvragen, dus meer op de kern nog in en ik merkte dat zij dat helemaal niet zo hadden en ook niet 

hebben geleerd in de opleiding. Dus dat vond ik wel een valkuil.”. Zij gaf aan hier in de workshop meer 

begeleiding in te willen krijgen zodat er meer uitgehaald wordt en meer diepgang in de gesprekken kan 

komen.  

De algemene beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel is ook erg goed. Het gemiddelde cijfer wat de 

respondenten geven is een 8,2. Wat veel respondenten als positief ervaren is de lay-out van het spel. 9 

van de 12 respondenten geven aan het mooi en vrolijk te vinden. Zo is er gezegd: “Ik vind het een heel 

mooi spel. Dat hoor ik ook van ouders terug. Dus het is überhaupt al heel aantrekkelijk om mee te gaan 

spelen (…)Ik zeg dan ik zet het gewoon even neer en dan zien we wel. Na één minuut zijn mensen al om, 

gewoon door de vormgeving en hoe het eruit ziet”. 1 respondent geeft wel aan dat ze de kaartjes minder 

geschikt vindt voor mannen met de culturele achtergrond waar zij mee werkt.  
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Daarnaast wordt het als een succes ervaren dat het spel een positieve insteek heeft. Dit zeggen namelijk 

ook 9 van de 12 respondenten. Zij geven aan dat het spel ouders in hun kracht zet en dat dat een andere 

manier van werken is. Een deel van de 9 respondenten ziet hier ook het oplossingsgericht werken in 

terug.  

8 van de 12 respondenten geven aan het goed te vinden dat ouders zelf actief zijn en gaan nadenken 

tijdens het spelen van het spel. Zo zei 1 respondent: “Een echte succesfactor is dat je ouders ermee kan 

enthousiasmeren en ze zelf kan laten nadenken over hun eigen kwaliteiten, dat is echt een succesfactor”.  

Verder wordt het ook als een succes gezien dat het spel breed inzetbaar is. Dit werd door 9 van 12 

respondenten genoemd. Zo werd er genoemd dat het breed is in het aantal opvoedkwaliteiten en dat 

deze op verschillende manieren in te zetten zijn en dat het op verschillende thema’s en in verschillende 

situaties ingezet kan worden. Ook werd door 3 respondenten genoemd dat het spel praktisch is: “Omdat 

ik het een heel praktisch spel vind en heel fysiek. Dat je ook echt kaartjes kunt pakken en dat het niet 

alleen maar praten is maar dat je er ook werkelijk iets mee kun doen. Het blijft hangen bij de mensen net 

wat ik zeg, ze nemen een foto, ze nemen het mee”.  

Daarnaast geven 2 van de 12 respondenten aan het goed te vinden dat er vragen en suggesties in de 

handleiding staan. Ook werd er door 2 van de 12 respondenten genoemd dat zij het spel eigentijds 

vinden en uniek. Het bestond hiervoor nog niet. Daarnaast werd ook door 1 respondent genoemd dat 

het spel goed aansluit in de tijdsgeest die nu heerst.  

Er zijn in de interviews nog een aantal positieve uitspraken gedaan die maar door 1 respondent gezegd 

werden. Namelijk: 

- 1 respondent vindt dat het spel een ingang biedt bij ouders die zij nog niet zo goed kent.  

- 1 respondent vindt dat het spel ook aanzet om ouders op een andere manier naar zichzelf te 

laten kijken.  

- 1 respondent vindt dat het spel normaliseert om over de opvoeding te praten.  

- 1 respondent vindt de blanco-kaartjes die je mee kan geven erg goed.  

- 1 respondent vindt het onverwachte van het spel een succes. Ouders verwachten het niet als ze 

komen voor opvoedingsadvies.  

- 1 respondent vindt het een succes om door middel van het spel in gesprek te komen. Dat je er 

dan al zoveel uit kan halen.  

Faalfactoren konden de respondenten niet echt benoemen. Wel zijn er door de respondenten een 

aantal aandachtspunten genoemd. Door 8 van de 12 respondenten is genoemd dat zij de handleiding 

niet gelezen hebben, bang zijn hem kwijt te raken of al kwijt zijn, de letters te klein vinden of hem wat 

uitgebreider zouden willen zien. Zo zei 1 respondent: “Maar voor de handigheid om het te lezen en toe 

te passen is het wel handig als er een iets grotere handleiding was. (…) Ja misschien zou ze een wat 

bredere handleiding kunnen maken. Wat ik net al zei met meer tips en meer praktische tips zodat het 

nog meer bruikbaar is. Ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Want ik geef zelf zeg 

maar de workshop schatgravers en ik merk aan mensen die komen, professionele begeleiders of ouders, 

dat die heel graag een houvast willen hebben met praktische tips en ook wel een beetje goed 

uitgeschreven. Van dat kan je doen en als dat niet werkt kun je dat doen”.  Daarnaast geven 3 van de 12 

respondenten aan het lastig te vinden om te in schatten wanneer ze het spel in moeten zetten. Zij geven 

aan dit moeilijk te vinden omdat er bij sommige ouders gewoon ingegrepen moet worden: “Ja ik merk 

wel dat het soms moeilijk is bij sommige ouders om het spel in te zetten omdat zij eerst nog de 

basisdingen moeten leren over de opvoeding. Dan kun je niet beginnen met het bespreken van 

kwaliteiten. Dat kan pas daarna. Hierin heb ik dus wel vaak tijd te kort”. Verder vindt 4 van de 12 

respondenten dat het spel te talig is voor sommige ouders. Zij geven aan dat de ouders de kaartjes niet 
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altijd snappen en ze soms uitleg moet geven. Ook geven 2 respondenten aan dat het spel vooral gericht 

is op individuele gesprekken. 1 van hen geeft aan meer tips te willen hebben over hoe je het in een 

groepsgesprek kan inzetten. De ander moest even zoeken toen ze erachter kwam dat het in een groep 

maar met 4 personen kan en heeft er toen haar eigen draai aan gegeven. 2 andere respondenten geven 

aan dat zij de link tussen oplossingsgericht werken en het spel nog niet gezien hadden.  

Tot slot zijn er nog een aantal aandachtspunten en tips die maar door 1 respondent genoemd zijn: 

- 1 respondent vindt dat een professional oplossingsgericht moet kunnen denken om het spel 

goed te kunnen spelen.  

- 1 respondent geeft aan dat het een faalfactor is als een professional het alleen hierbij laat. Zij 

geeft aan dat je bewustwording alleen kan creëren als je ook de diepte in gaat en gaat kijken 

naar hoe je verder gaat. Dus meer de verdieping in en niet alleen maar aanstippen. Zij geeft als 

tip dat je een boekje maakt waarin eerst verschillende spelvarianten voor beginners naar voren 

komen en daarna meer spelvarianten voor verdieping.  

- 1 respondent geeft aan het leuk te vinden om up to date te blijven van de nieuwere versies die 

Ingrid Diepstraten maakt. Zij geeft als tip dat Ingrid Diepstraten via de mail iedereen op de 

hoogte kan houden en daarbij ook de nieuwere versies mee kan sturen.  

- 1 respondent had bedacht om er een spelbord bij te ontwikkelen waar de kaarten opgelegd 

kunnen worden.  

- 1 respondent vindt het een faalfactor als je teveel in de kaartjes blijft hangen. Zij geeft als tip dat 

er ook een spelvariant kan komen waarbij er meer creativiteit naar boven komt zoals een 

variant met muziek of schilderen.  

- 1 respondent geeft aan dat het valkuil is als je het spel te kort speelt en alleen blijft hangen in 

wat zijn mijn kwaliteiten en niet de vertaalslag maakt naar wat kan ik er mee. Als die vertaalslag 

wel gemaakt wordt, blijft het bij ouders beter hangen volgens deze respondent.  

 

7.2 Resultaten uitvoering. 
Tijdens het afnemen van het half- gestructureerde interview, zijn verschillende onderwerpen besproken 

over hoe de respondenten het opvoedkwaliteitenspel uitvoeren. Deze onderwerpen gingen over 1)hoe 

vaak de respondent het opvoedkwaliteitenspel heeft gespeeld, 2)in welke situatie de respondent het 

opvoedkwaliteitenspel inzet,  3)of de respondent de handleiding gebruikt tijdens het spelen van het 

opvoedkwaliteitenspel, 4)of de respondent oplossingsgericht te werk gaat en 5)welke houding de 

respondent aanneemt tijdens het spelen van het opvoedkwaliteitenspel. De resultaten van het half-

gestructureerde interview zullen hieronder worden weergegeven. 

 

Aantal keer gespeeld. 

Het eerste onderwerp wat is besproken over de uitvoering is hoe vaak het opvoedkwaliteitenspel per 

respondent is gebruikt om met ouders in gesprek te komen over de opvoeding. In de volgende 

afbeelding wordt weergegeven hoe vaak dit is geweest. 
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Situatie 

Het tweede onderwerp wat met de respondenten is besproken betreft in welke situaties zij het 

opvoedkwaliteitenspel inzetten. Hierin komt duidelijk naar voren dat zij het opvoedkwaliteitenspel in 

meerdere situaties gebruiken. 3 respondenten geven aan dat zij het opvoedkwaliteitenspel inzetten in 

situaties waarin ouders in een negatieve spiraal zitten. Zo zei een respondent: “Ik merk vaak in situaties 

dat ouders vast zitten in een heel negatieve spiraal. (…) Ouders kijken ook heel erg negatief naar henzelf. 

(…) En dat zijn wel 9 van de 10 keer de situaties die zich voordoen en waar ik het opvoedkwaliteitenspel 

bij pak”. 5 respondenten geven aan dat ze het opvoedkwaliteitenspel inzetten om het gesprek mee te 

openen. Zo zei een respondent: “Ik heb hem op school met een ouder gesprek gedaan, ook om in 

gesprek te komen. Want ouders vinden het toch wel lastig om wat te vertellen, dus dan heb je meteen 

een aanknopingspunt”.  

6 respondenten geven aan het opvoedkwaliteitenspel vaak in te zetten wanneer ouders aanlopen tegen 

opvoedsituaties. Zo zei een respondent: “Ja wat ik merk aan ouders tijdens de gesprekken is dat ze vaak 

tegen een bepaald soort situatie aanlopen met hun kind. (…)Dat is voor mij een goed moment om het 

spel in te zetten. Dus ik koppel het eigenlijk altijd aan een situatie waar ze dan tegen aanlopen met hun 

kind en in die situatie pak ik als uitgangspunt het gebruik van het opvoedkwaliteitenspel”. Ook wordt het 

opvoedkwaliteitenspel ingezet om ouders structuur te bieden. 5 respondenten bevestigen dit waarvan 1 

respondent zei: “Het was een grote brei in haar hoofd. Ze zag het niet meer. (…) Ze pakte alle kaartjes en 

legde dit in een soort van schema. (…)Het structureerde haar heel erg”. Ook om opvoedthema’s te 

bespreken wordt het opvoedkwaliteitenspel gebruikt. 2 respondenten geven dit aan waarvan 1 

respondent vertelde: “Ik gebruik het spel vooral bij groepen met ouders. De ouders die komen zijn voor 

alle groepen van de training ‘piep zei de muis’, de kopgroepen, de pubertrainingen, spanningen thuis en 

de ouder- kind groepen.(..)Dus rondom die thema’s”. Bijna alle respondenten geven aan het spel 
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voornamelijk te gebruiken om ouders hun kwaliteiten te laten ontdekken hen te laten zien wat goed 

gaat. 10 van de respondenten benoemen dit nadrukkelijk. Zo zei 1 respondent: “Ik gebruik het spel om 

kwaliteiten en talenten te ontdekken, omdat mensen vaak weten wat ze niet goed doen, maar niet goed 

weten waar ze goed in zijn. Dan zijn die kaartjes heel handig. Dan gaan ze op zoek. Voor mij betekent het 

spel een handvat om mensen te laten zoeken naar hun talenten en kwaliteiten”. Als laatste benoemen 3 

respondenten dat het opvoedkwaliteitenspel er ook voor zorgt dat ouders ervaringen met elkaar 

kunnen delen. Zo zei 1 respondent: “Dan zitten meestal alle ouders in een groep. En dan kunnen ze met 

elkaar verhalen delen”. 

 

Gebruik handleiding 

Een derde onderwerp dat met de respondenten is besproken betreft het gebruik van de handleiding en 

de daarin benoemde spelvarianten. 1 respondent heeft aangegeven de handleiding niet gelezen te 

hebben en een eigen invulling te geven aan het spel. Zij zei hierover: “Ja ik moet zeggen dat ik er mee 

begonnen ben zonder handleiding. (…). Ja eigenlijk moet ik zeggen ik speel het spel niet zoals het erin 

staat. Ik ben best wel eigenwijs. Ik zie iets en dan denk ik, ik kan ook die kant op en dan ga ik dat doen, ik 

ben niet zo trouw aan het spel. (…) Misschien als ik niet weet wat ik moet doen dat ik er dan eens in kijk”. 

3 respondenten geven aan de handleiding wel eens doorgelezen te hebben, maar daarna een eigen 

invulling te hebben gegeven aan het gebruik van het spel. Zo zei 1 respondent: “ Nou eigenlijk niet meer. 

Ik heb hem wel gelezen. Zo werk ik meestal, ik lees het een keer en dan doe ik mijn eigen dingen. (…) Ik 

gebruik de handleiding verder niet meer”. 7 respondenten geven aan een spelvariant uit de handleiding 

te gebruiken, maar geven aan die spelvariant soms ook een eigen invulling. Zo zei 1 respondent: “Ja ik 

gebruik een gedeelte van de handleiding en geef er eigen invulling aan. Het is wel anticiperen op de 

situatie. Dat weet je nooit van te voren. Als je maar dat oplossingsgerichte in je hoofd houdt. Dan maakt 

het niet zoveel uit wat je met het spel doet denk ik bijna”. 1 respondent heeft aangegeven wel de 

handleiding te gebruiken wanneer ze het spel speelt. Zo zei zij hierover: “Ja ik heb die keren wel de 

spelvarianten uit de handleiding gebruikt”. 

 

Oplossingsgericht werken. 

Een vierde onderwerp wat is besproken met de respondenten betreft het oplossingsgericht te werk 

gaan tijdens het spelen van het opvoedkwaliteitenspel. 4 respondenten geven aan oplossingsgericht 

werken toe te passen tijdens het spelen van het opvoedkwaliteitenspel. 1 respondent zei hierover: “Ja ik 

pas het toe. Bijvoorbeeld schaalvragen. Mensen geven zichzelf dan bijvoorbeeld een vier en vraag ik 

waarom het al een vier is en geen twee. Mensen gaan dan vertellen wat wel goed gaat en krijg je een 

heel ander gesprek. Omdat je het over kwaliteiten hebt, ga je veel meer kijken naar wat werkt en 

wanneer zet ik dat bewust in? Dat ze juist met de talenten het negatieve weg kunnen halen zeg maar”. 2 

respondenten hebben aangegeven te weten wat oplossingsgericht werken inhoudt, maar dit niet op die 

manier hebben toegepast tijdens het gebruik van het opvoedkwaliteitenspel. Zo zegt 1 respondent: “Ik 

weet het wel, ben me er bewust van maar heb het alleen nog niet zo toegepast”. 4 respondenten zijn 

oplossingsgericht geschoold en 2 respondenten zien het oplossingsgericht werken niet terugkomen in 

het opvoedkwaliteitenspel. Zo zei 1 respondent: “Ik heb nooit de link gelegd tussen oplossingsgericht 

werken en deze kaartjes. Dus als daar nog een beschrijving bij zou kunnen komen, zou ik wel blij mee 

zijn”.  
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Houding 

Een vijfde onderwerp dat is besproken met de respondenten betreft de houding die de respondent 

aanneemt tijdens het spelen van het opvoedkwaliteitenspel. Hen is gevraagd naar zichzelf te kijken en te 

kunnen inschatten welke houding ouders van hen terug zien wanneer zij in gesprek gaan.  De meest 

voorkomende begrippen die hier werden benoemd waren: open, oordeelvrij, afwachtend, ouders actief 

laten zijn, vertrouwen, nieuwsgierig en luisteren. De volgend citaten zijn hier o.a. over gegeven: “Het 

meest belangrijke is openheid en onbevooroordeeld zijn. Dus die openheid en onbevooroordeeld zijn, is 

de enige manier waarmee ik het kan doen en vertrouwen in mensen hebben”, “De oplossingsgerichte 

houding. Dus ik ga een stapje lager zitten zeg maar. Want ouders hebben heel uitgebreid de regie. Open 

vragen stellen, open houding, luisterhouding. Luisteren naar wat ze zeggen en terug te geven wat nodig 

is” en “Ik probeer een achterover zittende houding aan te nemen. Een goede luisterhouding, zodat je 

toegankelijk bent voor ouders. Ik bedoel hier niet mee dat je er ‘lui’ bij gaat zitten, maar gewoon 

achterover leunen en afwachten wat ouders zeggen. Zodat ouders gaan praten”.  
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Hoofdstuk 8: Conclusie.  
 

8.1 Conclusie. 
Vanuit de resultaten kan nu gekeken worden naar het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvragen, 

die zijn tot stand gekomen vanuit het NJi. En vanuit het NJi bleek dat er een procesevaluatie nodig was 

om een stap op de effectiviteitsladder te zetten. Dit houdt in dat de waardering van de uitvoerende 

professional over het opvoedkwaliteitenspel duidelijk wordt. Daarom was de eerste deelvraag van dit 

praktijkgedeelte ook: wat is de waardering van de professionals over het opvoedkwaliteitenspel en de 

workshop? De professionals zijn erg positief over het opvoedkwaliteitenspel en de workshop. Ze geven 

de workshop gemiddeld een 8,3 en het spel gemiddeld een 8,2, dus beiden hoge cijfers. Omdat bij de 

procesevaluatie van het NJi ook genoemd werd om succes- en faalfactoren te achterhalen is dit ook 

gedaan. Hiervoor zijn twee deelvragen opgesteld en zijn er specifieke factoren uit naar voren gekomen.  

 

De tweede deelvraag is: wat vinden de professionals succesfactoren van het opvoedkwaliteitenspel en de 

workshop? Bij de workshop vinden professionals het een succesfactor dat er geoefend wordt met het 

spelen van het spel. Zo leren professionals hoe het spel werkt en hoe zij het in de praktijk kunnen 

inzetten. Ook Ingrid Diepstraten wordt als een succesfactor gezien. Zij is er erg enthousiast en 

inspirerend tijdens de workshop. Verder zijn de opbouw van de workshop, de ruimte en het feit dat de 

professionals met elkaar in contact komen succesfactoren.  

Over het spel zijn er ook een groot aantal succesfactoren benoemd. Binnen het gebruik werd het als een 

succes bevonden dat het spel breed inzetbaar en praktisch is. Daarnaast werd als succesfactor genoemd 

dat het spel een positieve insteek heeft. Er wordt gekeken naar de positieve kanten en kwaliteiten. 

Daarbij werd ook als succes benoemd, dat ouders zelf konden nadenken zonder dat de professional hier 

te veel invulde voor de ouders. De lay-out van het spel wordt ook gezien als een succesfactor. De 

kaarten zijn mooi en vrolijk waardoor het aantrekkelijk is om gebruik van te maken. Verder zijn het 

succesfactoren dat het spel een ingang biedt bij ouders, het ouders aanzet op een andere manier te 

kijken, het gesprek over de opvoeding normaliseert, de blanco-kaartjes, het onverwachte en dat je er 

tijdens het gesprek met het spel zoveel informatie uit kan halen.  

 

De derde deelvraag ging over de faalfactoren: wat vinden professionals faalfactoren van het 

opvoedkwaliteitenspel en de workshop? Professionals konden eigenlijk niet echt faalfactoren noemen. Er 

werd meer gezegd dat het tips waren of aandachtspunten. Zo zijn er dus wel factoren waar nog 

verbetering in zit. Bij de workshop is als aandachtspunt genoemd dat professionals die meer weten van 

oplossingsgericht werken voorlopen op anderen. Oplossingsgericht geschoolde professionals zijn het 

meer gewend om door te vragen en zo meer de diepte in te gaan bij een gesprek. Bij het 

opvoedkwaliteitenspel is het een aandachtspunt dat professionals zich bewust moeten zijn wanneer zij 

het spel inzetten. Er zijn professionals die werken met multi-problem gezinnen, waar zoveel aan de hand 

is, dat er eerst gericht moet worden op andere taken en het spel helemaal niet of later pas kunnen 

inzetten. Verder is de handleiding ook een aandachtspunt. Deze wordt niet door alle professionals 

gelezen. Ook wordt hij te kort gevonden en professionals zouden graag wat over de achtergrond en/of 

het oplossingsgericht werken lezen. De letters worden als erg klein gezien en de handleiding zelf ook 

waardoor professionals deze kwijt kunnen raken. Verder willen professionals niet met de handleiding 

zitten terwijl ze het spel spelen met ouders, maar daar staan wel de mogelijke vragen in die gesteld 

kunnen worden. Ook is het een aandachtspunt dat het spel niet in grote groepen gespeeld kan worden. 



 

39 
 

Er zijn wel spelvarianten voor workshops en trainingen maar hiervoor moeten de ouders opgedeeld 

worden in groepjes van vier. Dan heb je aan één spel niet altijd genoeg en er is geen versie voor een 

groepsgesprek. Bovendien wordt de link tussen het oplossingsgericht werken en het spel niet altijd 

gezien, terwijl ook wordt gezegd dat professionals oplossingsgericht moeten kunnen werken om het 

spel te kunnen spelen. Wat ook een aandachtspunt is, is dat het spel erg taalgericht is en het daarom 

voor sommige ouders moeilijk te spelen is. Verder wordt het wel als een faalfactor gezien wanneer 

professionals het alleen bij het spel laten. Dus alleen de kwaliteiten bekijken en niet verder gaan op wat  

je kan met de kwaliteit en hoe kan je het gebruiken. Daarnaast wordt als tip gegeven dat Ingrid 

Diepstraten de professionals op de hoogte houdt van haar verdere vorderingen en nieuwe spelvarianten 

en om een spelbord te ontwikkelen waar de kaartjes opgelegd kunnen worden.  

 

Verder bleek vanuit de richtlijnen van het NJi dat behandelintegriteit (een interventie wordt gebruikt 

zoals deze uitgevoerd hoort te worden) een belangrijk onderdeel is bij de effectiviteitsvraag en dat de 

professional daar een belangrijke rol in speelt. Het is van belang dat professionals zich aan dit principe 

hechten. Voor een deel is dit gebaseerd op logica, wanneer een werkwijze werkt dan is het aan te raden 

deze werkwijze te behouden. Tevens is er buiten de logica een empirisch bewijs, dat een interventie 

gebruikt moet worden zoals bedacht en dit niet te laten ‘verwateren’. Uit de resultaten van het 

interview met de professionals kan geconcludeerd worden dat bijna niemand zich houdt aan de ‘regels’ 

van het opvoedkwaliteitenspel. Want maar 1 professional gebruikt de handleiding volgens de 

spelvarianten die daarin beschreven staan. Er komt dus duidelijk naar voren dat er professionals zijn die 

de handleiding niet gelezen hebben of dit maar eenmalig hebben gedaan en daarna hun eigen richting 

op zijn gegaan met de manier waarop ze het spelen. Je zou dus kunnen zeggen dat ze niet zo ‘trouw’ zijn 

aan het opvoedkwaliteitenspel en de spelvarianten die in de handleiding beschreven staan. Dit betekent 

dat deelvraag 4: houden professionals zich aan de ‘regels’ van het opvoedkwaliteitenspel of geven zij hier 

eigen invulling aan?  beantwoord kan worden met ‘eigen invulling’ omdat de meerderheid aangeeft een 

eigen invulling te geven aan het opvoedkwaliteitenspel. Volgens het NJi zouden de richtlijnen van het 

spel wel gevolgd moeten worden om te voldoen aan behandelintegriteit. 

Nu is het ook zo dat het NJi benoemt dat het stevig vast houden aan een ontworpen methode ook 

nadelen kan hebben. Het gaat erom zo effectief mogelijk te werken en niet om tot in de lengte van 

dagen met de methode aan de slag te gaan. Een methode kan dus aangepast worden en kan er ruimte 

zijn om te variëren zonder dat de werkzaamheid wordt aangetast. Dit wordt ook wel 

responsiviteitsbeginsel genoemd: een goede professional moet de ruimte kunnen inschatten om van 

een bepaalde aanpak af te wijken als dit nodig blijkt te zijn. Uit de resultaten van het interview met de 

professionals kwam de meerderheid met het antwoord dat ze wel een spelvariant uit de handleiding 

gebruiken, maar daar wel eigen invulling aan geven. Met name omdat je moet anticiperen op hoe de 

situatie loopt en deze nooit van te worden weet in te schatten. Dit betekent dus dat er wel degelijk naar 

de handleiding is gekeken door de meerderheid van de professionals en dat zij ook een spelvariant 

gebruiken, maar dat zij bijna ook altijd een eigen invulling geven aan het opvoedkwaliteitenspel. Dit 

omdat elke situatie anders is. Is hier dan sprake van responsiviteitbeginsel? Dat kan niet worden 

vastgesteld omdat er in dit onderzoek niet gekeken is naar de werkzaamheid van het 

opvoedkwaliteitenspel. Een methode kan dus aangepast worden, alleen wanneer er sprake is van een 

werkzame methode.  
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Over het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat de meerderheid van de professionals een eigen 

invulling geeft aan het opvoedkwaliteitenspel terwijl zij moeten voldoen aan het begrip 

behandelintegriteit. Dit om de effectiviteitsvraag te beantwoorden. Wanneer sprake is van 

responsiviteitsbeginsel, dan kan een methode worden aangepast. Dit laatste kan alleen niet worden 

vastgesteld omdat de werkzaamheid van het opvoedkwaliteiten spel nog niet is onderzocht. 

 

De laatste deelvraag is: voldoen professionals aan de basishouding om het spel te kunnen spelen? Ingrid 

Diepstraten vindt het namelijk belangrijk dat de professional die met haar spel te werk gaat een 

basishouding heeft. Volgens Inkura is die basishouding de oplossingsgerichte houding. Namelijk: open 

zijn, luisteren naar de ouders, aansluiten bij ouders, niet sturen maar de ouder zelf laten denken. Een 

nieuwsgierige houding aannemen om zo te kijken naar wat ouders beweegt. Ouders bewust maken van 

hun eigen verhaal en gedachten. Met insteek van de krachten en wat er goed gaat. Vanuit de resultaten 

worden verschillende begrippen genoemd die professionals bij henzelf terug zien komen, namelijk: 

open, oordeel loos, afwachtend, ouders actief laten zijn, vertrouwen, nieuwsgierig en luisteren. 

Professionals geven aan zo oordeelvrij mogelijk te zijn, en open houding aan te nemen en ouders de 

regie te laten nemen tijdens hun gesprekken. Er kan dus geconcludeerd worden dat de professionals die 

met het opvoedkwaliteitenspel werken voldoen aan de basishouding die Inkura belangrijk vindt. De 

begrippen die worden benoemd door de professionals sluiten precies aan bij de oplossingsgerichte 

houding. 

 

De hoofdvraag van het praktijkgedeelte van dit onderzoek is: hoe wordt het opvoedkwaliteitenspel en de 

workshop van Inkura in de praktijk beoordeeld en uitgevoerd door professionals? De uitvoerende 

professionals beoordelen het spel en de workshop erg positief. Ze geven gemiddeld een 8,3 en een 8,2. 

Deze cijfers kunnen goed onderbouwd worden met veel genoemde succesfactoren. Daarnaast zijn er 

ook nog een aantal aandachtspunten genoemd. Verder wordt het opvoedkwaliteiten spel voornamelijk 

uitgevoerd op eigen invulling en voldoen professionals aan de basishouding die Ingrid Diepstraten van 

hen verwacht. 

 

8.2 Aanbevelingen. 
De wens van Ingrid Diepstraten is om haar spel in de databank Effectieve Jeugdinterventies te krijgen. 

Het NJi heeft hier criteria en richtlijnen voor. Het opvoedkwaliteitenspel past, zoals het er nu staat, niet 

volledig binnen deze criteria en richtlijnen. Er moeten een aantal punten aangepast of geconcretiseerd 

worden. Nu is de vraag of Ingrid Diepstraten wil dat haar spel wordt aangepast naar de richtlijnen of dat 

ze het laat zoals het nu is en de databank uitsluit. Vanuit het praktijkgedeelte blijkt namelijk wel dat het 

spel, zoals het er nu ligt, erg goed beoordeeld wordt. Toch zijn hier ook een aantal aandachtpunten uit 

naar voren gekomen. Daarom zullen de aanbevelingen bestaan uit een aantal kritische vragen die bij 

zullen dragen aan het concreter maken van bepaalde ideeën van het spel. Ingrid Diepstraten kan 

antwoord geven op deze vragen en zelf bepalen in hoeverre ze hier wat mee doet. We hebben dit 

gerangschikt in een schema waarbij ook toelichting wordt gegeven over waarom de kritische vraag 

gesteld wordt.  

 

Onderwerp Kritische vraag Toelichting 

Doelgroep 
Professionals 

Moeten professionals die met het 
spel spelen een HBO 
maatschappelijke studie gevolgd 

De basishouding die wordt genoemd betreft 
een aantal begrippen die een professional 
niet altijd bezit. Bijvoorbeeld oordeelvrij. 
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hebben?  
 

Niemand is oordeelvrij, maar je kan je er wel 
bewust van zijn dat je oordelen hebt en wat 
ze inhouden. Dan kun je je oordeel zo goed als 
negeren in het werkveld. In HBO 
maatschappelijke studies leer je dit.  
 

 Welke competenties moeten 
professionals die het spel spelen 
bezitten?  

Eerder in het interview heeft Ingrid 
Diepstraten aangeven dat professionals niet 
per se bepaalde competenties moeten 
bezitten om het spel te spelen. Echter heeft 
zij ook een basishouding beschreven waaruit 
blijkt dat professionals wel bepaalde 
competenties moeten bezitten. Verder zou 
het ook betekenen dat iedereen het spel kan 
spelen, ongeacht achtergrond, niveau, 
intelligentie etc.  
 

 Hoe wordt ervoor gezorgd dat 
professionals aan de basishouding 
voldoen? 

Om effectieve interventie te hebben (volgens 
het NJi), moeten professionals daar ook 
grotendeels aan bijdragen. Bij het 
opvoedkwaliteitenspel houdt dit in dat zij de 
basishouding hebben. Maar hoe weet je dat? 
Het is dus belangrijk om vast te stellen of zij 
deze hebben en anders hoe je ervoor zorgt 
dat zij dit leren. Dit zou bijvoorbeeld meer 
naar voren kunnen komen door hier in de 
workshop meer aandacht aan te besteden 
door feitelijk te benoemen wat van de 
professionals verwacht wordt.  
 

 Hoe wordt gecontroleerd of 
professionals aan de basishouding 
voldoen?  

Omdat professionals een bijdrage hebben op 
de effectiviteit (zie ook de vraag hierboven) is 
het belangrijk dat gecontroleerd wordt of zij 
voldoen aan wat van hen verwacht wordt om 
de interventie in te zetten. Dit kan 
bijvoorbeeld door tijdens de workshop ook 
rollenspellen voor de hele groep uit te voeren. 
Dan wordt inzichtelijk hoe een professional 
werkt en kunnen anderen ook feedback geven 
en is zichtbaar hoe zij denken. 
 

 Moeten professionals zelf al 
werken vanuit de 
oplossingsgerichte benadering?  

Uit praktijkgedeelte blijkt dat niet alle 
professionals de link met het 
oplossingsgericht werken zien. Ook niet alle 
professionals passen dit toe omdat ze er 
weinig vanaf weten. Eén wel geschoolde 
professional vindt dat je bekend moet zijn 
met oplossingsgericht werken, wil je dit spel 
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op die manier spelen.  
Dus als oplossingsgericht werken voor dit spel 
erg belangrijk is, zou het handig zijn als dit 
ook duidelijker is voor de professionals. 
Bijvoorbeeld dat hier meer aandacht voor kan 
komen in de workshop en/of de handleiding. 
Het kan concreter genoemd worden.  
 

Ouders.  Voor welke ouders is het 
opvoedkwaliteitenspel? 

- Welk niveau moeten 
ouders hebben? 

- Bij welke opvoedsituaties 
waarin ouders zich 
bevinden zet je het spel in?  

Dit is benoemd in het interview. Maar uit het 
praktijkgedeelte zijn een aantal 
aandachtspunten gekomen. Zo blijkt het spel 
toch erg talig. Voor veel allochtone en 
laagopgeleide ouders zijn de begrippen erg 
lastig te begrijpen en moeten professionals er 
nog uitleg bij geven.  
Daarnaast blijkt het spel ook niet bij alle 
situaties waarin ouders zich bevinden 
inzetbaar. In sommige gezinnen moet gewoon 
ingegrepen worden en is geen ruimte voor 
het spel. Ouders moeten dan nog de 
basisdingen over de opvoeding leren of het 
zijn multi-problem gezinnen waarin eerst 
andere prioriteiten zijn.  
Als deze type ouders dus niet geschikt zijn 
voor het spel moet dit op papier staan. 
 

Oplossingsgericht 
werken. 

In hoeverre moet zichtbaar zijn dat 
het spel op het oplossingsgericht 
werken gebaseerd is? 

Het is zoals eerder benoemd niet bij elke 
professional bekend dat het hierop gebaseerd 
is. Dit houdt in dat het niet zichtbaar is dat 
oplossingsgericht werken de basis is van het 
spel. Dus dit zou bijvoorbeeld meer naar 
voren kunnen komen in de handleiding of er 
zou een extra boekje kunnen komen met 
achtergrondinformatie.  
 

 In hoeverre moeten professionals 
de vervolgstappen (wat kan je doen 
met de kwaliteiten? Hoe zet je ze 
de volgende keer in?) van het 
oplossingsgericht werken maken?  

Professionals geven aan dat het een faalfactor 
is wanneer er alleen stil gestaan wordt bij 
bewustwording. Ze willen daarbij aangereikt 
krijgen hoe je de vervolgstappen zet. Dit 
wordt nu namelijk niet door elke professional 
gedaan terwijl het wel onder 
oplossingsgericht werken valt.  
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door 
spelvarianten te maken waarin deze 
vervolgstappen wel gemaakt worden.  
 

Spelregels  Moeten de spelregels vanuit de 
handleiding gevolgd worden?  

Het NJi stelt dat een methode volgens de 
spelregels uitgevoerd moet worden om 
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effectiviteit te bewijzen. Professionals doen 
dit niet altijd. Ook uit het interview met Ingrid 
Diepstraten komt naar voren dat dit niet 
perse van belang is. Hier moet dus een keuze 
in gemaakt worden. Moet het in de databank 
komen? Dan moeten professionals dus het 
spel spelen zoals het bedoeld is of de 
databank wordt losgelaten en maakt het niet 
uit hoe het spel wordt uitgevoerd. 
 

Methode Mogen professionals eigen 
invulling geven? 

Volgens het NJi mag een methode wel 
aangepast worden, zonder dat de 
werkzaamheid wordt aangetast. De 
werkzaamheid van het opvoedkwaliteitenspel 
kon binnen dit onderzoek niet onderzocht 
worden. Een eigen invulling mag dus pas 
gegeven worden als een spel volgens de 
officiële regels werkzaam is bewezen. 
 

Handleiding.  Moet de handleiding uitgebreider?  Uit het praktijkgedeelte blijkt dat 
professionals graag meer hadden gelezen 
over oplossingsgericht werken en hoe dit 
terug te zien is in het spel. Daarnaast ook 
meer handvatten en praktische tips over het 
gebruik van het spel. Verder wordt de 
handleiding ook wel als klein ervaren. Nu kan 
er gekozen worden om de handleiding 
uitgebreider te maken maar er kan 
bijvoorbeeld ook gekozen worden om een 
extra boek te maken naast de handleiding 
met extra informatie.  

 

Uit de kritische vragen blijkt dat vooral de selectie van de doelgroep, het oplossingsgericht werken en de 

uitvoering aandacht nodig heeft. Hier kunnen wat punten aangescherpt worden.  

Daarnaast zijn er uit het praktijkgedeelte een aantal tips gekomen waar eventueel wat mee gedaan zou 

kunnen worden om het spel uit te breiden: 

- Een spelvariant toevoegen voor groepsgesprekken. Hierbij kunnen eventueel kaartjes gemaakt 

worden waar oplossingsgerichte vragen op staan. Zo hoeven de professionals de handleiding er 

niet naast te houden. Deze kaarten kunnen ook ingezet worden als ouders met elkaar in gesprek 

gaan, zodat zij elkaar oplossingsgerichte vragen kunnen stellen.  

- Een spelbord maken. Een bord maken waar de kaartjes op kunnen liggen.  

- Professionals up to date houden: elke keer als er een nieuwe versie is van het spel of een 

nieuwe spelvariant, dit mailen naar professionals die het spel al in gebruik hebben.  

 

Daarnaast wordt Ingrid Diepstraten geadviseerd om een aantal documenten van het NJi zelf goed te 

lezen zodat het voor haar ook duidelijk is waar alle informatie vandaan komt en wat er aangepast moet 

worden. De volgende documenten worden geadviseerd: 
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- 55 vragen over effectiviteit: Antwoorden voor de jeugdzorg van Tom van Yperen (red.) uit 2010; 

- Handleiding: werkblad beschrijving interventie. Van het NJi in samenwerking met andere 

organisaties uit mei 2015.  

 

8.3 Discussie.  
In de oriëntatie vanuit het interview zijn niet alle punten van het NJi meegenomen. Hier is voor gekozen 

omdat er te weinig informatie was binnen het spel of omdat het te groot was voor dit onderzoek. Dit 

houdt in dat nog niet alle informatie vanuit het NJi over het opvoedkwaliteitenspel beschreven en 

bekend is om het bewezen effectief te krijgen, dus de eerste stap op de effectladder te zetten. Dit geldt 

voor de volgende punten: binnen de uitvoering: kwaliteitsbewaking (hoe wordt de kwaliteit van de 

interventie bewaakt?) randvoorwaarden (goede organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor 

een goede uitvoering), implementatie (is er een systeem voor implementatie?) en kosten. Voor 

onderbouwing zijn dit: oorzaken en verantwoording (dat de doelen worden bereikt bij de doelgroep). 

Deze punten zijn afkomstig uit de handleiding werkblad beschrijving interventie van het NJi. In de 

toekomst, wanneer er meer helderheid is over deze punten zouden deze ook meegenomen kunnen 

worden in eventueel vervolgonderzoek.  

Verder is in dit praktijkgedeelte de doelgroep ouders niet meegenomen. Deze konden voor nu niet 

bereikt worden. Vanuit het NJi is het wel belangrijk om ook bij hen te bekijken wat hun mening is over 

het spel en of de doelen bereikt worden. Dus of het spel werkzaam is. Om het spel effectief te krijgen 

moet dit ook onderzocht worden. Dit zou eventueel ook kunnen in een vervolgonderzoek.  

 

Tevens zijn er ook een aantal discussiepunten rondom de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. Er hebben namelijk minder professionals deelgenomen aan het praktijkgedeelte dan 

verwacht werd. Het bleek dat veel professionals (24 van de 32) nog niet met het spel gespeeld hadden 

en daarom niet mee konden doen. Dit betekende dat een groot deel van de populatie al afviel en weinig 

professionals hebben deelgenomen. Zo kan je de resultaten niet generaliseren over alle professionals 

die het spel in bezit hebben. Dus de resultaten van dit praktijkgedeelte gelden alleen voor het deel van 

de professionals die hebben deelgenomen. Als de 24 professionals die nu nog niet met het spel gespeeld 

hebben dat in de toekomst wel doen, zal het bereik veel groter zijn en daarmee uitspraken 

betrouwbaarder. Er is hier dus geen sprake van niet willen deelnemen maar niet kunnen deelnemen.  

Ook gaven een deel van de professionals aan nog erg zoekende te zijn naar hoe zij het spel wilden 

inzetten en waren er 2 deelnemers die het spel maar één keer hebben gespeeld. Deze zoekende 

deelnemers hebben minder betekenis kunnen geven voor de resultaten van het interview.  

Met sommige professionals is het interview telefonisch afgenomen. Deze keuze is gemaakt om zo een 

groter aantal respondenten te kunnen bereiken. Daar komt alleen bij dat er geen rekening is gehouden 

met wat de gevolgen konden zijn voor de betrouwbaarheid en validiteit wanneer je kiest voor het 

telefonisch afnemen van een interview. Er is namelijk geen kennis van wat er aan de andere kant van de 

telefoon gebeurt en of de antwoorden van de respondenten worden beïnvloed door eventuele 

aanwezige factoren waar geen zicht op is. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen of partner. Dit zou 

de respondent kunnen afleiden van wat ze wil vertellen of ervoor zorgen dat ze belangrijke informatie 

vergeet te vertellen. Misschien de aanwezigheid van een collega waardoor sociaal wenselijke 

antwoorden worden gegeven. Hier is allemaal geen kennis van op dat moment.  Tevens kan er via de 

telefoon niet worden ingespeeld op eventuele non-verbale uitdrukkingen van de respondent. Non- 

verbale communicatie kan het verloop van het interview ook doen versterken en was hier ook niet 

aanwezig. 
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Ook wordt in dit praktijkgedeelte aan professionals gevraagd wat zij faalfactoren vinden van het 

opvoedkwaliteitenspel. De meeste professionals geven aan dat zij deze niet kunnen benoemen. Dit 

verzwakt natuurlijk de betrouwbaarheid van dit praktijkgedeelte omdat dit onderdeel wel van belang 

was om te onderzoeken. De reden hiervoor was dat nog te weinig professionals met het spel hebben 

gespeeld om daadwerkelijke faalfactoren te benoemen. Wanneer het spel vaker gespeeld wordt zal er 

waarschijnlijk kritischer gekeken kunnen worden naar het spel en ook meer faalfactoren benoemd 

kunnen worden. 
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Bijlage 1: Quikscan.  
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Bijlage 2: Oriëntatie.  
 

Gelezen literatuur. 

Het opvoedkwaliteitenspel is vanuit twee theorieën bedacht: de positieve psychologie en 

oplossingsgericht werken. Voor de oriëntatie op deze theorieën zijn drie boeken gelezen, alle drie 

gericht op oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Het eerste boek is de kracht van 

oplossingen van Peter de Jong en Insoo Kim van de Berg (2001). Dit boek is aangeraden om te lezen. Er is 

namelijk erg veel over oplossingsgericht werken geschreven en in dit boek komt de basis goed naar 

voren. Toen dit boek geschreven werd, was de oplossingsgerichte gesprekstherapie een nieuwe 

benadering binnen de gezondheidszorg. Het is dan ook geschreven als een handleiding voor de 

oplossingsgerichte gesprekstherapie. Aan de hand van gespreksprotocollen biedt het boek een 

stapsgewijze beschrijving hoe er, samen met de cliënt, een oplossing gezocht kan worden. In hoofdstuk 

één en twee wordt de oplossingsgerichte benadering afgezet tegen de probleemoplossende benadering. 

In hoofdstuk drie worden de verschillende fases van oplossingsgerichte gesprekken beschreven en in de 

daaropvolgende zes hoofdstukken, wordt er één van die fases uitgelicht met voorbeelden van gevoerde 

gesprekken. Hoofdstuk tien tot en met dertien is gericht op oplossingsgericht werken in de praktijk.  

Het tweede boek dat gelezen is, is Simpel van Louis Cauffman(2010). Dit boek heeft Inkura gebruikt om 

het spel te ontwikkelen en wordt in de workshop aangeraden. Het boek gaat over oplossingsgerichte 

positieve psychologie in actie. De basis hiervan is dat de cliënt zelf nadenkt en centraal wordt gezet in 

het hulpverleningsproces. Het boek beschrijft zes kanten van een zogezegde kubus. Deze zes kanten 

vormen allemaal een deel van het oplossingsgerichte positieve hulpverleningsproces. Elk deel hangt met 

elkaar samen en daarom wordt het een kubus genoemd. In de zes hoofdstukken die dit boek telt, wordt 

telkens een kant van de kubus uitgelicht. Deze zijn: de basisaxioma’s achter het oplossingsgericht 

werken en denken, de factoren voor een nuttige hulpverlening, beslissingsregels om met het minimale 

het maximale te bereiken, driedelig mandaat voor de hulpverlener, de zevenstappendans en flowchart 

(beslissingsboom om te weten wat je wanneer beter wel of niet doet om maximaal effectief te zijn).  

Het derde boek dat is gelezen is positieve psychologie in de praktijk van Frederike Bannink (2009). Dit 

boek is gelezen voor de verdieping in de positieve psychologie en te achterhalen wat deze inhoudt. Dit 

boek gaat over de nieuwe stroming in de psychologie: positieve psychologie, waarbij in gegaan wordt op 

de krachten in plaats van de klachten. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden ‘de 

familieleden’, zoals ze genoemd worden in het boek, van de positieve psychologie uitgelicht. Hier wordt 

theorie over verteld en beschreven wat voor onderzoek er gedaan is. Voorbeelden van die ‘familieleden’ 

zijn hoop, optimisme en geluk. In het tweede deel wordt de positieve psychologie toegepast op 

verschillende gebieden in het werkveld en hoe daar de positieve psychologie in terug komt/ in terug zou 

moeten komen.  
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Gehele uitgewerkte observatie. 

Tijdens de participerende observatie zijn er inclusief de observatoren 4 deelnemers. Ingrid Diepstraten 

geeft de workshop.  

Ingrid Diepstraten start de workshop door te vertellen dat zij het opvoedkwaliteitenspel gemaakt heeft 

omdat ze merkte als haar werk als jeugdverpleegkundige dat het binnen gesprekken over opvoeden 

vooral ging over de negatieve aspecten en niet over de positieve aspecten. Ze ging opzoek naar een spel 

met kaartjes waarop opvoedkwaliteiten stonden. Toen ze deze niet kon vinden, besloot ze dit zelf te 

ontwikkelen. Toen ze deze inzette tijdens een training met ouders, merkte ze dat het wel over de 

positieve aspecten ging. Zo was er een moeder die het kaartje ‘creatief’ pakte omdat ze altijd een 

verrassing in de broodtrommel van haar zoontje deed. Hierna vraagt Ingrid Diepstraten aan de 

deelnemers of zij dit herkende uit de praktijk. De deelnemers herkennen dit vertellen over hun 

ervaringen. Daarna mag elke deelnemer één kaartje uit het opvoedkwaliteitenspel kiezen. Om de beurt 

zeggen de deelnemers hun naam, waar ze werken en waarom ze juist voor dat kaartje gekozen hebben. 

Ingrid stelt per deelnemer een aantal vragen die de deelnemers beantwoorden. Vervolgens krijgt elke 

deelnemer van Ingrid een blanco kaartje waarop zij hun gekozen opvoedkwaliteit schrijven en Ingrid 

vertelt dat ze deze mee naar huis mogen nemen. Ook vertelt Ingrid dat dit een manier is om het spel te 

spelen en dat deze ook in de handleiding te vinden is. Hierna vertelt Ingrid over de achtergrond en visie 

van Inkura. Ze vertelt over een moeder die zelf ging nadenken wat ze nodig heeft en dat dit leidde tot 

het vertrouwen krijgen in zichzelf. Deze moeder schaamde zich dat het niet goed ging bij haar 

opvoeding. Ingrid vraagt of de deelnemers herkennen dat er veel schaamte heerst. Deelnemer 1 herkent 

dat en vertelt dat ze het idee heeft dat vaders meer schaamte hebben dan moeders met daarbij een 

voorbeeld van wat zij heeft meegemaakt waaruit dit blijkt. Daarna vertelt Ingrid waarvoor professionals 

het spel kunnen inzetten. Ze vertelt dat het kan omdat het een prettige manier is om contact te leggen 

met ouders. Het is namelijk zonder oordeel. Ten tweede maak je gebruik van krachtbronnen van ouders 

vertelt Ingrid. Je gaat juist kijken naar wat er wel goed gaat. Ten derde om de context te verhelderen en 

ten vierde om doelen te stellen. Het vijfde punt wat Ingrid vertelt, is toekomst veranderen. Daarna laat 

Ingrid een filmpje zien van een blinde man die aan het bedelen is om geld. Op zijn bordje staat ‘ik ben 

blind’. Veel mensen lopen langs hem en hij krijgt weinig geld. Dan komt er een vrouw langs en zij pakt 

het bordje van de man, verandert de tekst in ‘het is vandaag zo’n mooie dag en ik kan het zien’. Daarna 

krijgt de man ineens wel allemaal geld van voorbijgangers. Ingrid vertelt dat dit filmpje benadrukt dat 

hoe je een situatie benaderd dit een hele andere kijk oplevert.  

Hierna gaf Ingrid iedere deelnemer een velletje papier. Hierop stond een van de speelwijze uitgelegd. 

Ingrid vertelde wat de bedoeling was van deze spelvorm. In tweetallen gingen de deelnemers aan de 

slag met het oefenen van deze spelvariant. Dit gebeurt aan de hand van een casus die ook op het 

velletje papier staat. De casus gaat over de moeder van Jantje die in gesprek is met een professional. 

Jantje is vijf jaar en heeft veel boze buien. Een van de deelnemers in moeder en de ander is de 

professional. De deelnemer, die de professional is, legt alle kaartjes op tafel en laat de deelnemer die 

moeder is drie kaartjes kiezen waarvan ze denkt dat ze die nodig heeft om het leerdoel te bereiken. De 

deelnemer die moeder speelde pakte de kaartjes ‘grenzen stellen’, ‘duidelijkheid’, en ‘consequent’. De 

deelnemer, die de professional speelde, stelde een aantal vragen over de kaartjes en er ontstond een 

gesprek over hoe moeder deze kwaliteiten in zou kunnen gaan zetten. Daarna kwamen alle deelnemers 

en Ingrid weer bij elkaar om de oefening te bespreken. Er kwamen verschillende dingen naar voren. Zo 

vonden beide koppels het goed dat je op deze manier ouders zelf liet nadenken en hen zelf de oplossing 

liet bedenken. Verder werd duidelijk wat je als professional moet doen als een ouder een kaartje pakt, 

waarvan je als professional niet begrijpt waarom diegene dat kaartje pakt: namelijk doorvragen en 
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ouders zelf laten nadenken en zo komen ze misschien toch op een ander kaartje uit. Wat beide koppels 

bij deze variant lastig vonden was dat je toch snel in gesprek komt over de negatieve aspecten omdat 

het gesprek gaat over wat ouders willen leren en dus nog niet kunnen.  

Hierna deelde Ingrid nog een velletje papier uit waarop de spelbeschrijving van de speelwijze 

‘exploreren van de huidige opvoedkwaliteiten’ stond. Ingrid legde uit dat het de bedoeling was om met 

schilders tape vier verschillende vlakken te maken en dat elk vlak voor iets anders stond (zie uitleg 

speelwijze 3 in paragraaf 1.3). De bedoeling is dat de ene deelnemer de professional was en de ander de 

kaartjes zou verdelen over de vier verschillende vakken, gericht op hoe zij hun eigen kinderen hebben 

opgevoed of op een oppassituatie. De tweetallen gingen weer uit elkaar en eerst was de een de 

professional en stelde vragen en daarna werden de rollen omgedraaid. Ingrid liep weer rond en stelde 

ook vragen aan degene die de kaartjes had neergelegd. Toen beide tweetallen klaar waren met de 

oefening kwamen alle vier de deelnemers en Ingrid weer bij elkaar voor een nabespreking. De 

deelnemers vonden deze speelwijze een goede manier om een overzicht te krijgen en te zien hoe 

verschillende dingen samen hangen en zich tot elkaar verhouden. Verder viel het bij beide tweetallen op 

dat er over verschillende punten vragen gesteld konden worden en op veel punten in kon gaan bij deze 

speelwijze.  

Daarna deelde Ingrid een nieuw vel papier uit waarop een uitleg stond over een speelwijze die te 

gebruiken is bij workshops en trainingen. Door deze speelwijze kunnen ouders hun kwaliteiten 

ontdekken. Elke deelnemer leest de uitleg op het papier door. Ingrid vertelt dat deze speelwijze 

gespeeld kan worden, specifiek gericht op een bepaald probleem zoals peuterangsten. Dan is het 

belangrijk hier wat theorie over te vertellen.  

Vervolgens deelde Ingrid nog een vel papier uit. Deze was ook gericht op gebruik van het spel in 

workshops en trainingen. Hierbij ging het om het ontdekken van eigen kwaliteiten en leren van anderen. 

Alle deelnemers lezen de beschrijving door. Ingrid vraagt of er ook behoefte is deze te spelen of dat het 

wel duidelijk is. De deelnemers geven aan dat het spel duidelijk is. Ingrid vertelt hoe je het spel zou 

kunnen inzetten en besluit dat het toch beter is om het spel te spelen. Ze geeft iedere deelnemer drie 

kaarten uit het opvoedkwaliteitenspel en elke deelnemer legt ze open voor zich neer. De overige 

kaarten legt ze op een stapel in het midden neer. Deelnemer 2 begint en pakt een kaart van de stapel. 

Ze besluit dat deze kaart beter bij haar past dan één van de kaarten die voor haar neus liggen. Ze wisselt 

de kaarten om. Ingrid vraagt waarom het ene kaartje beter past dan de ander en Deelnemer 2 vertelt 

hier iets over. Dan is Deelnemer 1 aan de beurt. Zij pakt ook een kaart van de stapel en wisselt deze om 

met een van de kaarten die voor haar neus liggen. Ingrid vraagt waarom en Deelnemer 1 vertelt. Daarna 

is Deelnemer 3 aan de beurt. Zij pakt een kaart en twijfelt heel erg. Ingrid vraagt wat maakte dat ze 

twijfelde en waarom ze toch besloten heeft de kaarten om te wisselen. Deelnemer 3 vertelt hier wat 

over. Tot slot is Deelnemer 4 aan de beurt. Zij pakt een kaart en wisselt deze om met een van de kaarten 

die voor haar liggen. Ingrid vraagt waarom ze ervoor kiest ze om te wisselen en deelnemer 4 vertelt hier 

wat over. Ingrid vertelt dat zo het principe werkt van deze speelwijze totdat alle kaarten op zijn en 

iedere ouder een top 3 heeft van kaarten die bij hem/haar passen. Ze ruimt de kaarten van alle 

deelnemers weer op omdat zij nu het principe begrijpen.  

Ze vraagt daarna alle deelnemers te gaan staan en deze krijgen een certificaat en het 

opvoedkwaliteitenspel uitgereikt. Tot slot geeft ze elke deelnemer een evaluatiepapier waarop iedereen 

kan invullen wat ze van de workshop vonden.  
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Bijlage 3: Theoretische kader interview Ingrid Diepstraten.  
 

Doelgroep. 

Uiteindelijke doelgroep: Bij de uiteindelijke doelgroep moeten de kenmerken van de uiteindelijke 

doelgroep beschreven worden die relevant zijn voor de aanpak van de interventie. De kenmerken die 

hieronder worden verstaan zijn bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, etnische/religieuze/culturele 

achtergrond, sociaaleconomische status en motivatie. Als er sprake is van subdoelgroepen op basis van 

specifieke kenmerken waarop de aanpak is aangepast, dan moet dit worden aangegeven. 

Intermediaire doelgroep: De intermediaire doelgroep betreft de uitvoerders van de interventie. De 

uitvoerders van de interventie worden alleen als intermediaire doelgroep gezien als er ook doelen op 

hen gericht zijn. Anders zijn de uitvoerders geen intermediaire doelgroep. De interventie hoeft zich niet 

perse op de einddoelgroep te richten. Het kan zo zijn dat er sprake is van één of meerdere intermediaire 

doelgroepen. Wanneer er intermediaire doelgroepen aanwezig zijn, dan moeten hier ook de kenmerken 

van worden beschreven die relevant zijn voor de aanpak van de interventie. Deze kenmerken betreffen 

ook: leeftijd, geslacht, etnische/religieuze/culturele achtergrond, sociaaleconomische status en 

motivatie. Als er sprake is van subdoelgroepen op basis van specifieke kenmerken waarop de aanpak is 

aangepast, dan moet dit worden aangegeven. 

Selectie van doelgroepen: De selectie van de doelgroepen gaat over hoe de doelgroepen (uiteindelijke 

doelgroep en intermediaire doelgroep) worden geselecteerd.  Hier moet worden vastgesteld welke 

vereiste kenmerken de doelgroepen moeten hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde 

toelatingscriteria zijn om te mogen werken met de interventie en hier deel aan te nemen. Tevens kan er 

sprake zijn van een contra-indicatie.  Een contra-indicatie is een omstandigheid of reden om de 

interventie niet toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaalde leeftijd, opleidingsniveau, 

cognitieve competenties, de ernst van het probleem of het aanwezig zijn van bepaalde stoornissen of 

problemen. Wanneer er sprake is van een contra-indicatie moet dit puntsgewijs worden 

beschreven.  Een contra-indicatie hoeft niet voor elke interventie van toepassing te zijn. Tevens is de 

selectie van de doelgroep iets anders dan de werving van de doelgroep. De wering van de doelgroep 

wordt beschreven bij het onderdeel aanpak.   

Betrokken doelgroep: Bij dit onderdeel gaat erom of de doelgroep betrokken was bij de (door) 

ontwikkeling van de interventie en op welke manier. Bijvoorbeeld: de keuze van de interventie, de 

eerste ontwikkeling van de interventie of de pilot tot en met de doorontwikkeling van de interventie. 

  

Doel. 

Algemene informatie: De reden waarom een interventie wordt ingezet is om een doel te bereiken: het 

voorkomen of verminderen van risico’s, problemen of het bevorderen van een positieve ontwikkeling. 

De doelen en mogelijke subdoelen moeten daarom zo concreet mogelijk geformuleerd worden om vast 

te stellen of ze aan het eind van de interventie wel of niet gerealiseerd zijn. De doelen en subdoelen 

moeten zoveel mogelijk SMART geformuleerd worden. 

De doelen en subdoelen moeten aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroepen. Denk aan 

diversiteit, geslacht, leeftijd, land van herkomst, taal of opleidingsniveau.  

De doelformulering in het handboek van de interventie moet overeenkomen met de doelformulering in 

het werkblad. 

Hoofddoel: Hier gaat het erom wat het hoofddoel is van de interventie. Heeft het hoofddoel betrekking 

op de einddoelgroep en verwoordt het de beoogde eindsituatie. 

Subdoelen: Hier gaat het erom of er subdoelen zijn en indien van toepassing, bij welke doelgroep ze 
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horen. De uiteindelijke doelgroep of de intermediaire doelgroep. Belangrijk is dat de subdoelen een 

concretisering zijn van het hoofddoel. Wanneer subdoelen zijn gerealiseerd dan is het hoofddoel 

bereikt. De subdoelen kunnen betrekking hebben op de intermediaire doelgroep, de subdoelgroep of op 

de einddoelgroep. De subdoelen moeten dan afzonderlijk per doelgroep benoemd worden. Wanneer er 

veel doelgroepen zijn met eigen doelgroepen dan is het belangrijk dat dit goed te visualiseren is. 

Bijvoorbeeld doormiddel van een schema waardoor subdoel per doelgroep zichtbaar wordt. Tevens kan 

het bij subdoelen gaan om voorwaardelijke doelen. Deze moeten gerealiseerd worden voordat een 

ander doel bereikt kan worden. Wanneer dit zo is moet de volgorde ook aangegeven worden. Of er is 

sprake van nevendoelen, hier maakt de volgorde niet uit. 

 

Aanpak.  

Opzet van de interventie: Hierin moet beschreven worden wat de opzet en omvang van de interventie 

is. Dus de vorm, volgorde frequentie, duur en timing van activiteiten. Niet alles van deze punten zal op 

elke interventie van toepassing zijn. Dan gaat het om het gemiddelde of gebruikelijke.  

Inhoud van de interventie: Hier moet beschreven worden welke concrete activiteiten worden 

uitgevoerd en indien van toepassing in welke volgorde. Er moet een korte samenvatting gegeven 

worden waaruit de interventie bestaat zodat men een goed beeld kan vormen van de praktische 

uitvoerbaarheid. Als een interventie uit verschillende onderdelen bestaat moet het apart beschreven 

worden. Daarnaast moet ook beschreven worden of de aanpak en gestelde doelen van de interventie 

aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt en of er een manier is om na te gaan of dit daadwerkelijk 

zo is.  

 

Uitvoering.  

Materialen: Hier moet beschreven worden welke materialen er beschikbaar zijn voor de uitvoering, 

werving en evaluatie van de interventie. Er moet concreet worden aangegeven waar die materialen te 

vinden zijn of hoe ze bij de doelgroep terecht komen.  

Locatie en type organisatie: Hier gaat het om waar de interventie uitgevoerd kan worden en welke soort 

organisaties de interventie kunnen uitvoeren. Dus of er specifieke eisen zijn aan een locatie en welke dat 

zijn. Daarnaast ook het type organisatie zoals een GGD of een onderwijsinstelling.  

Opleiding en competenties: Hier wordt beschreven wie de uitvoerders zijn en welke opleiding en 

competenties zij nodig hebben om de interventie uit te kunnen voeren. Daarbij ook of er een cursus is 

bij de interventie en of deze verplicht is om de volgen.  

Kwaliteitsbewaking: Hier wordt de vraag gesteld of de kwaliteit van de uitvoering bewaakt wordt en dit 

moet beschreven worden. Dus of er wordt bijgehouden of de interventie uitgevoerd wordt zoals 

bedoeld en door wie. Wie is hierbinnen waarvoor verantwoordelijk en heeft welke taak. Hier gaat het 

bijvoorbeeld om het regristeren en evalueren van activiteiten en resultaten van onderzoeken. 

Randvoorwaarden: Hier moet beschreven worden wat de organisatorische en contextuele 

randvoorwaarden zijn voor een goede uitvoering van de interventie. Organisatorische randvoorwaarden 

zijn de randvoorwaarden waar een uitvoerende organisatie aan moet voldoen. Contextuele 

randvoorwaarden zijn vereiste voorwaarden met betrekking tot de sociale, politieke en culturele setting 

waarin de interventie wordt uitgevoerd.  

Implementatie: Hier wordt de vraag gesteld of er een systeem is voor implementatie. Is er een 

implementatieplan? In zo’n plan wordt beschreven hoe de interventie lokaal of in een organisatie 

uitgevoerd kan worden. Wat zijn daarin de fases en op welke wijze kan er rekening gehouden worden 
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met factoren die van invloed zijn op de implementatie. Als er een implementatieplan van de interventie 

beschikbaar is, moet deze toegevoegd worden.  

Kosten: Hier moet beschreven worden wat de kosten van de interventie zijn. Dit moet gescheiden 

worden in personele en materiële kosten.  

 

Onderbouwing 

Probleem: Hier moet duidelijk worden voor welk probleem of risico de interventie ontwikkeld is. De 

aard, ernst, spreiding en gevolgen van het probleem moeten beschreven worden.  

Oorzaken: Hier gaat het om welke factoren het probleem of risico veroorzaken. Om goed te kunnen 

onderbouwen waarom een interventie een bepaald probleem voorkomt of vermindert, is er eerst een 

analyse nodig over hoe dat probleem ontstaat. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van theorie. Deze 

moeten dan wel recent zijn.  

Aan te pakken factoren: Hier moet beschreven worden welke factoren van het probleem de interventie 

aanpakt en welke subdoelen daarbij horen. Niet alle factoren van een probleem kan één interventie 

verhelpen. Daarom moet hier beschreven worden welke factoren van het probleem wel aangepakt 

worden door de interventie.  

Verantwoording: Hier wordt aannemelijk gemaakt dat met de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij 

de doelgroep bereikt kunnen worden. Dus aangeven hoe de aanpak bepaalde factoren beïnvloedt en 

welke subdoelen daarmee bereikt worden. Hierbij moet heel duidelijk inzicht gegeven worden in hoe dit 

gebeurt en of het daadwerkelijk door de interventie komt. Dit kan door een eigen effectonderzoek toe 

te voegen.  
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Bijlage 4: Interview met Ingrid Diepstraten.  
Fijn dat je de tijd hebt voor het interview! Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat je je interventie 
in de databank van het NJi wilt hebben. Wij gaan kijken wat hiervoor nodig is. Nu hebben we al wat 
research gedaan en daaruit blijkt dat er een aantal richtlijnen zijn om in de databank te komen. Vanuit 
deze richtlijnen hebben wij vragen opgesteld. Als het goed is heb je de vragen al gelezen dus we hopen 
dat je er al goed over na hebt kunnen denken. Sascha zal nu beginnen met de eerste vragen.  
 

Hoofdonderwerp Deelonderwerp Vragen 

Doelgroep Uiteindelijke doelgroep - Wat is de uiteindelijke doelgroep van het 
interventie/spel?  

- Welke doelgroep wil je bereiken?  
- Wat zijn hun kenmerken?  
- Wat is de leeftijd van de doelgroep 

(verschillend of juist veelvoorkomend)? 
- Wat is hun geslacht? (Alleen vrouw, alleen 

man of juist beiden) 
- Wat is de achtergrond van de doelgroep? 

Cultuur/religie/taal 
- Wat is de sociaal-economische status van de 

doelgroep? 
- Zie je een bepaalde motivatie bij de 

doelgroep? 

 Intermediaire doelgroep - Wat zijn de kenmerken van de uitvoerders 
van de interventie? 

- Wat is de leeftijd van de uitvoerders?( 
verschillend of juist veelvoorkomend)? 

- Wat is hun geslacht? (Alleen vrouw, alleen 
man of juist beiden) 

- Wat is de achtergrond van de uitvoerders? 
Cultuur/religie/taal 

- Zie je een bepaalde motivatie bij de 
uitvoerders? 

 Selectie van doelgroepen  - (Hoe) wordt de doelgroep geselecteerd? 
- Zijn er vereiste kenmerken die de doelgroep 

moet hebben?  

• Zo ja, welke? 

• Hoe worden deze kenmerken 
vastgesteld? 
 

• Zo nee, waarom zijn die er niet? 

• Zouden deze kenmerken er wel 
kunnen zijn, zou je die kunnen 
benoemen? (kenmerken van de 
meest voorkomende doelgroep). 

 
Een contra-indicatie is een reden of 
omstandigheid om de interventie niet toe te 
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passen. Denk bijvoorbeeld aan de ernst van het 
probleem, een bepaalde leeftijd, 
opleidingsniveau, cognitieve competenties of 
het tegelijkertijd aanwezig zijn van bepaalde 
andere problemen of stoornissen. 
 
- Zijn er contra-indicaties bij het 

opvoedkwaliteitenspel? 
-  Kan het ook zo zijn dat het spel in bepaalde 

situaties beter niet te gebruiken is? Dat het 
bijvoorbeeld een verkeerde uitwerking zou 
hebben? 

- Of dat een bepaalde spelvariant in een 
situatie beter niet te gebruiken is? 

 

Doel  Hoofddoel - Wat is het hoofddoel van het 
opvoedkwaliteitenspel? Waar heeft deze 
het meeste betrekking op? 

- Welke eindsituatie wil je bereiken met het 
hoofddoel? 

 Subdoelen - Moeten alle doelen van het spel bereikt 
worden? Is er sprake van nevendoelen 
(volgorde maakt niet uit) of voorwaardelijke 
doelen (ze moeten stap voor stap 
gerealiseerd worden). 

- Klopt het dat wanneer alle subdoelen zijn 
bereikt, het hoofddoel van het spel ook is 
bereikt? 

- Voor wie zijn de subdoelen van belang? 
Alleen de ouders of ook de professionals? 

 

Aanpak Opzet van de interventie  De opzet bestaat volgens het NJi uit vorm, 
volgorde, frequentie, duur, timing van 
activiteiten. Na onze oriëntatie hebben wij het 
idee dat je hier geen vaststaand idee voor hebt 
(mogen professionals zelf invullen). Klopt dit? 
- Waarom staat dit niet vast?  
- Is dit een bewuste keuze geweest?  
 

 Inhoud van de interventie Bij de inhoud gaat het er om waar de interventie 
uit bestaat. In dit geval dus de workshop en het 
spel.  
- In de handleiding staan verschillende 

spelmogelijkheden beschreven. Waarom 
heb je je juist voor die mogelijkheden 
gekozen?  

- Hoe ben je op het idee gekomen de 
workshop te geven? 
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- Waarom geef je de workshop?  
- Hoe heb je workshop vorm gegeven?  

• en waarom juist op deze manier? 
- De workshop bestaat uit een aantal 

onderdelen. Waarom laat je juist deze 
onderwerpen aan bod komen?  

- Hoe heb je ervoor gezorgd dat de 
interventie aansluit bij de doelgroep? 

- Hoe heb je ervoor gezorgd dat de aanpak 
aansluit bij de doelgroep? 

- Hoe heb je ervoor gezorgd dat de doelen 
aansluit bij de doelgroep? 

- Hoe heb je deze drie punten 
gecontroleerd?/ controleer je dit?  

 

Uitvoering Materialen - In onze oriëntatie hebben we achterhaald 
dat de materialen van de interventie 
bestaan uit het spel, de handleiding en het 
certificaat. Is er hiernaast nog ander 
materiaal? 

- Wat voor materiaal gebruik je om de 
doelgroep te bereiken en op de hoogte te 
houden?  

- Maak je gebruik van evaluatie materialen?  
 

 Locatie en type organisatie  - Voor welke type organisaties is het spel 
bedoeld? 

- Waar kan je het spel spelen?  
- Zijn er bepaalde voorwaarde waar een 

locatie aan moet voldoen om het spel te 
kunnen spelen?  

 

 Opleiding en competenties - Welk opleidingsniveau is een vereiste voor 
de professionals die het spel uitvoeren? 

- Hebben professionals bepaalde 
competenties nodig om met het spel te 
kunnen spelen?  

• Zo ja, welke? 
- Hebben de professionals bepaalde 

ervaringen nodig om met het spel te kunnen 
spelen? 

• Zo ja, welke? 
- Hebben professionals nog andere specifieke 

kennis nodig om het spel te mogen spelen? 
 

Onderbouwing Probleem - Welk ‘probleem’ , ‘risico’ of ‘thema’ wordt 
opgelost met het opvoedkwaliteitenspel? 
(voor welk probleem heb je het 
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bedacht?/wat wordt verholpen met het 
spel?) 

- Heb je je verdiept in de omvang van het 
probleem? 

• Zo ja, hoe groot? 
- Wat zijn de gevolgen van het probleem?  
- Hoe draagt het spel bij om het probleem te 

verhelpen?  
 

 Aan te pakken factoren  - Welke specifieke factoren van het probleem 
pakt het spel aan? 

- Hoe gaat dit in zijn werk? 
 

Theorie Oplossingsgericht werken  - Je hebt de theorie van het oplossingsgericht 
werken gebruikt bij het ontwikkelen van je 
spel. Waar is dit specifiek terug te vinden? 

- Hoe zit het oplossingsgericht werken 
verwerven in het spel? 

- Welke elementen van het oplossingsgericht 
werken heb je gebruikt bij het ontwikkelen 
van je spel? 

- Hoe breng je het oplossingsgericht werken 
over naar de uitvoerende doelgroep? 

- Wat leer je hen hierover? Wat geef je ze 
mee? 

- Hoe kunnen zij het oplossingsgericht werken 
overbrengen naar de uiteindelijke 
doelgroep? 

 Positieve psychologie  - Je hebt de positieve psychologie gebruikt bij 
het ontwikkelen van je spel. Waar is dit 
specifiek terug te vinden? 

- Hoe zit de positieve psychologie verwerven 
in het spel? 

- Welke elementen de positieve psychologie 
heb je gebruikt bij het ontwikkelen van je 
spel? 

- Hoe breng je de positieve psychologie over 
naar de uitvoerende doelgroep? 

- Wat leer je hen hierover? Wat geef je ze 
mee? 

- Hoe kunnen zij de positieve psychologie 
overbrengen naar de uiteindelijke 
doelgroep? 
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Bijlage 5: Uitgewerkt interview met Ingrid Diepstraten.  
 
Sascha: Fijn dat je de tijd hebt voor het interview! Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat je je 

interventie in de databank van het NJi wilt hebben. Wij gaan kijken wat hiervoor nodig is. Nu hebben we 

al wat research gedaan en daaruit blijkt dat er een aantal richtlijnen zijn om in de databank te komen. 

Vanuit deze richtlijnen hebben wij vragen opgesteld. Als het goed is heb je de vragen al gelezen dus we 

hopen dat je er al goed over na hebt kunnen denken. Sascha zal nu beginnen met de eerste vragen. 

Allebei hebben we een aantal onderwerpen op ons genomen, vandaar dat we ook allebei een gedeelte 

van de vragen zullen stellen. 

Allereerst ga ik wat vragen stellen over de doelgroep. En die zijn ook onderverdeeld in drie verschillende 

deelonderwerpen. Deze deelonderwerpen gaan over de uiteindelijke doelgroep, de intermediaire 

doelgroep en de selectie van de doelgroepen. De uiteindelijke doelgroep gaat over voor wie is spel 

bedoeld is, dus waar je het spel mee speelt en de intermediaire doelgroep zijn degene die je spel 

gebruiken om het uit te voeren. En dan nog een selectie van de doelgroep, of je nog een bepaalde 

selectie maakt wat betreft de eisen of kenmerken van de uiteindelijke doelgroep en de intermediaire 

doelgroep. 

Dan zal ik nu gaan beginnen met het vragen stellen over de uiteindelijke doelgroep. Welke doelgroep wil 

jij bereiken en wat zijn hun kenmerken? 

 

Ik merkte dat ik bij dit onderwerp heel erg aan het zoeken was van zijn het nou de professionals of zijn 

het nou de ouders. 

 

Sascha: Snap ik 

 

Uiteindelijk zijn natuurlijk de ouders met wie professionals het spel spelen, maar mijn doelgroep zijn de 

professionals. Dus ik merk dat ik daar heel erg heen en weer ga van, wie is nou eigenlijk mijn 

uiteindelijke doelgroep. Maar ik denk dat het goed is om dat wel als ouders te beschrijven, want daar zat 

ik zelf ook een beetje mee op het marketing gebied. Wie spreek ik nu aan? Wie neem je als 

uitgangspunt? Bij wie ligt nou het probleem? Hebben nou ouders het probleem of hebben professionals 

die? Dus dit raakt wel precies de kern wat ik dus lastig vindt. 

Sarah: Volgens het NJi is de uiteindelijke doelgroep in dit geval de ouders en de intermediaire doelgroep 

de professionals. 

 

Sascha: Ja dus voor wie jij het spel hebt bedacht en wie je er uiteindelijk mee wilt bereiken. 

 

Ja precies. Ja, ik ga er dan nu ook van uit dat mijn uiteindelijke doelgroep de ouders zijn en dat zijn 

ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.  

 

Sascha: En wat zijn dan verdere kenmerken? Bijvoorbeeld hun leeftijd of achtergrond. Misschien dat daar 

een lijn in zit? Wat veel voorkomt of juist niet? 

 

Nou in principe is het bedoeld voor elk soort type ouder. De hoogopgeleide ouder en de laaggeletterde 

ouder. Juist in het spel heb ik daarom onderscheid in gemaakt dat het voor veel in te zetten is, door de 

woorden die ik gekozen heb te gebruiken maar ook de pictogrammen die op sommige kaartjes staan. 

Zodat het op verschillende niveaus gespeelt kan worden. Het opvoedkwaliteitenspel is voor opvoeders 



 

60 
 

of ouders die in contact komen met professionals omdat ze vragen of problemen ondervinden in de 

ouderschap of opvoeding.  

 

Sascha: Oké dus eigenlijk zijn het wel ouders die vragen hebben over de opvoeding 

 

Of problemen ondervinden 

 

Sascha: Oké dus dat is de doelgroep 

 

Ja dat is de doelgroep 

 

Sascha: En als ik het goed begrijp ook nog voornamelijk voor normaal opgeleide ouders maar ook voor 

laagopgeleide ouders. 

 

Ja 

 

Sascha: En is laagopgeleid dan als in Nederlandse gezinnen of ook gezinnen met verschillende culturen? 

 

Ja in de praktijk is wel dat het het handigst is dat ouders enigszins Nederlands spreken. Om met elkaar in 

gesprek te kunnen, maar als er een professional is die ook een andere taal spreekt dat zou je ook op die 

manier er over in gesprek kunnen gaan. Maar omdat het spel in het Nederlands is, is het handig om dit 

met ouders te spelen die enigszins Nederlands kunnen. 

 

Sascha: Oké, klopt het dan dat de motivatie van de doelgroep is om opvoedondersteuning te krijgen van 

de professionals? 

 

Om het opvoedkwaliteitenspel te gaan doen, als mensen zelf hulp willen, dat ze zelf naar professionals 

gaan of zelf naar de hulpverlening, ja dan zijn ze gemotiveerd. Maar vaak laten ze het bij de professional, 

hoe die hun problemen kunnen oplossen. En deze interventie zorgt ervoor dat ouders zelf in beweging 

komen en gaan nadenken wat goed voor hen is. Maar ook als mensen geen motivatie hebben, doordat 

hulp bijvoorbeeld is opgelegd, en er is sprake van weerstand want dat zie je dan vaak met opgelegde 

hulp, dan kan deze interventie ook een mooie insteek zijn om juist praktisch te kijken naar de krachten 

van ouders en dat kan weer heel verfrissend en positief werken in de samenwerkingsrelatie. 

 

Sascha: Ja precies. Oké dan zal ik het nog even kort samenvatten. De uiteindelijke doelgroep zijn dus 

ouders die eigenlijk opvoedondersteuning of opvoedvragen/problemen hebben. Deze ouders hebben 

kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Het kan voor laaggeletterde ouders maar ook voor normaal/hoog 

opgeleide ouders zijn. Meest handige is dan wel dat ze enigszins Nederlands kunnen spreken omdat het 

spel ook Nederlands is. 

 

Maar het zou door de pictogrammen ook in andere talen gespeeld kunnen worden. 

 

Sascha: Ja precies. En dat zijn dan hun kenmerken en is de doelgroep die jij wilt bereiken. 

 

Ja klopt en het geslacht is in principe gewoon beiden. 
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Sascha: Het is dus niet zo dat je vaak maar één ouder spreekt tijdens het spel? 

 

Tuurlijk in de praktijk en in de hulpverlening zie je vaak dat niet altijd beide ouders aanwezig zijn of dat 

je betrokken bent bij een éénouder gezin. Maar dat maakt niet uit voor de methodiek. Je kunt het zowel 

met één ouder spelen als met beide ouders. Daar is rekening mee gehouden tijdens het ontwikkelen van 

het spel. 

 

Sascha: Oké, dat is mooi. Dan gaan we over naar de intermediaire doelgroep en dat zijn dus de 

professionals. Dus de uitvoerders van de interventie. En kun je wat vertellen over hun kenmerken? Dus 

leeftijd, geslacht, achtergrond. 

 

Het opvoedkwaliteitenspel is bedoeld voor professionals die werken met ouders en/of kinderen om op 

een praktische manier de opvoedcompetenties van ouders willen versterken. En dus in gesprek willen 

over de opvoeding en het ouderschap. In de praktijk zie je dat het hulpverleners zijn, coaches, centrum 

van jeugd en gezin. Zowel in de preventieve zorg als echt in de hulpverlening. Dus bij de preventie wordt 

het ook vaak in groepen ingezet als gespreksonderwerp als in de hulpverlening die gericht is op 

krachten. Over het algemeen zie ik wel dat er veel HBO geschoolde professionals mee werken. 

 

Sascha: Misschien ook een bepaald aantal jaren ervaring? 

 

Daarin zie ik dus eigenlijk dat het heel erg gemixt is. Ook omdat het eigenlijk vrij laagdrempelig is en de 

professional in de training aangeleerd krijgt om het vorm te geven. Maar is het ook toepasbaar bij 

mensen die minder ervaring hebben. Dus dat is eigenlijk wel wisselend. 

 

Sascha: Oké. En zie je bij hun ook een bepaalde motivatie? Want ze kopen waarschijnlijk wel jouw spel 

met een bepaalde reden om het te gaan gebruiken.  

 

Ingrid: Vaak is praten over de opvoeding en het aandeel van ouders in de opvoeding een gevoelig 

onderwerp. De professionals motiveren hun om dit op een positieve manier te doen. Ze willen op een 

positieve manier het gesprek met ouders aangaan over de opvoeding en zullen zo een beweging krijgen 

om ouders zelf na te laten denken. Het is niet perse belangrijk om een pedagogische achtergrond te 

hebben omdat door het spel juist ouder in beweging wordt gezet. Maar wat wel belangrijk is, is dat de 

professional in staat moet zijn om een bepaalde vertrouwensband te kunnen scheppen met ouders. 

Zodat er open en vertrouwelijk gesproken kan worden met elkaar. En een andere voorwaarde om met 

het opvoedkwaliteitenspel te werken is dat de professionals de basistraining hebben gevolgd zodat ze 

deze optimaal kunnen inzetten.  

 

Sascha: Maar als ik een voorbeeld mag geven na aanleiding van de motivatie van de professional. 

Bijvoorbeeld, waarom zouden professionals komen bij jou om het spel te gaan gebruiken? Dus echt hun 

motivatie om dit spel aan te schaffen. 

 

Nou in de praktijk zie ik toch dat het best lastig is om mensen in hun eigen kracht te laten en hun 

zelfvertrouwen te versterken. Als je hun vraagt, waar ben je nou goed in, dan weten ze het niet. Dus het 
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is fijn om daar een praktische tool voor te hebben. Omdat sommige ouders het moeilijk vinden om in 

gesprek te gaan over de opvoeding. Dat is een reden. En de andere reden ben ik even kwijt. 

 

Sascha: Oké dan zal ik het nog even proberen samen te vatten wat de kenmerken van de professionals 

zijn. Leeftijd maakt dus eigenlijk niet uit, wat je voornamelijk ziet is dat het heel erg verschilt. HBO 

opgeleide vooral maar niet perse professionals met heel veel werkervaring. Dit verschilt..  

 

Ja precies. Ook mensen die net van de opleiding komen. Ik merk dat die het ook heel prettig vinden om 

mijn spel te gebruiken.  

 

Sascha: Vooral kindercoaches, wijkteams, centrum jeugd en gezin, opvoed en gezinscoaches werken er 

mee. Zijn het eigenlijk voornamelijk vrouwen? 

 

 Ja dat zie ik wel veel terug in de praktijk. Maar zijn er in ons vakgebied sowieso meer vrouwen dan 

mannen. 

 

Sascha: Ja dat klopt. 

 

 Ik heb wel een paar mannen getraind, maar hoofdzakelijk zijn het vrouwen. 

 

Sascha: Oké en als ik het goed begrijp is de motivatie van de uitvoerders vooral om ouders die bij hun 

komen te stimuleren en tools te geven over de opvoeding omdat ze dit vaak moeilijk vinden. Zodat 

professionals ouders daarbij kunnen helpen zodat ze in hun kracht komen. 

 

Ja en om ook praktisch van het praten over problemen naar het kijken van de mogelijkheden. Maar ik 

heb deze nog even opgeschreven zodat ik hem kan aanvullen en opsturen naar jullie. 

 

Sascha: Ik zie hier ook nog een vraag die ik nog niet heb gesteld, maar waarvan ik denk dat die wel 

duidelijk is. De achtergrond van de professional; religie/cultuur/ taal dat is denk ik over het algemeen 

gewoon Nederlands? 

 

Ja dat is het algemene beeld wat je ziet in de hulpverlening in Nederland.  

 

Sascha: Oké dan gaan we naar het laatste deelonderwerp van het onderwerp doelgroep namelijk, de 

selectie van de doelgroep. Dat zijn eigenlijk vragen hoe je de doelgroep hebt geselecteerd. De selectie 

van de kenmerken waar we het net al over hebben gehad. Een soort van toelatingscriteria zijn het 

eigenlijk, om je spel te kunnen gebruiken als professional of als ouder.  

 

 Oké 

 

Sascha: Die zal ik dan ook een beetje gaan onderverdelen in de uiteindelijke doelgroep en de 

intermediaire doelgroep. Want wordt de doelgroep geselecteerd?  

 

Laten we dan beginnen met de professionals.  
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Sascha: Dat is prima 

 

Want die worden geselecteerd. Als er een aanmelding komt, dan achterhaal ik altijd hun achtergrond. 

Dan ga ik met de professional in gesprek van waaruit zij de workshop willen volgen en dan bepaal ik of 

het passend is. Maar omdat het een vrij laagdrempelige methodiek is past het altijd wel snel bij 

professionals.  

 

Sascha: Ja want, wat hier ook een beetje mee bedoelt wordt en ik heb even een voorbeeldje 

opgeschreven omdat ik het zelf ook een vrij lastige vraag vond. Want het heeft ook te maken met het 

probleem wat je met je spel wil oplossen of het risico wat je ermee wilt verhelpen. Bijvoorbeeld een 

interventie voor demente ouderen, dan is je selectie daarop dan een mantelzorger behoefte heeft om 

begeleiding te krijgen daarop. Dat is een voorwaarde of een selectie om het spel te kunnen gebruiken.  

 

Maar dat is toch eigenlijk weer een beetje herhaling van wat de motivatie van de doelgroep? Dat sluit 

dan daar bij aan denk ik? Waarom willen ze meedoen? Dan draai je hem eigenlijk om? 

 

Sarah: Maar volgens mij is het hier de bedoeling dat je gaat kijken hoe jij ze selecteert. Hun motivatie is 

waarom zij mee willen doen en jouw motivatie is waarom jij ze selecteert. Of je ze überhaupt selecteert 

en waarop dan denk ik. 

 

Sascha: Ja klopt 

 

Ik zit even te denken of je dan niet bij het zelfde uitkomt. Want je gaat kijken wat mensen hun motivatie 

is en wat ik hen bied zeg maar. 

  

Sascha: Ja want hier staat ook, zijn er vereiste kenmerken die de doelgroep moet hebben. Dus bij dit 

voorbeeld is de interventie dan bedoeld voor demente ouderen. En misschien zou het bij het 

opvoedkwaliteitenspel kunnen zijn voor ouders die opvoedproblemen hebben. Dus is dat misschien een 

vereist kenmerk. 

 

Een vereist kenmerk van professionals is dan dat zij in gesprek gaan over de opvoeding en ouderschap.  

 

Sascha: Dus je hebt niet bepaalde strikte eisen die ze moeten hebben 

 

Nee, het zijn dan professionals die behoefte of vragen hebben hoe ze kunnen aansluiten bij de ouder. Ja 

de eis is dat professionals in gesprek zijn met de ouders, dus dat zijn best veel doelgroepen die daar over 

gaan. Dat is de enige echte eis, maar wat de achterliggende vraag van professionals is, is hoe sluit ik aan 

bij de ouder en hoe versterk ik de eigen kracht. Wat is de communicatie met ouders, en kan ik op een 

positieve manier in gesprek met ouders komen/gaan. 

 

Sascha: Oké dat is duidelijk. En van de uiteindelijke doelgroep?  

 

De eisen van de uiteindelijke doelgroep zijn mensen die kinderen hebben, hahaha. Welgenoemd 



 

64 
 

ouders… van 0-18 jaar. Kan trouwens ook ouder. Dat als je 20 bent nog wilt gaan kijken hoe het met je 

kinderen is. 

 

Sascha: Ja oké, maar opvoedondersteuning of hulpvragen of problematiek dat kan wel in een vorm zijn 

van licht, matig of ernstig. Dus heb je daar dan wel een selectie in? Want daar hebben ze het hier ook 

over. 

 

Eigenlijk ook niet, want ik denk dat het juist op elk niveau in te zetten is. Juist als preventie dat het 

interessant is om met een aantal ouders met elkaar in gesprek te gaan over je kwaliteiten en om van 

elkaar te leren, over hoe een ander het doet in de opvoeding. Maar ook op het moment dat er echt 

bijvoorbeeld een onder toezicht stelling is uitgesproken door jeugdzorg en waar heel veel negativiteit is. 

Dan kan je juist op deze manier ook weer positiviteit en wat is wel mogelijk in plaats van alles wat er niet 

goed gaat. Dus dat is ook eigenlijk breed en op verschillende niveaus in te zetten. 

 

Sascha: Oké nou duidelijk. Dan komen we bij een contra indicatie. Ik zal nog een keer uitleggen wat het 

precies is maar het is dus eigenlijk een reden om een spel niet in te zetten of wanneer het bijvoorbeeld 

een verkeerde uitwerking zou hebben bij de cliënt of bij de opvoeder. Je zei net bijvoorbeeld eerder ook 

dat wanneer ouder gedwongen wordt om hulp te krijgen, of iets waar we het net ook over hadden… 

uhm. 

 

Nou wat ik denk is dat wanneer er een situatie is waar een professional moet inschatten of het 

bruikbare methodiek is om in te zetten op dat moment. Maar ik denk dat op het moment dat je als 

hulpverlener de problematiek heel duidelijk wilt neerzetten, bijvoorbeeld uit een veiligheidskader dan 

zou ik niet het opvoedkwaliteitenspel gebruiken omdat het juist vanuit de ouder is en je heel erg mee 

beweegt met wat de ouder vindt. En op het moment dat het moet worden neergezet en echt de zorgen 

in kaart moet worden gebracht en heel duidelijk een kader moet worden gesteld dat zou een indicatie 

zijn om niet deze interventie te gebruiken. Om het moment dat er ruimte is om met ouders mee te 

bewegen en hun te laten praten daar is dit voor, maar op het moment dat er echt duidelijk kaders 

worden gesteld of je wil een punt maken dan niet. Want het is vanuit de ouder. En dit is dan over het 

hele spel zo.  

 

Sascha: En dit geld dan ook voor de spelvarianten die bij het spel horen?  

 

Ja, ik kan me wel voorstellen dat wanneer het wel gekaderd is en een professional wil wel een punt 

stellen, dan kan een bepaalde spelvariant die het spel biedt een vervolg stap zijn om met ouders te 

kijken waar hun krachten of zorgen liggen en hoe je daar aan kan werken. Dus dat je dan wel weer een 

manier vindt om het spel in te zetten. 

 

Sascha: Ja, oké dan zijn we klaar met de doelgroep en dan komen we bij de doelen van het spel en 

allereerst het hoofddoel. Wat is het hoofddoel van het opvoedkwaliteitenspel en op wie heeft deze het 

meeste betrekking? Welke eindsituatie wil je bereiken? 

 

Het doel is door het inzetten van het opvoedkwaliteitenspel kan de professional op een laagdrempelige 

manier de eigen kracht van ouders versterken zodat ouders zich weer bewust worden van hun 

opvoedcompetenties en kwaliteiten en weer vertrouwen krijgen in hun eigen oplossingen.  
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Sascha: Dus de eindsituatie is dat ouders weer in hun kracht komen te staan en zich weer sterk voelen de 

eindsituatie. 

 

Dat is het hoofddoel. 

 

Sascha: Dus het hoofddoel is om ouders weer in hun kracht te laten staan en professionals gaan daar 

mee aan de slag met ouders en als dat doel bereikt is dan is de eindsituatie dat ouders weer verder 

kunnen of positief uhm… 

 

Ja wat is het verschil tussen doel en eindsituatie? Is het doel niet een eindsituatie? 

 

Sarah: Ja je zou kunnen zeggen dat het hoofddoel iets is wat je wilt bereiken, waardoor een situatie beter 

zou worden. Dus stel iemand heeft opvoedproblemen en die wilt iets oplossen dan zou de eindsituatie 

zijn dat het gezin beter weet grenzen te stellen bij wijzen van. Maar dat is bijvoorbeeld niet het doel 

waarom je het spel inzet. Snap je dan wat ik bedoel? 

 

Naja de eindsituatie is dat ouders meer zelfvertrouwen hebben gekregen en meer bewust zijn van hun 

eigen mogelijkheden. En het hoofddoel is dan, waarom ik het spel ook heb ontwikkeld, is dat ouders 

bewust worden van hun opvoedkwaliteiten. 

 

Sarah: Dus dan zou de eindsituatie zijn dat ze zich bewust van hun opvoedkwaliteiten en het doel is dan 

het ontdekken van of het bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. 

Ingrid: Ja het einddoel is dat ouders zich bewust zijn van hun opvoedkwaliteiten en meer zelfvertrouwen 

hebben ontwikkeld. 

 

Sascha: Dus als ouders het spel gespeeld hebben kunnen ze uiteindelijk met zelfvertrouwen en 

bewustwording van hun eigen opvoedkwaliteiten de deur uit gaan. En daar komen dan ook jouw 

subdoelen denk ik uit voort? Want alle doelen die je hebt opgesteld in je handleiding die moeten 

uiteindelijk het hoofddoel bereiken, klopt dat? Alle subdoelen vormen uiteindelijk je hoofddoel? 

 

Ja nou niet perse, doormiddel van het opvoedkwaliteitenspel geef je ouders inzicht in de 

opvoedcompetenties ze hebben. Of helpen om ze deze te ontwikkelen. 

 

Sascha: Maar je hoeft de doelen niet allemaal doorlopen hebben toch? Je bedoelt denk ik dat ze allemaal 

doorlopen moeten worden om het hoofddoel te behalen maar dat er geen vaste volgorde is? 

 

Ja 

 

Sascha: Toch? Je kant ze apart spelen? Dus dan is er sprake van nevendoelen en niet een bepaalde 

volgorde, voorwaardelijke doelen. 

 

Nee juist niet 

Sascha: Maar het is dan wel zo, tenminste daar ga ik van uit, dan wanneer alle doelen behaald worden 
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of wanneer ze het spelen, dat je daarmee wel uiteindelijk het hoofddoel behaald? Dat ouders bij elke 

subdoel werken aan hun zelfvertrouwen en hun eigen kracht. 

 

Ja dat ze zich bewust worden van hun kwaliteiten en dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. 

 

Sascha: Oke. En voor wie zijn de subdoelen van belang? Alleen ouders of ook de professionals? 

 

Ja dat is ook weer met welke pet op je kijkt. Het is uiteindelijk voor de ouders natuurlijk om er mee te 

werken, maar het is ook voor de professional. Dit zijn ook stappen voor de professional om met te ouder 

te nemen. Het is eigenlijk een gespreksmodel voor professionals en ouders om in gesprek te komen over 

de kwaliteiten. 

 

Sascha: Dus als ik het goed begrijp zijn de verschillende spelvarianten zijn voor professionals dan 

subdoelen als in communicatievormen. Ze leren zo met ouders in gesprek te komen en de subdoelen die 

echt bij de spelvormen horen zijn dan voor ouders? 

 

 Ja dat is toch wel een ingewikkelde, dat je twee doelgroepen hebt. Wie neem je nou als 

hoofddoelgroep, want we hebben het voornamelijk over ouders maar ik richt me voornamelijk op 

professionals. Snappen jullie wat ik bedoel? 

 

Sascha: Ja zeker, ik zit zelf even na te denken wat ze hiermee bedoelen bij het NJi. 

 

Sarah: Ja want daar hebben ze het over de intermediaire en waar het uiteindelijk terecht komt. En de 

intermediaire doelgroep is er ook niet altijd. Dus dat maakt het nu zo lastig dat er niet bij elk puntje daar 

rekening gehouden mee wordt.  

 

Mm oké dan gaat het gewoon grotendeels over de ouders. 

 

Sarah: Ja want die is er, maar het dringt er niet overal in door. Dat is denk ik meer waar we zelf een 

beetje naar moeten zoeken denk ik. Want het is zeker lastig. 

 

Oké laten we dan wel de ouders als uiteindelijke doelgroep nemen. 

 

Sarah: Ja ze zijn natuurlijk uiteindelijk allebei de doelgroep. Dus het is een beetje zoeken hoe we dat vorm 

gaan geven. 

 

Ja de subdoelen zijn dan wel echt van belang voor ouders en professionals. Want het geeft zowel de 

ouder als de professional inzicht in de opvoedcompetenties. En het is voor ouders hun eigen 

opvoedcompetenties maar voor professionals zijn de subdoelen ook bedoeld om daarmee stappen te 

kunnen maken in het hulpverleningsproces of in samenwerkingsrelaties. Dus het is van beide van 

belang. 

 

Sascha: Dan hebben we mijn eerste gedeelte van de vragen gehad. Heb je misschien behoefte aan een 

korte pauze? 

Ingrid: Ik zit even te kijken of ik hier nog wat aan toe wil voegen….  Ik heb wel nog wat kernwoorden 
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opgeschreven bij de doelen; het heeft betrekking op het positieve en versterkend gesprek tussen ouders 

en professional, dat ze daardoor makkelijker in gesprek komen en ouders zich bewust worden van hun 

mogelijkheden. De nevendoelen geven ouders en professionals inzicht in opvoedcompetenties, stelt 

leerdoelen om opvoedkwaliteiten te ontwikkelen en het is een gespreksmodel om ouders en groepen 

ouders in gesprek te laten komen over kwaliteiten en te leren van elkaar. Oké dan is het even goed voor 

een pauze. 

 

Sascha: Dat is goed. 

 
Nou ik zal nu wat vragen stellen over de aanpak van de interventie, deze wordt opgesplitst in de opzet en 
inhoud van de interventie. Ik ga ten eerste beginnen over de opzet, die bestaat volgens het NJi uit vorm, 
volgorde, frequentie, duur en timing van de activiteiten die binnen de interventie passen. Nou we hebben 
al georiënteerd en we krijgen het idee dat hier niet echt een vaststaand idee voor is. Klopt dit?  
 
Dat klopt.  
 
Sarah: En is dat een bewuste keuze geweest?  
Ja. Want ik geloof er heel erg in dat net zoals ouders zelf veel wijsheid, de beste wijsheid hebben voor 
zichzelf, dat dat bij professionals ook zo is. En nou ja dat ik gewoon niet geloof dat wanneer dingen vast 
staan of heel erg geprotocolleerd is maar dat het juist de kracht is als je kan inspelen op wat er gebeurt 
en waar de ouders mee komen en dat je daar flexibel op in kan gaan. En ik denk dat dat ook juist de 
kracht van dit spel is.  
 
Sarah: Dat het niet allemaal vast staat maar dat de professional op het moment zelf kan kijken welke 
kant ga ik op, hoe zet ik het nu neer om te bereiken wat ik met deze ouder wil.  
 
Ja, en juist ook de professional want het is gesprekstool waarbij je juist niet gefocust moet zijn op het 
spel maar waar komt de ouder mee. Dat het echt een middel is om met ouders in gesprek te gaan en dat 
het aan de professional is om daar weer op te reageren, van wat gebeurt er nou eigenlijk. Dus juist met 
een hele ruime blik kan kijken wat gebeurt er op het moment dat ik dit inzet en ik denk dat op het 
moment dat je het heel erg gaat structureren in tijd en precies stapje voor stapje dat je dat dan kwijt 
raakt.  
 
Sarah: Dus eigenlijk ook dat je begint en niet kijkt waar je naar toe gaat? Dat ligt eigenlijk nog helemaal 
open?  
 
Precies.  
 
Sarah: Vaak is het van te voren al bepaald van ik wil daar heen maar nu niet.  
 
Ja dat zeg je mooi. Want het is precies inderdaad, dat je geen doel hebt als professional. Behalve we 
gaan hierover in gesprek.  
 
Sascha: Zo open mogelijk er in blijven staan?  
 
Ja, ja precies. Alles is goed wat er komt dus daarom wil ik geen vaststaande speelmogelijkheden hebben.  
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Sarah: Nou dan ga ik nu naar de inhoud van de interventie, hierbij gaat her erom waar een interventie uit 
bestaat. In dit geval dus de workshop en het spel. Nou in de handleiding staan wel verschillende 
spelmogelijkheden beschreven. Waarom heb je juist voor deze mogelijkheden gekozen?  
 
Nou dat is eigenlijk ook weer een beetje aansluiten bij wat ik net zei. Omdat ik deze spelmogelijkheden 
heel erg aansluiten bij ouders, bij de wijsheid van ouders en hoe zij de situatie zien. En ik vind dat wij als 
professionals hun alleen op deze manier kunnen helpen om dit inzichtelijk te maken en bewust laten 
worden, om zo verder te groeien. En ik denk dat de vragen uit de handleiding hierbij aansluiten. 
Daarnaast heb ik voor deze spelmogelijkheden ook gekozen omdat het aansluit bij het oplossingsgericht 
werken, wat aan de basis ligt van mijn spel. En dit is een methodiek waar ik heel er in geloof en wat juist 
ook heel erg de eigen kracht van ouders benadrukt. Tijdens mijn eigen opleiding en wekende leven ben 
ik natuurlijk heel erg met oplossingsgericht werken in aanraking gekomen. En eigenlijk ben ik het 
allemaal gaan verzamelen wat ik tegen ben gekomen in boeken, literatuur en studies en workshops en 
opleidingen die ik heb gedaan. En nou ja dit samen had ik een hele lijst en die heb ik eigenlijk zo weer 
gerangschikt. Dus eigenlijk door mijn eigen ervaring en studies en dan echt wel gericht op 
oplossingsgericht werken, want is echt wel de basis van het opvoedkwaliteitenspel, ben ik tot deze 
spelmogelijkheden gekomen. En daarnaast ben ik ook in gesprek gegaan met Joel Mooij een trainer, die 
vooral met groepen werkt en ook die heeft mij daarin geadviseerd en dan vooral met voor de 
groepstrainingen, verschillende speelvormen. Maar steeds weer met de bril op van de eigen kracht van 
ouders en hun zelf in beweging te krijgen.  
 
Sarah: Dus de spelmogelijkheden zijn ontstaan door oplossingsgericht werken en door dat het 
uiteindelijke doel is het spel in zetten?  
 
 Ja.   
 
Sarah: Oké. Nou eerder gaf je al aan dat je de workshop eerst niet gaf, en nu geef je hem wel. Hoe ben je 
eigenlijk op het idee gekomen om de workshop wel te geven?  
 
Nou ja naast dat ik zag dat het spel vaak in de kast belande, zag ik ook dat het niet optimaal ingezet 
werd. En ik wilde mensen ook wat extra’s bieden dan alleen het spel verkopen en ik geloof er heel erg 
in. Dus daarom ben ik de workshop gaan ontwikkelen.  
 
Sarah: En hoe zag je dan dat het spel in de kast belande? 
 
Dat is dan wat ik van professionals terug kreeg. Als ik dan vroeg van he hoe is het? Ja ik heb het nog niet 
echt gebruikt. Nou ja dat eerste half jaar waarin ik het ook zonder workshop heb verkocht was dat wat ik 
terug hoorde van mensen. Nou ja ik weet het nog niet, dat was vaak de respons dus dacht ik dit is niet 
waarvoor ik dit ontwikkel ik wil graag dat mensen het gaan gebruiken. En ook uit mijn eigen ervaring 
weet ik dat het gewoon helpt als je het al een keer gedaan hebt en als je weet wat je ermee kan.  
 
Sarah: Dus je geeft de workshop eigenlijk om professionals meer tools te geven om het spel uiteindelijk te 
kunnen spelen.  
 
Ja. Behalve dat professionals leren het zo optimaal mogelijk in te zetten worden ze ook in beweging 
gezet om te reflecteren op hun eigen basishouding in gesprekken.  
 
Sarah: En hoe heb je de workshop vorm gegeven? 
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Nou ik merk wel dat het het afgelopen jaar ook een ontwikkeling is doorgegaan. Ik ben gaan kijken van 
wat wil ik mensen overbrengen. In ieder geval wil ik overbrengen dat mensen vaardig worden in het 
inzetten en in de methodiek zodat ze dit gewoon goed kunnen gebruiken met ouders. Maar daarnaast 
vond ik het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de relatie ouder, professional. Omdat ik ook 
gewoon veel schaamte zie bij ouders op het moment dat ze hulp nodig hebben. Nou ja de basishouding 
van professional daar heel belangrijk in zijn. Zoals bijvoorbeeld ook het filmpje wat ik daarin heb 
gebruikt. En ik heb het nadat jullie mijn workshop heb gevolgd heb ik het alweer iets meer uitgebreid 
ook naar wat werkt nou in de communicatie en wat voor houding wil je als professional aannemen ten 
opzichte van de ouder. Nou ik denk, veel doen het al maar dat het goed is om daar even bewust bij stil 
te staan. Ze zitten allemaal heel snel in de ik wil graag zorgen voor de ander modus. Ik denk dat we dat 
als hulpverleners allemaal vrij snel hebben. Want dat is fijn, want dan kan je wat beteken voor de ander 
maar ja juist op een stapje terug te doen en de ouders na te laten denken en anders naar dingen te laten 
kijken ja dat ze daardoor ook geholpen zijn. Misschien wel beter geholpen zijn. En met dat filmpje dan, 
dat wij niet iets kunnen veranderen maar wel ouders anders naar situaties kunnen laten kijken 
waardoor ze in beweging komen.  
Nou en verder heb ik de workshop vorm gegeven door veel te doen en te ervaren wat het doet om 
hiermee aan de gang te gaan. Dus ervaren hoe het is om over je kwaliteiten te vertellen maar ook hoe 
het is om inzicht te krijgen in je opvoedcompetenties of leerdoelen te stellen. Dus het is een heel 
praktisch ervaringsgerichte workshop. 
 
Sarah: En waarom heb je er juist voor gekozen om hem op deze manier vorm te geven?  
 
Omdat ik geloof dat het het beste werkt. Dat je dan weet wat je doet. Dat is ook de manieren van leren. 
Ik weet even niet meer waar ik dat vandaan heb maar je hebt van die onderzoeken van wat het beste 
werkt. Als er iets over verteld wordt blijft er zoveel procent van hangen en op het moment dat je het 
hoort en ziet blijft er zoveel procent van hangen. En eigenlijk het meeste procent blijft hangen op het 
moment dat je het zelf doet en ervaart. Dat is wel waarom ik hiervoor heb gekozen.  
 
Sarah: De workshop bestaat uit een aantal onderdelen: je vertelt wat, het filmpje en de ervaringen. 
Waarom juist deze onderdelen? 
 
Nou eigenlijk om wat ik net verteld heb, ja. Of was dat niet duidelijk.  
 
Sarah: Ik dacht misschien wil je nog wat specifieks kwijt? 
 
Uhm nee. Ik heb alles wel gezegd wat ik hier over kwijt wilde.  
 
Sarah: Hoe heb je ervoor gezorgd dat de interventie, dus de workshop en het spel, aansluiten bij de 
beoogde doelgroep?  
 
Nou ik heb hem ontwikkeld en ik heb eerst proeftrainingen gedaan. Ik heb het de eerste keer voor een 
groep vrienden gedaan om te kijken wat daar het resultaat van was en daar feedback op gekregen en 
vervolgens bij een groep professionals, collega’s, om zo feedback op te krijgen. En nog steeds vraag ik 
elke keer feedback als ik wat heb neergezet. Dus op deze manier probeer ik het steeds meer vorm te 
geven. Of steeds beter aan te sluiten bij de doelgroep.  
 
Sarah: Door feedback te vragen vooral?  
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Ja en natuurlijk ook mijn eigen ervaring. Nou dat is dan de workshop. En de interventie, dus het spel zelf 
heb ik ervoor gezorgd dat het aansluit bij de doelgroep door het in de praktijk toe te passen. Het is 
natuurlijk ook vanuit de praktijk ontwikkeld. Wat natuurlijk wel een hele belangrijke is. Juist doordat ik 
merkte in een workshop met ouders dat ze alleen maar konden praten over problemen wat er thuis 
speelden is het idee ontstaan om juist meer te focussen op wat er goed ging en nou ja daardoor kwam 
er een hele positieve vibe in de groep en kwamen ouders juist, ja je merkte dat de energie veranderden. 
En dat ben ik toen gaan uitwerken en ben dat ook echt gaan uittesten één op één bij mensen aan de 
keukentafel. Ben ik de kaartjes gaan neerleggen en kijken wat er gebeurt.  
 
Sascha: Had je dan ook eerder bij die collega’s met wie je ging oefenen gevraagd van ik zie dat het vaak 
over het negatieve gaat, zie jij dat ook zo?  
 
Ja of nou ja uhm heel bewust nee… uhm ik ben wel met mensen in gesprek gegaan wat toen dus al bleek 
is het enthousiasme over wat ik had bedacht van mensen: van dit is super handig. Daaruit bleek al wel 
dat dat dus dingen zijn waar meerdere mensen tegen aan lopen. Dat ze merken dat er veel over 
problemen wordt gepraat. Ja dat was dus wel een bevestiging dat door het enthousiasme dat dat bij 
meerdere mensen speelt 
 
Sarah: En je zei ook al dat je de kaartjes ook voor laaggeletterde ouders hebt gemaakt. Zijn er nog 
andere kenmerken aan het spel waardoor het specifiek aansluit bij ouders?  
 
Uhm, de kenmerken van het spel. Ik heb hierover opgeschreven: het bestaat uit 42 kaartjes waarvan dus 
23 met pictogrammen, nou ja dat is dus voor laaggeletterde ouders. Wat ook nog heel kenmerkend is 
voor het spel dat het ook bestaat uit blanco kaartjes. Wat overigens ook bijbesteld kan worden. Waarop 
ouders dus zelf nog kwaliteiten kunnen bedenken maar ook als professional kun je dat aan ouders mee 
naar huis geven zodat het op de koelkast gehangen wordt en ouders steeds weer herinnerd worden aan 
hun krachten en kwaliteiten. Dus ik denk dat dat ook wel hel typerend is voor dit spel. Dat het niet 
alleen is voor dat ene moment maar meer continufactor is en dat het ook in verschillende coaching 
terugkomt.  
 
Sarah: En waarom sluit het dan specifiek aan bij ouders? 
 
Nou omdat het spel daarvoor bedoeld is, maar ik bedoelde vooral dat het aansluit bij het versterken van 
ouders. Dat juist hiermee nog extra de focus daarop kan krijgen op de kwaliteiten en krachten en dat ze 
daar dan ook zelfs nog thuis mee doorgaan.  
 
Sarah: Je zei al eerder dat de aanpak van het spel niet per se vast ligt, dus heb je wel wat hierover te 
zeggen of kan ik deze vraag beter overslaan? 
 
Nou uhm hoe heb je ervoor gezorgd dat de aanpak aansluit. Daar kan ik weer terug bij waar we het net 
over hadden. Juist door het open te laten. De wijsheid en de ervaring van de professionals daarin serieus 
te nemen en hen daarin de ruimte te geven in plaats van het heel vast te leggen. Ik heb het ook wel eens 
terug gehad bij de feedback. Uhm dat het zo bij de professional wordt gelaten hoe ze het invullen, en 
dat is ook echt helemaal zo. Omdat ik denk dat alle professionals zelf heel erg vel ervaring en wijsheid 
hebben en heel goed weten wat ze kunnen en dat ze vooral op hun eigen manier moeten invullen wat 
bij hun past zeg maar. En het is natuurlijk de basisvisie dat je ouders in beweging krijgt en juist niet gaat 
invullen voor de ander, wat je ook leert in de workshop. Nou als je dan kijkt hoe de aanpak aansluit op 
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de doelgroep, nou ik denk dat op deze manier neem ik elke professional, ervaren of onervaren, daarin 
serieus. En wil ik geen tekort doen aan de ervaringen die ze hebben.  
 
Sarah: En hoe heb je ervoor gezorgd dat de doelen aansluiten bij de doelgroep?  
 
Dan bedoel je de doelen waar we het in eerste instantie over hadden he? 
 
Sarah: Ja. 
 
Uhm, dn moet ik even de doelen er weer bij pakken. Tja uhm. Ja hoe heb je ervoor gezorgd. Dat is meer 
wat automatische gebeurt of zo. Uhm, door wat ik heb ontwikkeld merkte ik dat werkt bij de doelgroep 
en dat het daardoor ja uhm. Die weet ik niet helemaal.  
 
Sarah: Vooral ervaring of niet? Het is niet zo dat je er van te voren bewust gekeken hebt van wat is mijn 
doelgroep en hoe sluiten de doelen hierop? 
 
Nee. 
 
Sarah: Maar meer uit ervaring al wist zo is de doelgroep en dit zijn de doelen die ik wil bereiken.  
Uhm ja vanuit ervaring heb ik het spel ontwikkeld en daarmee heb ik eigenlijk de doelen. Uhm.. ja ik vind 
het lastig te beantwoorden.  
 
Sascha: Ja ik zit ook even te denken hoor. Heb je ze niet gebaseerd op opvoedkwaliteiten en zo wat daar 
allemaal bij hebt en dan je zo gekeken hebt welke doelen hierbij aansluiten? Ik denk dat die kaartjes 
weer wat zeggen over de doelen en het hoofddoel en het subdoel wat je daarmee bereikt.  
 
Nou ja als je dan terug gaat naar interventie, want dat is waar de kaartjes bij horen he? Interventie. Nou 
ja, ja die kaartjes ben ik echt gaan ontwikkelen, in gesprek met veel verschillende ouders en ook 
professionals wat ze zien wat kwaliteiten zijn of wat ouders hebben of gebruiken. Dat is nog een 
aanvulling op interventie.  
Ja ik denk dat het meer een oorzaak gevolg is. Ik heb er niet voor gezorgd dat de doelen aansluiten bij de 
doelgroep. Doelgroep is ouders en zij willen versterkt worden en bewust worden van hun kwaliteiten. 
En dan zijn de doelen automatische een gevolg of zo he?  
 
Sascha: Ja ik weet niet precies van de doelen die in de handleiding staan die heb je zelf bedacht toch 
gewoon? 
 
Hummhumm  
 
Sarah: Die komen dan ergens vandaan?  
 
Ja uit de praktijk en vanuit het oplossingsgericht werken. Van wat wil je bereiken er mee dus ook uit de 
literatuur en opleiding en dat soort dingen.  
Maar hoe zorg je ervoor dat het aansluit bij de doelgroep… ja omdat het over opvoeding en over ouders 
gaat. Ja die vind ik nog een beetje lastig. Die zal ik nog even opschrijven misschien dat er later nog wat te 
binnen schiet. Hebben jullie wel duidelijk wat hiermee bedoeld wordt? 
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Sarah: Ja je zou kunnen zeggen dat wanneer een doelgroep een specifiek probleem heeft je daar de 
doelen op aansluit. Maar omdat het opvoedkwaliteitenspel breed inzetbaar is en een brede doelgroep 
heft is het misschien moeilijk deze vraag te beantwoorden. Dat is hoe het nu even bij mij naar binnen 
schiet hoor.  
 
Sascha: Nou ja ik denk wel gewoon, van wat we net zeiden, jij bent het in de praktijk tegen gekomen zeg 
maar jouw ervaring is dat ouders onzeker zijn en schaamte hebben en dat het gewoon vaak over de 
negatieve dingen gaat en ik denk dat je daar op gebaseerd heb, van oké wat wil ik gaan doen en dus het 
spel en daarbij doelen…… 
 
Daarbij doelen gesteld voor die doelgroep. Ja.  
 
Sascha: zo zie ik hem. 
 
Ja dat heb je mooi gezegd.  
 
Sascha: Dus dan heb je het eigenlijk goed aangepast op de doelgroep. Dus ervaring, ik ga kijken wat er 
speelt bij ouders en professionals en daarbij de doelen gemaakt en de opvoedkwaliteiten.  
 
Sarah: Het is misschien niet helemaal bewust maar het is er wel.  
 
Ja ja precies.  
 
Sascha: er zit wel een duidelijke visie achter denk ik zo.  
 
Maar hier staat echt van hoe heb je ervoor gezorgd, dan denk ik het is niet echt bewust. Het is meer een 
oorzaak gevolg zeg maar. Maar ik denk dat je dat mooi hebt beschreven.  
 
Sarah: Nou ik had net al drie keer dezelfde vraag alleen dan over de interventie, de doelen en de aanpak. 
Heb je gekeken of gecontroleerd of dit inderdaad aansluit bij de doelgroep? 
 
Nou ik heb in zoverre gekeken of dit aansluit bij de doelgroep, als je kijkt naar de professionals of zij 
ermee kunnen werken door te evalueren hoe zij de workshop ervaren en nu naar verloop van tijd hoop 
ik dat jullie daar meer zicht op krijgen. En hoe ik gecontroleerd heb bij de ouders is vooral in het begin 
stadia, nou nu nog steeds wel maar nu heb ik verder ontwikkeld, maar vooral in het beginstadia met 
ouders in gesprek te gaan en terug te horen hoe zij het vinden om er mee te werken. Dus dat is op het 
spel, doelen en aanpak. Ja dat is op alle drie de onderwerpen wel van toepassing.  
 
Sarah: Nou dan gaan we nu naar de uitvoering. En dan te beginnen met materialen. Nou in onze 
oriëntatie hebben we ook al wat dingen bekeken en daaruit hebben we gehaald dat de interventie 
bestaat uit het spel, de handleiding en het certificaat, dat zijn de materialen. Is er hiernaast nog ander 
materiaal? 
 
Nou als je echt bij de workshop bekijkt, wat ik daarvoor nog extra gebruik, dan neem ik bijvoorbeeld 
boeken mee om te laten zien. Ja en ik weet niet of jullie ook dat soort dingen moeten maar ook de 
beamer en videomateriaal, ik heb natuurlijk een filmpje wat ik laat zien. Schilders tape wat ik gebruik in 
de oefeningen ook poppetjes voor een oefening, casussen, blanco kaartjes waarbij de professional zelf 
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hun kwaliteit op kunnen schrijven en mee naar huis kunnen nemen. Ik weet niet of je dat helemaal 
bedoeld maar dat zijn nog materialen die ik tijdens de workshop gebruik.  
 
Sarah: Oké. En wat voor materiaal gebruik je om de doelgroep te bereiken en op de hoogte te houden 
van waar je mee bezig bent? 
 
Nou ik gebruik social media zowel facebook, LinkedIn als twitter. Ik heb een website waar ik mensen op 
de hoogte houd, ik verstuur nieuwsbrieven. Ik heb een artikel geschreven voor in een tijdschrift. Ik ben 
aanwezig op een congres. Samenwerking met andere partners en bedrijven. Dat soort dingen.  Dat zijn 
manieren waarmee ik mijn doelgroep op de hoogte houd.  
 
Sascha: misschien is het nog wel goed om te weten in welke tijdschriften en wat voor congressen en zo?  
 
Nou ik kan het nu in ieder geval zeggen. Ik heb in het tijdschrift kinderwijz gestaan. Dat artikel staat ook 
op mijn website. Op het moment ben ik ook in gesprek met het tijdschrift vroeg, over vroeg interventies 
bij jonge kinderen. En nog een positieve psychologie, maar die wilde eerst jullie onderzoek af wachten. 
Die zeiden het ziet er professioneel uit en een artikel zou interessant kunnen zijn en het onderzoek van 
de positieve psychologie en die willen graag de resultaten hebben. Ja maar dat moet dus allemaal wat 
meer onderbouwd zijn en dat is ook meer voor oplossingsgericht geloof ik. Nou in ieder geval een paar 
tijdschriften waar ik nu mee in gesprek ben.  
Ik heb op congres voor kindercoaches heb ik mezelf gepresenteerd en daarnaast heb ik bij het 
jaarcongres voor jeugdverpleegkundige heb ik een pitch mogen houden van vijf minuten om het 
opvoedkwaliteitenspel te presenteren. En in samenwerking met andere partners zijn veel mensen, tot 
op heden veel menen met een eigen praktijk, zoals opvoedcoaches, kindercoaches waarmee 
samenwerking een workshop presenteren. Ben nu ook bezig met een ja uhm online… die verkoopt 
educatieve spellen en ook workshops en daar ben ik ook een samenwerking mee aangegaan. Ja dat 
soort dingen.  
 
Sarah: En maak je ook gebruik van evaluatiemateriaal? 
 
Nou ik heb een evaluatieformulier voor de professionals voor na de workshop. Dat is mijn 
evaluatiemateriaal.  
 
Sarah: Nou en wat doe je met alles wat de professionals opschrijven op zo’n formulier? 
 
Nou ik neem het mee op mijn workshop en het spel te verbeteren en ik maak er ook graag gebruik van, 
na toestemming, om het ook voor andere professionals. Het werkt toch het beste als professionals van 
andere professionals horen wat de ervaringen zijn, dus dan gebruik ik het graag ook voor mijn website 
en social media.  
 
Sarah: Nou dan ga ik nu over naar locatie en type organisatie. Voor welke type organisaties is het spel 
bedoeld? 
 
Ja dat is dus ook echt heel breed. Het is van instellingen zoals het CJG, wijkteam, gezinsbegeleiding als 
voor mensen met een eigen praktijk zoals coaches en kindercoaches, opvoed- en gezin coaches, 
psychologen. Het is voor veel verschillende type organisaties. Zowel voor nul, de eerste en tweede 
lijnorganisaties bedoeld.  
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Sarah: En een overall kenmerk van die organisaties is dat ze met ouders werken?  
 
Ja. Nou ja met ouders werken, met ouders in gesprek zijn over de opvoeding. Een 
ouderschapscomponent, dat is wel essentieel daarin.  
 
Sarah: Waar kan je het spel spelen? Zijn er voorwaarde aan verbonden? 
 
Nou je kan het spelen met ouders aan de keukentafel als in workshop met een grotere groep. Maar 
verder kan het in elke ruimte zijn. Bij mensen thuis, in een instelling, in de bibliotheek.  
 
Sarah: Er zijn niet speciale voorwaarde waar een locatie per se aan moet voldoen om het spel te kunnen 
spelen? 
 
Nou ja een tafel is wel handig om met dingen te kunnen leggen. Dus dat is wel handig maar als je dat 
niet hebt dan kun je het ook gewoon op de grond doen.  
 
 
Sarah: Ik ga nu over naar opleiding en competenties. Nou je had net ook al even benoemd dat de meeste 
professionals hbo-geschoold zijn. Is er een opleidingsniveauvereiste voor professionals die het spel 
uitvoeren?  
 
Ja daar heb ik natuurlijk even over na zitten denken en daar ben ik nog niet helemaal over uit. Want het 
is handig als je wel een bepaald niveau hebt. Maar ik vind dat lastig om te zeggen want ik kan niet 
helemaal bijvoorbeeld goed beoordelen hoe mbo’ers, wat die dan voor eindniveau hebben en of die 
dan, want het vraagt wel om een bepaalde basishouding, of die dan genoeg skills hebben om er mee te 
werken. Dus dat zou ook nog een interessante zijn om te onderzoeken. De praktijk is eigenlijk dat het 
wel de hbo’ers zijn die er mee werken. Omdat dat wel de doelgroep is die op deze manier met ouders in 
gesprek gaat en dat zie je bij een ander opleidingsniveau eigenlijk niet zo. Dus dat is meer de praktijk.  
 
Sascha: Nou ja aan de ander kant, ik weet niet of ik nu teveel invul maar als je die workshop hebt 
gevolgd kan j e het spel spelen. Dan zou je kunnen zeggen, moeten er dan eisen zijn aan het geven van 
de workshop.  
 
Nee maar dat heb ik ook niet als eis om deel te mogen nemen aan de workshop want dat is alleen dus 
professionals die in gesprek gaan met ouders over de opvoeding.  
Nou ja het is wel interessant omdat eens te onderzoeken. Er is nu geen vereiste. Het antwoord op deze 
vraag er is nu geen vereiste professional om het spel te mogen uitvoeren met een bepaald 
opleidingsniveau. De ervaring is wel dat het over het algemeen vooral hbo’ers zijn die er mee werken.  
 
Sarah: Hebben de professionals bepaalde competenties nodig om het spel te kunnen spelen?  
 
Nou het is handig als je bekend bent met oplossingsgericht werken maar het hoeft niet want het is goed 
uitgewerkt en daardoor is het makkelijk toepasbaar na dat je workshop hebt gevolgd. Nou ja en wat ik 
eerder ook al heb genoemd gaat het vooral meer om de houding van de professionals. Dat is eigenlijk 
het belangrijkste. De basishouding. Ook dat ze kunnen aansluiten… nou het is meer dat ze een 
vertrouwensbasis, of werkrelatie, dat is een beter woord, kunnen neerzetten om dit überhaupt te 
kunnen doen. Dus dat is wel handig.  
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Sarah: We hebben het natuurlijk ook al een beetje over de ervaringen gehad. Wil je daar verder nog iets 
over kwijt of heb je dat wel gezegd?  
 
Nou ik was zo benieuwd bij dat puntje van hebben professionals bepaalde ervaring nodig om het spel te 
kunnen spelen, was ik eigenlijk benieuwd wat jullie daarvan vonden. Want jullie hebben natuurlijk geen 
ervaring en hoe jullie daar tegen aan kijken. Vinden jullie dat je bepaalde ervaring nodig hebt? 
 
Sascha: Nou ja ik denk van wel ergens misschien toch. Wij hebben natuurlijk ook de cursus gevolgd en 
dan kijk ik misschien vooral naar mezelf en ik heb wel het idee dat als je ervan geleerd hebt hoe je het 
moet spelen je het ook beter kan maar misschien ook wel, ja ik ben nog jong ik heb misschien ook nog 
met mijn opleiding geleerd over. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je het vaker kan doen en meer 
ervaring zou hebben het nog beter tot uiting kan laten hebben.  
 
Sarah: Maar dat is denk ik met alles zo. Ja ervaring helpt misschien om het beter in te zetten maar dat 
leer je alleen maar door het te doen.  
 
Maar heb je ervaring nodig om de workshop te kunnen volgen of het spel überhaupt te kunnen spelen?  
 
Sascha: Nou dat denk ik niet.  
 
Nou op zich als jullie nou zo in het vierde jaar van je opleiding zitten, is het een methode die voor jullie 
al toepasbaar is.  
 
Sarah: Ja dat wel. Maar dan hebben wij natuurlijk ook al ervaring met stages en zo dat je wel weet waar 
je het over hebt. Maar ik denk dat dat wel logisch is omdat het ook bedoeld is voor professionals die met 
ouders in gesprek gaan.  
 
Dus dat dat meer een voorwaarde is dat je in ieder geval dat wel als uitgangspunt hebt maar dat je op 
elk ervaringsniveau wel inzetbaar is. 
 
Sarah: Ja dat denk ik wel.  
Ja dat denk ik ook maar ik dacht jullie zijn er een betere graad voor of dat dan ook echt zo is.  
 
Sarah: Oké en hebben professionals ook nog andere specifieke kennis of kenmerken nodig om het spel te 
kunnen spelen? 
 
Nou van te voren niet. Ik hoop achteraf dat professionals van het willen oplossen voor ouders naar 
ouders oplossingsgericht laten denken en ouders daarmee in beweging zetten. Professionals hebben 
deze houding nodig om ermee aan de slag te kunnen. Dus dat ze van zelf in de actie, ouders in actie 
zetten. Maar dat is meer achteraf. Maar die houding hebben ze wel nodig om het spel te mogen spelen, 
ja te kunnen spelen is het beter gezegd.  
 
Sarah: Dat is na de workshop bedoel je dan met achteraf?  
 
Ja.  
 
Sarah: Heb je nog iets anders over de uitvoering wat nu nog niet aan bod is gekomen?  
 



 

76 
 

Nee.  
Nu komen we echt bij een lastige: het probleem.  
 
(Uitvoering) 
Sarah: Nou er staat inderdaad probleem maar je kunt het ook als risico of thema opvatten want 
probleem klinkt misschien een beetje heftig. Maar welk probleem, risico of thema wordt opgelost met 
het opvoedkwaliteitenspel?  
 
Ja… Deze vond ik echt het allerlastigste om te beschrijven. Ik ga maar gewoon even gooien met dingen 
die ik zowel heb bedacht. Er wordt in de hulpverleningsrelatie veel gesproken over problemen terwijl er 
uit zoveel onderzoeken en zelfs de transitie jeugdzorg blijkt dat versterken van eigen kracht veel 
effectiever is. Mensen nemen dan hun eigen verantwoordelijkheid. Eén van de uitgangspunten van het 
NJi van de transitie is het versterken van het probleemoplossend vermogen en het bevorderen van 
opvoedcapaciteiten. Het handen en voeten geven van eigen kracht is moeilijk voor de gemeente en 
professionals worstelen hiermee.  
Ja hiermee zat ik dus ook, is dit nou een probleem voor de professionals of een probleem  voor de 
ouders. Want daarnaast is het ook een probleem voor de ouders dat ze vooral heel erg gaan zitten op 
wat er niet goed gaat en het is moeilijk voor hulpverleners om dit te veranderen. Dat het menseigen is.  
 
Sarah: Ik denk dat wat je net noemde meer een probleem voor de professionals is en dat een probleem 
voor ouders kan zijn dat ze niet meer in zichzelf geloven, dus onzeker zijn. Zoiets. Maar dat vul ik nu in 
hoor, dus misschien dat het helemaal niet klopt.  
 
Ik zoek even een blaadje…. Daar had ik wat opgeschreven. Het probleem voor hulpverleners is dat er 
alleen maar gesproken wordt over problemen. Het versterken van de eigen kracht is het hedendaagse 
thema van de hulpverlening maar vormgeven is moeilijk. Probleem praktisch maken door 
oplossingsgericht werken. Methode in de praktijk lastig om eigen kracht te versterken. Dit is een 
praktische tool om dit te doen. Gesprekken gericht op alles wat er niet goed gaat.  
 
Sascha: Het moet eigenlijk in de maatschappelijke context worden gezien. Hoe los je het probleem in de 
maatschappij op met jouw opvoedkwaliteitenspel.  
 
Sarah: Om het dan even heel breed te zeggen dat de zorg van probleemoplossend naar oplossingsgericht 
gaat.  
Sascha: Want het NJi heeft natuurlijk een databank waar enorm veel interventies instaan. En 
professionals moeten jouwe daar tussenuit halen voor een bepaald doel straks te bereiken. Dan moet je 
dus bedenken wat maakt dat ze jou nodig hebben. Dat ze jouw spel nodig hebben. Dat is denk ik wel 
belangrijk om helder voor het NJi te hebben meer sowieso om een interventie te bedenken.  
 
Nou ja ik denk dan, en geef vooral feedback wat jullie daarvan vinden, maar dat het dan handig is om te 
zitten op dat vanuit uitgangspunten van heel de nieuwe hulpverlening van de transitie, dat er veel van 
professionals wordt verwacht dat ze ouders gaan versterken van het zelf probleemoplossend vermogen 
en het bevorderen van de opvoedcapaciteiten maar dat het in de praktijk heel moeilijk is om hier vorm 
aan te geven en dat veel professionals en gemeenten hiermee worstelen.  
 
Sarah: Dus dan is het echt gericht op de professionals. En is er dan ook iets waarom professionals het 
specifiek bij ouders inzetten? Dat ouders bij ouders een probleem, risico of thema verholpen kan worden?  
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Probleem dat ouders hebben is dat ze niet meer  in zichzelf geloven en alleen maar zien wat er niet goed 
gaat.  
 
Sascha: Dus ik denk dan als ik er een woord aan kan geven, dat opvoedonzekerheid. Dat dat als 
uitgangspunt nemen als het probleem van ouders.  
 
Ja, ja dat is een mooi woord.  
 
Sascha: Dus dan gooien we het probleem, thema, risico van wat ouders hebben dan op 
opvoedonzekerheid. En de professionals dat die dan met die transitie jeugdzorg dat ie dan van hen 
verwachten dat alles wordt opgelost maar dat ie dan vanuit uhm ja ik ben even het woord kwijt maar in 
ieder geval wat jij net zei.  
 
Ja als je bij het NJi kijkt, naar de nieuwe jeugdwet, zijn dit zeg maar de uitgangspunten: inschakelen en 
verstreken van probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren en hun omgeving, bevorderen 
van opvoedcapaciteiten, preventie en vroeg signalering. Nou ja dit zijn zeg maar de uitgangspunten van 
de nieuwe jeugdwet. Ik denk dat bij deze dat dat heel mooi daar op aan sluit of dat dat ook is voor 
gemeente. Dat is ook wat ik in mijn eigen wijkteam en zo zie, ze blijven toch gericht op de problemen 
want dat is wat urgent is en dat ze hier helemaal niet aan toe komen. En al komen ze er aan toe, hoe 
doe je dat. Dat is het probleem. En hiermee kunnen ze het praktisch maken.  
 
Sarah: Ja, eigenlijk is het probleem dus nu net een beetje helder geworden. Ik zit even te kijken, want het 
zijn nu allemaal wel lastige vragen. Heb je nog andere dingen die je erover geschreven had, of bedacht 
had al? 
 
Je bedoelt dan dus heb je je verdiept in de omvang van het probleem?  
 
Sarah: Ja inderdaad dat soort dingen.  
 
Ik heb me niet verdiept in de omvang van het probleem ik heb daar geen cijfers over. Maar omdat ik zelf 
werkzaam ben in het veld waar het voor bedoeld is, zie ik wel dat dit gebeurt. Dat mensen het lastig 
vinden. En ik lees het ook terug in nieuwsartikelen en websites en evaluaties over heel de transitie. Dus 
op veel vlakken beaamt dit en komt dit wel terug. Daar heb ik het ook op gebaseerd dat ik dit zeg. Maar 
heb je je verdiept in de omvang, ik kan geen getallen noemen. Op zo’n manier heb ik dat niet.  
 
Sarah: En hoe draag het spel bij om deze problemen te verhelpen? 
 
Het maakt vooral heel praktisch. Het spel is een hele praktische manier om deze problemen te 
verhelpen. Het werken aan bijvoorbeeld de uitgangspunten van het NJi, bevorderen van de 
opvoedcapaciteiten en vermogen, tja hoe doe je dat. Door middel omdat dit een hele tastbare tool is 
maak je het heel praktisch makkelijk om ouders te helpen. En dus ook heel praktisch om professionals 
aan deze uitgangspunten te handen en voeten te geven.  
 
Sarah: Nou als je het zo bekijkt en je zou zeggen dat het grootste probleem is dan zeg maar dat er een 
verandering is in de zorg en dat daarbij moeilijk is om vanuit oplossingsgericht werken te bekijken. Welke 
specifieke factoren van het probleem pakt het spel dan aan?  
 
Sascha: en de opvoedonzekerheid ook.  
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Sarah: Ja maar misschien even één ding te gelijk.  
 
Kan je hem nog een keer herhalen want deze twee heb ik nog niet uitgewerkt dus… 
 
Sarah: Ja het probleem is best wel groot, de hele verandering. Welke specifieke factoren binnen dat hele 
probleem, dus welke kleinere puntjes, pakt het spel precies aan? 
 
 Het spel pakt aan dat professionals hele concrete handvatten krijgen om de opvoedcompetenties van 
ouders te bevorderen.  
 
Sarah: Dus eigenlijk heel erg het bevorderen van de eigen kracht? 
 
Ja en de opvoedcompetenties en juist door dit spel maakt het het heel concreet en heel specifiek door 
met ouders in gesprek te gaan?  
 
Sarah: En hoe zit het met de opvoedonzekerheid? Het probleem van de ouders?  
 
Door met ouders juist niet te kijken naar de opvoedonzekerheid maar juist door te kijken wat er wel 
goed gaat krijgen ouders weer meer zelfvertrouwen en ook vertrouwen in elkaar als ze er met elkaar 
over in gesprek gaan. Daardoor zal de opvoedonzekerheid afnemen.  
 
Sarah: En dit gaan in zijn werk door het spel te spelen? 
 
Precies.  
 
Sarah: Oké zijn er verder nog aanvullingen die je hier over hebt? Over het stukje probleem? 
 
Nee ik geloof het niet.  
 
Sascha: Oké dan ben ik weer aan de beurt. Dan gaan we naar de onderwerpen theorie. Oplossingsgericht 

werken en de positieve psychologie, waar je spel op gebaseerd is. En daar ga ik nog een paar vraagjes 

over stellen. En dan begin ik bij het oplossingsgericht werken. 

Het oplossingsgericht werken heb je dus gebruikt bij het ontwikkelen van je spel en daar heb je veel over 

verteld en wij zelf hebben er ook al wat boeken over gelezen. Het boek simpel en de kracht van 

oplossingen. Het is voor ons duidelijk dat het spel daar op gebaseerd is maar zou je ook specifiek kunnen 

vertellen wat je precies hebt gebruikt voor in het spel? Voorbeelden bijvoorbeeld. 

 

Dan zou ik echt mijn boeken erbij moeten pakken. Als je dat specifiek wilt hebben. Maar waar is dit nou 

specifiek terug te vinden, nou eigenlijk in de handleiding. Gewoon alle vragen die daar staan heb ik door 

alle theorie die ik eerder heb gelezen gebundeld en zijn dus deze vragen ontstaan. Maar wat wil je nou 

precies weten? 

 

Sascha: Nou ik merkte dat, toen wij aan het kijken waren naar de theorie en hoe we ons theoretisch 

kader wilden gaan vormgeven, dat ik het nog lastig vond om echt zichtbaar te hebben wat is gebruikt. 

Toen ik het las kon ik heel goed merken dat het oplossingsgericht werken in het spel verweven zit, maar 

ik vond het wel lastig om te zien van; oké dit zie ik echt terug komen vanuit de boeken. Wel de 
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schaalvragen bijvoorbeeld, maar verder is het vooral vrij breed geschreven.  

 

Echt de vragen bedoel je? 

 

Sascha: Dat we echt kunnen aantonen, of het kunnen linken aan elkaar snap je? 

 

Ja 

 

Sascha: En ik denk wel dat het goed is om te hebben voor ons onderzoek 

 

Sarah: Ja zeker 

 

*Ingrid pakt haar schoolboeken erbij* Ik heb hier een reader waar ik veel uit gehaald heb. * bladert in 

boek* Door de reader die ik met mijn opleiding voor opvoed en gezinscoach van BGL instituut heb 

behandeld heb ik daar veel vragen uit gehaald. Succes gericht, sterk gerichte vragen, wondervragen, 

inschaling, reflectie op vooruitgang. 

 

Sascha: Dus daar staan wel een paar voorbeeldvragen in. 

 

Ja hier staan er wel een paar in en zal ik jullie laten zien… Ik heb ook opleidingen gehad. Sience of safety. 

Dat is voor praten over kindermishandeling. En daar heb ik ook heel veel voorbeeldvragen uit gehaald.  

 

Sascha: Oké. 

 

Misschien kan ik dit jullie nog even doorsturen. 

 

Sascha: Ja dat is goed, denk wel dat het handig is om te hebben. Kun je er misschien wel nog kort wat 

over vertellen? 

 

Nou oplossingsgericht werken is ook echt een houding dat je hebt als professional ten opzichte van de 

ouder. Juist kijken naar de krachten naar de mogelijkheden en naar de oplossingen. En dat zit in elke 

spelvorm en in alles vindt je dat weer terug. En dat is ook wat je terug vindt in mijn workshop, de 

houding die ik aanneem in de workshop. Juist mensen zelf laten ervaren en laten kijken, wat werkt voor 

mij. Want ik geloof er heel erg in, dat is voor mij de basis, om mensen zelf te laten denken en ik geloof er 

niet zo in in dat hele schoolse van dat je anderen verteld van, zus en zo moet je het doen. Maar dat je 

vanuit de eigen kracht kijkt.  

 

Sascha: Hoe breng je dit dan precies over aan professionals, zodat zij dit weer meenemen wanneer ze in 

gesprek gaan met ouders? 

 

Wat in de workshop ook veel terug komt dat ik ze echt leer om open vragen te stellen en niet te 

oordelen over wat de ouder zegt. Dus echt aansluiten bij de ouder en dat je mening als professional daar 

helemaal buiten staat. 

 

Sascha: Oké en daar sluiten je spelvarianten dan ook bij aan? 
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Ja bij alles. Het is totaal oordeelvrij. Als professional vindt je daar helemaal niks van. Het enige wat je 

doet is vragen stellen, zodat ouders zelf in beweging komen en gaan nadenken. Dat is het enige, vragen 

stellen. Tenzij natuurlijk de veiligheid van een kind in het geding komt, dan is het weer wat anders. Maar 

het gaat er vooral om wat voor ouder werkt en niet wat wij als professionals ervan vinden. 

 

Sascha: Dus dat geef je ze mee. Echt die open houding en oordeelvrij het gesprek in gaan. 

 

Ja en ook een stuk bewustwording, basishouding. Hoe krijg je een ouder in beweging en om daar naar te 

kijken. 

 

Sascha: Welke elementen van het oplossingsgericht werken heb je gebruikt? 

 

Nou ik denk alle elementen. Het zijn natuurlijk 8 stappen in het oplossingsgericht werken.* Ingrid pakt 

stappen erbij en loopt ze langs aan de hand van haar spel*  En ik denk dat dat een hele mooie manier is 

om contact te leggen juist omdat het oordeelvrij is. Dit maakt het fijn om een goede werkrelatie te 

krijgen, door een spelvorm bijvoorbeeld die met het kruis. Om ouders inzicht te geven. En leerdoelen 

stellen, kijken naar krachtbronnen, dat is natuurlijk de basis van het opvoedkwaliteitenspel. 

Complimenteren, nou dat stimuleer ik ook en je gaat ook kijken naar de toekomst. Differentiatie 

brengen en inzicht in toekomst geven. Waar willen ze aan werken, hoe zien ze de toekomst voor zich. 

Dus alle stappen van het oplossingsgericht werken komen terug in de spelvarianten. 

 

Sascha: Dus die 8 stappen heb je er ook naast gehouden? Bij het maken van de spelvarianten? 

 

Ja het boek simpel. 

 

Sarah: Als je dit zo zegt komt het heel expliciet naar voren, maar het staat niet zo in de handleiding. Is 

dat een bewuste keuze geweest? 

 

Ja want ik denk dat het helemaal niet zo belangrijk is. Er staat natuurlijk wel voor welk doel je bepaalde 

spelvormen kan inzetten, is het om leerdoelen te stellen of juist om krachtbronnen te versterken. Maar 

ik wilde geen oplossingsgerichte theoretisch iets gaan maken. Ik had zoiets van, op het moment dat ik 

dat erin ga zetten dan moet je dat ook weer toelichten en benadrukken. En ik wil dat het een praktisch 

spel is, en dan is het dat niet meer. En ik kan het natuurlijk atlijd verantwoorden of toevoegen. Maar 

voor het spel zelf is dat niet belangrijk. Het is niet nodig om dit te kunnen weten om het spel te kunnen 

spelen. 

 

Sascha: Dus door de workshop zelf krijg je eigenlijk al genoeg mee van wat het oplossingsgericht werken 

inhoudt? 

 

Ja. En een theoretisch kader kan handig zijn, maar niet perse essentieel om er mee te kunnen werken. 

 

Sascha: Oké dan gaan we over naar de positieve psychologie. 

 

En wat betreft de positieve psychologie. Ik heb het niet vanuit de positieve psychologie ontwikkeld. Het 
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was meer dat jullie in het begin hier theorie over hadden aangeleverd en dat ik me daar ook een beetje 

in ben gaan verdiepen en dat ik zag dat het wel heel passend bij elkaar was.  

 

Sascha: Oh oké, nou dan hebben we ook iets goed gedaan. 

 

Haha ja precies, dus vervolgens ben ik boeken gaan lezen over de positieve psychologie en ik vind het 

niet helemaal passen. Ik wil niet alles er naast leggen want ik sta er niet helemaal achter. Dus het is 

meer dat er raakvlakken zijn met de positieve psychologie en mijn spel, maar het is niet erop gebaseerd. 

 

Sascha: En zou je wel kunnen benoemen wat die raakvlakken dan zijn? 

 

Het onderwerp zelfvertrouwen en het belang van positieve emoties. Daarover staan in de theorie wel 

wat dingen die ik kan linken aan het opvoedkwaliteitenspel. Maar zeker niet alles want ik geloof wel dat 

er meer is dan dit. 

 

Sascha: Oké dan zijn wel tot het einde gekomen denk ik. Heb je zelf nog aanvullingen? 

 

Nee nu even niet. Ik zal in ieder geval de dingen nog toesturen, waar we het over hadden. 

 
Sascha: Dat is heel fijn. Bedankt! 
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Bijlage 6: Mails voor professionals.  
 

Mail1: professionals die eerst niet mee konden/ wilden doen.  

 

Beste…. 

 

Wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel en wij hebben u een tijdje geleden benaderd voor deelname 

aan ons afstudeeronderzoek voor Inkura. Op dat moment moesten we dit uitstellen maar zouden nu 

heel graag alsnog met u in gesprek gaan.  

 

Wij zouden willen achterhalen hoe het opvoedkwaliteitenspel gespeeld en beoordeeld wordt door u als 

professional, daarom zouden wij u nog een keer willen uitnodigen voor een interview.  

 

In dit interview zullen wij vragen naar uw ervaringen met het opvoedkwaliteitenspel als professional. 

Wij willen het interview graag laten plaats vinden in week 25, 26 en 27. Als u deel zou willen nemen aan 

dit onderzoek, nemen we graag contact met u op om een datum af te spreken. Wij hebben de 

mogelijkheid om naar u toe te komen om het interview af te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 

het interview eventueel ook telefonisch afgenomen worden. Het interview zal ongeveer 30 minuten 

duren. 

 

Wij hopen op uw medewerking, dat zal een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 

opvoedkwaliteitenspel! 

 

Destijds gaf u aan niet de mogelijkheid te hebben om deel te nemen, maar we hopen dat er nu wel 

mogelijkheden zijn. 

 

Wij zien uit naar uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah van Doorn en Sascha Nagel 

 

 
Als u vragen heeft kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken: 

 

Contactgegevens Sarah van Doorn: 

T: 0681478753 

 

 

Contactgegevens Sascha Nagel: 

T: 06 50630970 
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Mail 2: professionals die nog niet gereageerd hadden.  

 

Beste…. 

 

Wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel en wij hebben u een tijdje geleden benaderd voor deelname 

aan ons afstudeeronderzoek voor Inkura. Op dat moment moesten we dit uitstellen maar zouden nu 

heel graag alsnog met u in gesprek gaan.  

 

Wij zouden willen achterhalen hoe het opvoedkwaliteitenspel gespeeld en beoordeeld wordt door u als 

professional, daarom zouden wij u nog een keer willen uitnodigen voor een interview.  

 

In dit interview zullen wij vragen naar uw ervaringen met het opvoedkwaliteitenspel als professional. 

Wij willen het interview graag laten plaats vinden in week 25, 26 en 27.  Als u deel zou willen nemen aan 

dit onderzoek, nemen we graag contact met u op om een datum af te spreken. Wij hebben de 

mogelijkheid om naar u toe te komen om het interview af te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 

het interview eventueel ook telefonisch afgenomen worden. Het interview zal ongeveer 30 minuten 

duren. 

 

Wij hopen op uw medewerking, dat zal een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 

opvoedkwaliteitenspel! 

 

Wij zien uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sarah van Doorn en Sascha Nagel 

 
Als u vragen heeft kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken: 

 

Contactgegevens Sarah van Doorn: 

T: 0681478753 

  

Contactgegevens Sascha Nagel: 

T: 06 50630970 
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Mail 3: professionals die wel mee wilden werken. 

 

Beste…. 

 

Wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel en wij hebben u een tijdje geleden benaderd voor deelname 

aan ons afstudeeronderzoek voor Inkura. Destijds heeft u aangegeven hier aan te willen deelnemen, 

maar moesten we dit uitstellen. Nu zouden we alsnog graag met u in gesprek gaan.  

 

Wij zouden willen achterhalen hoe het opvoedkwaliteitenspel gespeeld en beoordeeld wordt door u als 

professional, daarom zouden wij u nog een keer willen uitnodigen voor een interview.  

 

In dit interview zullen wij vragen naar uw ervaringen met het opvoedkwaliteitenspel als professional. 

Wij willen het interview graag laten plaats vinden in week 25, 26 en 27.  Als u deel zou willen nemen aan 

dit onderzoek, nemen we graag contact met u op om een datum af te spreken. Wij hebben de 

mogelijkheid om naar u toe te komen om het interview af te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 

het interview eventueel ook telefonisch afgenomen worden. Het interview zal ongeveer 30 minuten 

duren. 

 

Wij hopen op uw medewerking, dat zal een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 

opvoedkwaliteitenspel! 

 

 

Wij zien uit naar uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah van Doorn en Sascha Nagel 

 

 
Als u vragen heeft kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken: 

 

Contactgegevens Sarah van Doorn: 

T: 0681478753 

 

Contactgegevens Sascha Nagel: 

T: 06 50630970 

 

  



 

85 
 

Mail 4: nieuwe professionals.  

 

Beste…. 

 

Wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel en wij doen ons afstudeeronderzoek voor Inkura. Wij 

begrepen dat u het opvoedkwaliteitenspel in uw bezit heeft en willen wij daarom vragen of u openstaat 

voor deelname aan dit onderzoek. 

 

Wij zouden willen achterhalen hoe het opvoedkwaliteitenspel gespeeld en beoordeeld wordt door u als 

professional, daarom zouden wij u nog een keer willen uitnodigen voor een interview.  

 

In dit interview zullen wij vragen naar uw ervaringen met het opvoedkwaliteitenspel als professional. 

Wij willen het interview graag laten plaats vinden in week 25, 26 en 27.  Als u deel zou willen nemen aan 

dit onderzoek, nemen we graag contact met u op om een datum af te spreken. Wij hebben de 

mogelijkheid om naar u toe te komen om het interview af te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 

het interview eventueel ook telefonisch afgenomen worden. Het interview zal ongeveer 30 minuten 

duren. 

 

Wij hopen op uw medewerking, dat zal een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 

opvoedkwaliteitenspel! 

 

Wij zien uit naar uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah van Doorn en Sascha Nagel 

 
 

Als u vragen heeft kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken: 

 

Contactgegevens Sarah van Doorn: 

T: 0681478753 

 

 

Contactgegevens Sascha Nagel: 

T: 06 50630970 
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Bijlage 7: Interview met professionals.  
Goedendag, wij zijn Sarah van Doorn en Sascha Nagel. Allereerst heel erg fijn dat u wilt deelnemen aan 

dit interview. We hebben het interview gesplitst in twee delen. Sarah zal u wat vragen gaan stellen over 

uw beoordeling van het spel en Sascha zal u wat vragen gaan stellen over hoe u het spel gebruikt. Het 

zal ongeveer 30 minuten tijd in beslag nemen. Vindt u het goed als wij het interview opnemen? Dit zal 

alleen dienen voor de uitwerking. Verder willen wij u vragen of wij uw naam mogen gebruiken of dat u 

anoniem wilt blijven? 

 

Algemeen 

1. Wat is uw beroep? 

2. Hoe vaak heeft u het opvoedkwaliteitenspel gebruikt met ouders om in gesprek te komen over de 

opvoeding? 

3. Heeft u deelgenomen aan de workshop die werd gehouden voor het opvoedkwaliteitenspel? 

Topic Subtopic Vragen 

Beoordeling 
 
 

Workshop - Wat vond u van de workshop? 
- Vindt u de workshop ook een meerwaarde om 

goed het opvoedkwaliteitenspel te kunnen 
inzetten? 

- Wat was een succesfactor en waarom? 
- Wat was een faalfactor en waarom? 
- Als u een cijfer zou mogen geven van 0-10, wat 

voor cijfer geeft u de workshop dan? 
- Heeft u zelf nog andere dingen die u over de 

workshop kwijt wil? 
 

  Opvoedkwaliteitenspel - Wat vindt u van het opvoedkwaliteitenspel? 
- Wat vindt u van de handleiding?  
- Vindt u de handleiding duidelijk? 
- Wat vindt u van de verschillende spelvarianten 

van het opvoedkwaliteitenspel? 
- Het hoofddoel van het spel is ouders bewust 

maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vindt u 
van dit doel?  

- Bent u bekend met de achterliggende gedachte 
(oplossingsgericht werken) van het 
opvoedkwaliteitenspel? 

- Wat vindt u van het oplossingsgericht werken? 
- Wat vindt u succesfactoren van het 

opvoedkwaliteitenspel? 
- Wat vindt u faalfactoren van het 

opvoedkwaliteitenspel? 
- Als u een cijfer zou mogen geven van 1-10, wat 

voor cijfer geeft u het opvoedkwaliteitenspel 
dan? 

- Heeft u zelf nog andere dingen die u over het 
opvoedkwaliteitenspel kwijt wil? 

Uitvoering  - Wanneer (in welke situaties) zet u het spel in? 
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- Maakt u gebruik van de spelvarianten die in de 
handleiding staan. Waarom wel/niet? 

- Geeft u ook een eigen invulling aan het spel? 
Hoe ziet dat eruit en waarom? 

- We hebben het net gehad over het 
oplossingsgericht werken (achterliggende 
gedachte van spel). Maakt u hier gebruik van en 
hoe past u dit toe? 

- Waar let u als professional op tijdens het spelen 
van het opvoedkwaliteitenspel? Welke houding 
zien we hier terug? 

 
*Als een professional het spel zo weinig heeft 
gespeeld waardoor er korte antwoorden worden 
gegeven, vragen naar hoe ze het een volgende keer 
zouden spelen.  

 

Heeft u nog aanvullingen? 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 8: Uitgewerkte interviews professionals.  
Hetgeen wat cursief staat, is het deel dat de interviewers zeggen de antwoorden van de respondenten 

staan recht. 

 

Interview 1: Joyce van den Akker 
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 

dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt. Het zal ongeveer 30 minuten duren en willen wij u ook 

vragen of wij uw naam mogen gebruiken of dat u liever anoniem wilt blijven? 

 

Nee hoor jullie mogen mijn naam noemen. 

 

Oké  zou je misschien wat kunnen vertellen over je beroep? 

 

Ik ben pedagogisch specialist. Ik zorg ervoor dat er een pedagogisch klimaat is samen met het team. Dit 

doe ik doormiddel van coaching, zorgen voor een pedagogisch klimaat op de groepen en daarin ben ik 

ook voor vragen van collega’s. Als zij vragen hebben of zorgen, kunnen ze dat met mij delen of hoe ze 

met iets moeten omgaan. Zo kunnen we samen eevn sparren en kijken hoe we er bewust uit komen. 

Ook om te kijken naar de kinderen en om ze zoveel mogelijk vaardigheden daarin te geven. Dus dat is 

eigenlijk wat ik hier doe.  

 

Sta je dan op verschillende groepen? 

 

Ja we hebben hier twee unites. We hebben grote reus en klein duimpje. Ik werk dan op allebei de 

unites. Het is wel zo dat ik soms een periode wat meer kan werken op 1 unite dan op de andere. Ik werk 

bijvoorbeeld nu het meeste op klein duimpje. Maar als we minder kinderen hebben voegen we de 

unites bij elkaar. Dat je dan een stampgroep hebt bijvoorbeeld.  

 

Oh dat zal ook vast met vakantie gebeuren dat je gaat samenvoegen. 

 

Ja dat klopt. 

 

En hoe vaak heb je het opvoedkwaliteitenspel nu gespeeld om met ouders in gesprek te komen? 

 

Ik heb het nu echt 2 keer pas gebruikt. 1 keer tijdens een OC vergadering. Dat is de oudercommissie die 

wij hier hebben. Ik heb dat gebruikt tijdens mijn kennismaking. Dat was geloof ik rond oktober/ 

november. Toen vertelde ik aan ouders wie ik was en wat ik kwam doen. Ook even los met de OC had ik 

dat besproken. Toen heb ik dit spel er bij gepakt en aan ouders uitgelegd. Ook verteld wat ik met het 

spel kan toen en wat wij als team met het spel doen. En toen heb ik dat bij hun voor het eerst 
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uitgeprobeerd. Even om te kijken hoe ze hierop reageerde. En ze waren er eigenlijk allemaal al gelijk 

enthousiast over. 

 

Hebben jullie als team/collega’s deelgenomen aan de workshop? 

 

Ja klopt. Niet iedereen, maar de meeste hebben deelgenomen aan de workshop. Ik merk wel dat het 

spel nog niet door iedereen is toegepast. 1 collega heeft het ook wel een keer gewoon op de groep 

gedaan. Toen vroeg ze aan ouders of ze een kwaliteit wilden pakken, maar ik heb nog niet van veel 

anderen er iets over terug gehoord. En we hebben hem ook nog niet zodanig heel erg in leven gebracht. 

Maar ik kan er wel op een coachend vlak er eens bij kunnen pakken, samen met een collega tijdens een 

gesprek. Wanneer is het wel handig en wanneer bijvoorbeeld niet. 

 

Mooi. Dus jullie waren echt als een team naar een workshop gegaan. 

 

Ja klopt, was echt zo’n avond.  

 

Leuk. Oké  dan zal Sarah nu beginnen met vragen te stellen over je beoordeling van de workshop en het 

spel. 

 

Wat vond je van de Workshop? 

 

Ja die vond ik ontzettend leuk. Ik merkte gelijk al van o ja natuurlijk we zien allemaal als ouders meteen 

van wat doe ik niet goed, wat gaat er niet goed. Maar juist wat gaat er wel goed. De positieve kanten 

belichten. Dat kan wel heel veel effect hebben voor ouders, juist als ze tegen dingen aan lopen. Het is 

ook wel een heel mooi middel om daarvoor in te zetten. Dus ik moet zeggen dat ik heel erg enthousiast 

raakte tijdens de workshop. Daar alleen al van om het ook zelf te proberen. Want je mocht dan ook zelf 

een kaartje kiezen en wat is jou kwaliteit en dat mocht je dan vertellen. Nou je merkt als zelf ik vind het 

heel fijn van ik heb een kwaliteit en ik wil dat delen en iedereen wil dat heel graag delen dat merk je en 

dat is heel erg mooi. Want je kan over iets positiefs nog meer vertellen. Dat vond ik ook heel mooi 

tijdens de workshop dat dat heel erg naar voren kwam. En ook door te oefenen van he hoe doe je dat 

dan bij een ouder van welke vragen kun je dan stellen. We hebben hier dan ook dat pakketje gekregen 

(wijst naar het opvoedkwaliteitenspel wat in de vensterbank staat) waar ook die vragen inzitten dus je 

weet wel een beetje wat voor soort vragen je kan stellen en dan moesten we met elkaar oefenen, dat 

vond ik ook wel heel erg interessant. 

 

En vond je de workshop een meerwaarde om het opvoedkwaliteitenspel in de praktijk te gaan 

gebruiken?   

 

Ja ik had dat eigenlijk gelijk wel. Dat ik tegen mijn collega ook al zei nou we moeten even kijken hoe we 

dat gaan inrichten maar o leuk, ik wil hem al pakken bij. En soms heb ik ook al tijdens een oudergesprek 

dat ik denk van zal ik het nou wel doen of zal ik het nou niet doen. Vorige week toen had ik er eentje 

waarvan ik dacht ik ga het toch doen. Dan ben je toch wel in je achterhoofd mee bezig dat je denkt o ja 

ik kan hem erbij pakken. 

 

Wat was een succesfactor van de workshop? Wat maakte dat het een succes werd? 
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Ik denk sowieso door heel interactief te zijn met elkaar. Dat maakt het wel tot een succes. Het 

uiteindelijk borgen en in gaan zetten is een ander stuk. Daar hebben we het niet heel erg over gehad, 

van he hoe kan je dat dan hier doen. Dat is ook voor iedereen persoonlijk. Dat is iets wat ik nog verder 

kan gaan oppakken. Maar het interactieve deel met elkaar vond ik wel echt een succes. En juist ook op 

het positieve gericht.  

 

En wat was dan een faalfactor?  

O ik het het niet zo tijdens die avond van dit had echt beter gekund. Nee.  We kwamen er ook allemaal 

voor het eerst mee in aanraking dus we waren allemaal naar mijn beleving heel enthousiast. En juist ook 

door heel veel ervaringen met elkaar te delen.  

 

En als je een cijfer zou mogen geven van 0-10, wat voor cijfer zou je de workshop dan geven?  

Een 8.  

 

Waarom? 

 

Ook omdat het met heel veel enthousiasme werd verteld. Er werd ook heel inspirerend laten zien. er 

was een heel mooi filmpje, die ook werd laten zien. Ja iedereen werd daar stil van dat was echt een 

mooie opening van de workshop. Dus dat was heel inspirerend en ze verteld het ook heel inspirerend. 

Dus uiteindelijk ook lekker aan de slag gaan. Ja ik hen hele positieve ervaringen bij dat soort workshops. 

Want je zit niet alleen maar en je luistert maar je gaat ook wat doen. Je gaat aan de slag en je gaat 

nadenken. En het heeft mij ook aan het nadenken gezet van he wat kan je er dus mee doen. Dat is denk 

ik ook wat je eruit moet halen.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de workshop? 

 

Nee eigenlijk niet.  

 

Oké. Dan gaan we door naar het opvoedkwaliteitenspel, het spel zelf. Nou wat vind je van het spel? 

 

Heel leuk. Omdat het ook best wel een ingang kan maken bij ouders die je niet zo goed kent. Dat merk ik 

zelf ook. Ik noem het zelf niet echt spel, want dan heb ik het idee van nemen ouders me wel serieus als 

ik zeg kom we gaan een spelletje doen. Maar ik noem het meer van we gaan eens even kijken naar je 

kwaliteiten vind je dat een goed idee? Ik had toevallig vorige week ook met twee ouders gedaan. En 

daarin merk ik ook gewoon dat ze zelf helemaal gaan stralen op het moment dat ze gaan vertellen van 

wat kan ik nou goed, en wanneer doen ze dat en wat merken ze aan het kind als je dus je kwaliteiten 

inzet. En hoe uit zich dat, daar op door gaan. En dan gaan zij ook wel nadenken van hoe doe ik dat, hoe 

pak ik dat aan. En ik vind het een uitdaging om hem uit te proberen bij iemand die zegt, he ik loop hier 

tegen aan. Om hem dan juist ook eens te pakken en het dan om te draaien in van wat kan je eigenlijk al 

goed en het daar ook voor inzetten. Kan je je kwaliteiten gebruiken, om waar je tegen aan loopt te 

verbeteren. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Ik ben er wel nieuwsgierig naar.  

 

En nou er zit ook een handleiding bij het spel. Wat vind je daarvan? 
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Ja duidelijk is tie. En het heeft ook wel gerichte vragen die je kunnen helpen bij het doen van het spel bij 

de ouders, zoals de schaalvragen die ik er ook in zag staan. Dus dat is wel heel erg mooi dat je die kan 

toepassen. En je kan altijd even terug kijken, want we hebben hem hier ook en dan is het ook even van o 

ja welke vragen kan ik stellen en ik kan dit een beetje verwachten in het gesprek wat zal ik dan voor een 

vragen doorvragen. Het helpt heel goed  

 

Wat vind je van de verschillende spelvarianten die er in beschreven staan?  

 

Ja ook duidelijk, ook goed. Ik heb alleen op dit moment nog maar één manier daarvoor gekozen en dat is 

de kaartjes neerleggen en dan eentje of max 2 zeg ik dan om die er dan uit te halen.  

 

Nou het hoofddoel is ouders zich bewust maken van hun opvoedkwaliteiten, dat is het hoofddoel van het 

spel. Wat vind je van dit doel? 

 

Ja heel mooi doel. Ja. Omdat we heel snel wat ik al eerder zei ouders hebben die kunnen zeggen wat 

doe ik niet goed wat gaat er niet goed wat doe ik niet goed en waar gaat het mis. Juist door het om te 

buigen, wat kan ik al wel heel goed en waar ligt dus mijn kwaliteit als ouder. Dat dat ook heel waardevol 

is.  

 

Ben je bekend met de achterliggende gedachte van het spel? 

 

Ik weet dat ze wel iets heeft verteld over dat ze gezinscoaching had gedaan en daar er ook achter kwam. 

En ook haar eigen werkervaring ook in de jeugdhulpverlening. Dat heb ik een beetje gehoord maar 

verder. Ze heeft het wel verteld hoor maar het is een tijdje geleden.  

 

Ja over oplossingsgericht werken. Daar is het op gebaseerd. Weet je daar verder iets van?  

Oplossingsgericht werken, ja hoe je dat met kinderen ook kan doen. En dus ook met ouders.  

 

En wat vind je van die gedachtegang van oplossingsgericht werken?  

 

Ja mooi. Want je kijkt inderdaad naar de mogelijkheden die er zijn en ouders kunnen ook wat zijn mijn 

mogelijkheden, waar liggen nog mogelijkheden. Dus dat is sowieso heel mooi, dat je het kan ombuigen. 

En het pas heel goed bij het stukje coaching dat je dan kan geven, want dit kan je bijvoorbeeld ook  met 

collega’s doen. Ik vergeet het helemaal. Ik heb hem ook een keer tijdens een vergadering gebruikt om 

hem er bij te pakken. Dan kun je elkaar ook een kwaliteit geven, dus wat past bij jou? En dan zie je ze 

allemaal wat krijgen en denken ze oo dit is gaaf. Dat is voor kinderen ook hele erg leuk. 

 

En vind je ook dat oplossingsgericht werken terugkomt in de workshop en in het spel? 

Ja zeker.  

 

En wat vind je nu echt een succesfactor van het spel?  

Een echte succesfactor is dat je ouders ermee kan enthousiasmeren en ze zelf kan laten nadenken over 

hun eigen kwaliteiten, dat is echt een succesfactor. En dat je dan ook mag laten horen. En ik vind ook 

dat je als professional ook zo met elkaar een mooie kwaliteit zo naar ouders neer zetten. Als je dat doet, 
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dat je je daar bewust van bent. Maar je kan ouders echt zelf over na laten denken. Het geeft ook een 

andere vorm van in gesprek gaan. En je kan sneller ook denk ik bij elkaar komen.  

En wat bedoel je daar precies mee? 

 

Nou zeker als je ouders hebt die terughoudender zijn, juist om hen te vertellen. Soms kan het in een 

gesprek soms zo lastig zijn van wie ben je dan, en wat doe je. Nou ja je hebt allerlei vragen om ze een 

beetje op hun gemak te stellen te ontdooien. Ze moeten mij bijvoorbeeld leren kennen. Maar dit is een 

mooi middel om dat ook te doen. Je kan zo ook elkaar leren kennen. Om zo te kijken wie ben jij. Want ik 

eb ouders zelf vorige week ook bijvoorbeeld zelf ook een compliment gegeven. Ik had er ook eentje uit 

gehaald, zo van deze vind ik bij jullie passen en zij hadden wat kwaliteiten en ik heb voor hun een 

kwaliteit eruit gepakt, waarvan ik zei dit merk ik bij jullie. Dat heb ik toen ook laten zien en toen heb ik 

het uiteindelijk voor ze gekopieerd en ik zie houd dit vast, neem het mee naar huis, plak het op de 

koelkast en kijk er af en toe even naar en wees je er maar van bewust. En zo gingen ze ook ontspannen 

bij het gesprek weg. Het was best een pittig gesprek en dan mag er ook zijn en je mag ook zorgen delen 

maar je wil ook nog even de andere kant belichten. Dus weten wat er goed gaat.  

 

Dus het brengt ook een opening eigenlijk tussen mensen? 

 

Ja klopt.  

 

En wat is nou een faalfactor van het spel? 

 

Tja wat is een faalfactor. Ja ik denk dat, daar moet je je sowieso gewoon heel erg bewust van zijn, hoe je 

het spel inzet. Dat je daar wel goed over nadenkt. Want ik denk dat het ook iets is wat heel erg de 

andere kant op kan lopen. We hebben het er in de workshop ook over gehad, van gebruik je hem ook 

voor een heel zwaar gesprek. En iemand zei ja dat zou ik juist wel doen en er was ook wel een overgrote 

deel dat zei ik zou het juist even niet pakken. Want dan heb je het wel even over andere zaken. Dus je 

moet je er wel even bewust van zij van wanneer ga ik zoiets nou wel pakken en wanneer niet. Heeft niet 

zozeer met het falen van het spel te maken maar het is meer dat dat ook echt even heel duidelijk naar 

voren moet komen van wees je je ervan bewust wanneer je hem pakt. Je kan hem heel vaak pakken 

maar daar moet je ook wel even op bedacht zijn.  

 

En als je het een cijfer zou mogen geven van 1 tot 10 wat voor cijfer krijgt het spel dan? 

 

Dan zou ik het ook een 8 geven.  

 

Oké en waarom?  

 

Omdat ik het gewoon een heel mooi middel vind om in te zetten. Ook voor de gespreksvaardigheden 

zelf te trainen, is dit ook een mooi middel ook voor mijn collega’s om dat te gebruiken. Voor ouders is 

het heel erg mooi om in te zetten je kan een stuk kwaliteit afgeven op een andere manier, de 

oplossingsgerichte manier eigenlijk. Dus dat is gewoon heel erg leuk. En ik vind de kaartjes ook gewoon 

heel erg mooi. Die spreken ook, en die zijn gewoon heel aantrekkelijk. Dat hoor je dan ook van ouders 

terug van oo wat een mooie kaartjes. Dat is wel echt leuk. En hij is ook breder in te zetten door ook je 
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eigen creativiteit te gebruiken, dat je die daarin ook kan toepassen, hij is voor zoveel dingen te 

gebruiken. Niet alleen voor de ouders maar ook voor elkaar, voor het team. Hij is breed inzetbaar.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over het spel? 

 

Nee ik heb eigenlijk al heel veel over verteld en ook hoe ik hem heb ingezet. En hoe dat ook nog verder 

kan daar ben ik me wel van bewust. Ik wil het ook meer gaan doen.  

 

Je hebt net al een paar keer gezegd hoe je het opvoedkwaliteitenspel hebt ingezet en wanneer. 

 

Ja 

 

Kun je dan ook wat situaties benoemen. Specifieke situaties waarin je het spel inzet met bijvoorbeeld 

ouders of misschien collega’s. 

 

Ja, als ik kijk naar ouders dan zou ik hem bijvoorbeeld inzetten als je merkt dat ouders tegen iets 

aanlopen waarvan je denkt: ‘Oh, dat kan, dat is laagdrempelig genoeg om het opvoedkwaliteitenspel 

eens bij te pakken. Na collega’s toe, kan ik hem gewoon voor coaching inzetten. Als ik 

coachingsgesprekken heb, om te kijken wat past er bij jou. En om te kijken wat wil iemand leren, 

misschien komt daar ook dan nog iets meer uit. Daar zou ik hem voor kunnen gebruiken. 

 

Het spel wordt bijvoorbeeld ook wel eens ingezet a.d.h.v. thema’s zoals zindelijkheid. Is dat hier ook al 

wel eens gedaan? 

 

Ja dat is ook wel een goede, maar hier nog nooit gedaan. Maar lijkt mij een goed idee. 

 

Ik hoorde je net ook zeggen dat je het bij wat heftigere situaties inzet? Dat je ouders een kwaliteit 

meegaf? 

 

Ja, maar je moet dan wel kijken in hoeverre de heftigheid is. Heb je grote zorgen en kun je daar wat 

mee. Dit is natuurlijk per persoon verschillend. Maar ik zou het wel afwegen, wanneer je het 

opvoedkwaliteitenspel inzet. En hij is ook leuk voor bij koffieochtenden met ouders. Dit willen we 

binnenkort ook weer gaan doen. Dat ouders mee kunnen spelen met het spel. Dan dacht ik dat het ook 

wel leuk is om een tafel neer te zetten en dat ik de tijd neem voor ouders om samen met hun naar die 

kwaliteiten te kijken. Want je kan hem zo kort of lang maken als je zelf wil. Je kan het spel 1 op 1 

gebruiken maar ook in een groep. 

 

Ik hoorde je net ook al zeggen dat je zelf ook wat creativiteit nodig hebt om het spel in te zetten, of dat 

het spel juist op zoveel manieren te gebruiken is. Want er staan natuurlijk spelvarianten in, waarvan jij er 

nog maar 1 gespeeld hebt. Kijk je dan wel altijd in de handleiding en naar de spelvarianten zodra je het 

spel wil gebruiken? 

 

Nee op dit moment niet. Ik heb eigenlijk alleen van, wanneer ik denk dit is een mooie manier om het 

spel te gebruiken daar gebruikt ik hem dan voor. En dit komt dan wel uit de spelregels. Ik zou wel zeker 

nog eens naar de spelvarianten kunnen gaan kijken, op welke manieren ik het nog meer zou kunnen 
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inzetten. 

 

Betekent dit dat je er eigen invulling aan geeft? 

 

Jazeker. 

 

En dat is dan nog alleen op die manier van dat je alle kaarten op tafel legt en ouders er een paar mogen 

pakken en daar wat over mogen vertellen/ in gesprek over gaat. 

 

Ja 

 

En waarom kies je er dan voor om eigen invulling te geven aan het gebruik en niet om de handleiding er 

naast te houden? 

 

Omdat ik er denk ik nog niet zo ervaren mee ben. En ik denk dat als je er meer ervaren mee bent dat je 

dan ook sneller merkt dat je hem op verschillende manieren kan inzetten. Ik ben wel iemand die daar 

open voor staat. Dus dat zou ik ook zeker wel willen doen. 

 

Dus dan zou je er misschien iets meer in moeten verdiepen? 

 

Ja dan zou ik me net iets meer moeten verdiepen en de tijd ervoor nemen om te kijken wat er nog meer 

mogelijk is. 

 

We hebben het net ook gehad over het oplossingsgericht werken. Maak je hier gebruik van, pas je dit 

toe? 

 

Los van het spel bedoel je? 

 

Nou het spel is natuurlijk gebaseerd op het oplossingsgericht werken, maar houd je deze gedachte ook in 

je hoofd, gebruik je deze werkwijze ook tijdens het spelen van het spel met ouders? 

 

 Ja want je kan in die zin daar wel naar kijken. Alleen ik heb hem alleen nog ingezet op kwaliteiten. Maar 

zoals ik eerder ook aangaf, als je met ouders gaat zitten die tegen iets aanloopt dat je hem dan heel 

oplossingsgericht gaat inzetten. Want dan ga je juist die vragen gebruiken om daarin door te vragen. En 

bewusterder te gaan kijken. 

 

Ik hoorde je net inderdaad ook al zeggen: Gebruik van schaalvragen, open vragen… 

 

Klopt, en wat voor cijfer geef je je kwaliteiten. Hoe kan je het nog beter inzetten, hoe krijg je het tot 

bijvoorbeeld een 9 en wat moet je daar dan voor doen. Dus ik weet ze wel, ben me er bewust van maar 

heb het alleen nog niet zo toegepast.  

 

 Dat zal dan denk ik ook wel komen als je je meer gaat verdiepen in de handleiding. 
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Ja 

 

En als je kijkt naar jezelf tijdens het spelen van het opvoedkwaliteitenspel. Welke  houding als 

professional neem jij dan aan? Welke houding zien we dan terug? 

 

Sowieso heel open. Open en transperant op dat moment. Kijk zij geven zich bloot, maar ook jij kan het 

zelf weer terug geven. Want ik vond het zelf heel erg mooi dat ik ouders ook een kwaliteit gaf. Dus ik stel 

me dan enigsinds kwetsbaar op, maar aan de andere kant is het ook vanuit mijn professionele houding 

ook aan ouders laat merken dat: “He ik zie jullie ook en ik zie ook waar jullie kwaliteit ligt’’. Dat is ook 

wel mooi om te doen. En ik merk ook dat ouders meer los komen, waardoor ik denk: ‘’ he dat voelt 

prettig’’ . Ik word zelf ook ontspannen in zo’n gesprek. Dat merkte ik ook toen ik een OC vergadering 

had. Dat vond ik best wel spannend. Ik ken ze niet, maar dan zet ik wel dat spel in en dan denk ik: oh wat 

mooi dat je dat deelt. En ze geven dat uiteindelijk ook iets aan mij terug. We zien je net maar we vinden 

ook dat dit bij jou past. Dus dat ging een heel eigen leven leiden, dus dat was ook heel erg mooi dat ik 

dacht van: ‘oh kijk, zo ontspannen kan het zijn en zo kun je met elkaar ook het ijs breken. 

 

Oké  dus een openhouding is echt voor jou de basishouding. 

 

Ja eigenlijk wel. 

 

 Mooi, dit zijn eigenlijk mijn vragen alweer. Heb je misschien zelf nog aanvullingen of dingen die je kwijt 

wil over het spel? 

 

Ik ben heel enthousiast over het spel, ik vind de kaartjes heel er mooi. Ik ben er enthousiast over om het 

in te zetten. Ik mag het vaker gaan doen, wij mogen het vaker gaan doen. Ik mag me er wat meer 

bewust van zijn hoe we het  met elkaar nog eens kunnen gaan inzetten.  

 

Ja als je kijkt naar alle andere spellen die er al zijn… 

 

Ja dit is wel iets unieks. Het is nog niet iets wat ik eerder ben tegen gekomen om zo neer te zetten. Je 

hebt ook wel kaarten voor in een team met vragen of stellingen erop, die zijn ook wel mooi en 

waardigvol, maar op deze manier met ouders inzetten was ik nog niet mee bekend.  

 

Nou dat is fijn om te horen, heel erg bedankt voor je medewerking! Ingrid zou dit ook vast mooi vinden 

om te horen. 

 

Ja ze vertelde het ook zo mooi. Dat denk ik jeetje dat je dat zo bedenkt en zo kan ontwikkelen… 
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Interview 2: (Anoniem) 
 

Bedankt voor je deelname. Ik zal nog even uitleggen hoe we het interview gaan doen. We hebben het in 

twee delen gesplitst. Sarah zal wat vragen gaan stellen over uw beoordeling van het 

opvoedkwaliteitenspel en ik zal wat vragen gaan stellen over het gebruik. Dus uw ervaring. Dit zal dan 

ongeveer 30 minuten duren. U gaf al aan het spel maar 1 keer gespeeld te hebben, dus zal het 

waarschijnlijk nog iets korter duren. En vindt u het goed als we het interview opnemen? 

 

Jahoor dat is goed. 

 

Oké  fijn. Als laatste, mogen wij uw naam gebruiken of wilt u liever anoniem blijven? 

 

Doe maar anoniem. 

 

Oké  dat is helemaal goed. Ik zal nu beginnen met wat algemene vragen en daarna start Sarah met 

vragen over de beoordeling. 

 

Ja dat is goed. 

 

Kunt u misschien wat vertellen over uw beroep? 

 

Ik werk als wijkteam medewerker in het sociale wijkteam van Vathorst/Hooglanderveen.  

 

En wat houdt dat precies in? 

 

Ja dat is heel breed. We werken in een generalistisch team. Dus van 0 tot 100. En alle vragen die binnen 

komen van clienten van huisartsen organisaties met name tot betrekking in deze wijk met 

gezinsgerelateerde zaken. Of om financiele zaken, eigenlijk gericht op alle doelgroepen. Zijn wij eigenlijk 

de persoon die beoordelen welke hulp nodig is. Of gaan we zelf een stukje inhoudelijk oppakken. Het is 

vrij moeilijk uit te leggen 

 

Ja ik snap het. Het klinkt inderdaad heel breed. 

 

Eigenlijk wat een maatschappelijk werker vroeger deed, maar dan nog veel breder en uitgebreider. 

 

Nou klinkt wel leuk. U heeft al verteld dat u het spel nog maar 1 keer gespeeld heeft gespeeld. 

 

Klopt en dat was in een andere functie. Ik ben toen ook nog gezinsbegeleider geweest bij een project 

van de organisatie * Naam organisatie*. En daar heb ik hem toen een keer gebruikt in een groep met 

ouders. 

 

Oké . En heeft u ook deelgenomen aan de workshop voordat u het spel gespeeld heeft? 
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Nee helaas niet. De coördinator van het project heeft het opvoedkwaliteitenspel aan mij gegeven. Ik 

moest toen heel onverwachts die groep zelf  begeleiden, samen met nog iemand, maar die persoon met 

wie ik het deed die had iets anders die dag. Dus toen was het even improviseren, van goh wat zou ik 

kunnen doen.  

 

Oké , mooi. Nou dan zal Sarah nu beginnen met het stellen van haar vragen. 

 

Wat vindt u van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Nou wat mij opviel, ja het is wel echt al een tijd geleden hoor ik heb het ook nu niet voor ogen. Wat ik 

wel leuk vond was dat het heel erg ging over kwaliteiten he en dat ik merkte aan de ouders van he het 

gaat nu even niet over wat doe ik niet goed maar het gaat juist over wat doe ik wel goed. Dat vond ik 

wel een leuke insteek ook om mensen het zelfvertrouwen te geven van he maar ik die heel veel dingen 

wel goed en dat is mijn sterke punt. Ja, dat vond ik leuk.  

 

Wat vind je van de handleiding die bij het spel toegevoegd zit?  

 

Poeh. Ik heb het wel doorgelezen natuurlijk voordat ik het ging gebruiken. Ja volgens mij was het wel 

helder. Ik had niet gelijk zoiets van ik heb daar vragen over. Nogmaals het is ook al een tijd geleden.  

 

Maar het was wel genoeg om het spel te kunnen spelen? Je hebt niets gemist? 

 

Ja ik kon daar wel mee uit de voeten kon ik me zo herinneren. Het is ook een kwestie van wennen dan.  

 

Nou er staan ook verschillende spelvarianten in. Weet je daar nog iets van? En wat vond je er dan van? 

 

Nou ik meen me te herinneren, ja ik heb natuurlijk maar één variant toen gebruikt. Ik kan daar eigenlijk 

geen antwoord op geven.  

 

Want welke heeft u toen gebruikt? 

 

Pfoeee uhm. 

 

Dat weet u ook niet meer? 

 

Nee, nee ik weer alleen dat het ging over opvoedkwaliteiten. Ik weet het niet meer precies maar, daar 

ging het wel heel erg over.  

 

Nou en het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Nou je hebt het 

ook al een beetje gehad over dat je dat ook al gezien hebt. Wat vind je van het doel van het spel? 

 

Nou dat vind ik heel goed. Net was ik zeg vaak gaat het om tekortkomingen. Nou ja dat is net zoals  

met oplossingsgericht werken het is goed om stil te staan bij waar je kracht ligt he. Ik zag ook wel aan de 

reacties van de ouders dat zij dat heel prettig vonden. Dat zij zoiets hadden van o ja he dat gaat eigenlijk 

heel goed. En de reactie van ander ouders vond ik ook weer leuk. Want op het moment dat iemand wat 
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vertelde, werd daar ook weer positief vaak op gereageerd door iemand anders. Of gingen weer wat 

vragen stellen. Ze gingen elkaar ook bevragen.  

 

Nou ja je noemde ook al oplossingsgericht werken. Dat is ook de achterliggende gedachte van het 

opvoedkwaliteitenspel. Ben je daar bekend mee? 

 

Ja ik ben daar wel een beetje bekend mee. Ook de soort vragen die je kan stellen en ik heb onlangs 

vanuit mijn werk hier heb ik motiverende gespreksvoering gedaan en ik merkte ook dat daar ook heel 

veel aspecten in terug komen. Dat is ook heel erg aansluiten en kijken van goh wat zijn je kwaliteiten.  

Dat kwam toen ook aanbod bij die training. Dat je in een gesprek ook echt kwaliteiten kunt noemen. Dat 

ook terug kan geven aan mensen.  

 

Het was dus ook wel duidelijk dat dat terugkwam in het spel het oplossingsgericht werken? 

 

Ja, ja. Ja dat stukje vond ik wel bepaalde overeenkomsten hebben ja.  

 

Wat vind je oplossingsgericht werken? 

 

Ja ik merk als je bewust wat vragen stelt dat je een heel ander gesprek krijgt met mensen dan dat je dat 

niet doet. Als je ook op een gegeven moment schaalvragen gaat stellen, en als mensen zeggen van ik 

geef mezelf een vier en dat je dan zegt van wat maakt dat het geen twee is. Dat mensen dan gaan 

vertellen wat wel goed gaat en krijg je een heel ander gesprek. Dat vind ik wel leuk.  

 

Oké e. En wat vind je een succesfactor van het opvoedkwaliteitenspel? Wat maakt dat het spel een 

succes is.  

 

Nou ik denk dat interactieve he. Ik merkte dat ik ben dan niet degene die gaat vertellen hoe het moet. 

Maar het is ook heel erg vraaggericht he. Je laat mensen zelf iets vertellen en ook andere daar op gingen 

reageren, dat je ook echt een interactie krijgt in de groep. Dat was toen het geval in ieder geval.  

 

Ja nou ja dat is leuk inderdaad. En wat is dan een faalfactor? Wat kan misschien nog wat beter? 

 

Daar kan ik niet zoveel over zeggen omdat ik het maar één keer gedaan heb. Nee ik kan daar niet zoveel 

over zeggen moet ik heel eerlijk zeggen.  

 

En als het een cijfer zou mogen geven van 1-10, wat voor cijfer zou je het spel dan geven? 

 

O jeetje gaan we ook een schaalvraag stellen. Nou ik vond het wel goed. Ik geef een 8. En ik kan niet ja 

um. Omdat ik het gewoon goed vond op dat moment. En dat is ook heel erg gebaseerd op dat ene 

moment natuurlijk maar op dat moment was het goed.  

Oké e mooi. Heb je nog andere dingen over het opvoedkwaliteitenspel die je nog niet kwijt hebt gekund 

en nog wel van denkt dat moet ik echt nog even vertellen?  

 

Nee eigenlijk niet. Nou wel dat ik nu zoiets heb van het is wel leuk om me daar weer eens in te 

verdiepen. In mijn huidige werk, nou net wat ik zeg werk ik heel breed maar kom ik ook wel in aanraking 
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met opvoedvragen en het is altijd leuk als je een methode hebt he om in te zetten met behulp van zo’n 

spel. Op een andere manier ernaar gaan kijken.  

 

Dus u zou het zeker binnenkort wel weer willen gaan gebruiken? 

 

Ja het zal een mooi methodiek zij. Misschien ook hier binnen ons team of binnen al onze teams hier in 

*plaatsnaam* om mee te nemen op huisbezoek.  

 

Die keer dat u het gespeeld heeft, in wat voor situatie speelde dit zich af? Waarom werd het spel 

ingezet? 

 

Die groep was heel erg gericht op gezinnen waar een wat wankele basis aanwezig was. Waar wat 

problemen waren, heel breed hoor. Financieel, overlijden of een echtscheiding. En ook om ouders 

bewust te maken dat zulk soort omstandigheden ook altijd invloed hebben op kinderen. Dus je gaat dan 

al heel snel kijken naar wat er mist en wat er anders moet. Dit spel ging natuurlijk even helemaal op een 

ander spoor. Want wat gaat er eigenlijk goed? Voor kinderen was er ook een groep en die kregen 

allemaal werkvormen. Die leerde ook gevoelens benoemen en ouders leerde eigenlijk in die keren dat ze 

bij elkaar kwamen, hoe ze hun kinderen daarbij goed konden ondersteunen en wat ze als ouder zelf 

konden doen thuis. In dat kader hebben we dat doen gebruikt. 

 

Mooi. Echt wel wat verschillende thema’s die werden besproké n. 

 

Ja. Het waren toevallig heel veel ouders die waren gescheiden. Je had ook speciale groepen die zich daar 

op richtte, maar dit was ook wat breder. 

 

Oké  

 

Bij toeval waren het bijna allemaal gescheiden ouders. 

 

Oké  mooi. U zei net al dat u 1 spel-variant heeft gebruikt maar niet meer weet welke dit was. Dus ik zal 

deze vraag iets anders stellen. Als u bij een volgende keer het spel zou gebruiken, zou u dan weer de 

handleiding gebruiken om daar een spel-variant uit te halen, of zou u ook een eigen manier kunnen 

verzinnen om het spel in te zetten? 

 

Omdat ik het spel nog niet zo vaak heb gespeeld, zou ik een voorbeeld uit de handleiding gebruiken. En 

kijken wat mij aanspreekt en welke aansluit bij de desbetreffende ouders of bij de omstandigheden. 

Maar ik kan me voorstellen dat als je wat langer het opvoedkwaliteitenspel gebruikt dat je ook zelf iets 

kunt bedenken wat je ermee kunt doen. 

 

Oké  mooi. Toen u in die groep het spel aan het spelen was, kwam het stukje oplossingsgericht werken 

ook naar voren?  

 

Omdat je het natuurlijk over kwaliteiten hebt, ga je veel meer kijken naar wat werkt en wat zijn nou 

momenten geweest waarop je denkt ‘hee’ nu gebeurt er iets bij mijn kind en dat voelt goed. En wanneer 

zet ik dat bewust in? In situaties waar het niet zo lekker loopt. Dus in die zin kom je daar wel op uit. 
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Precies. Dus de handleiding of de manier waarop u het toen gespeeld heeft, heeft wel echt die 

oplossingsgerichte manier van werken naar voren gebracht? 

 

Ja 

 

Dan de laatste vraag en die is meer gericht op u zelf als professional. Welke houding heeft u 

aangenomen op het moment dat u het spel speelde? Welke houding zagen de mensen daar terug? 

 

Ik denk met name een houding dat ik graag van hen wil weten wat zij van zichzelf vinden, een 

uitnodigende houding. Dat probeer ik tenminste. Ook een accepterende houding. Wat je ook zegt, het is 

altijd goed. Niet van vooraf, het moet zus of zo, maar van ‘kom maar’. 

 

Dus als ik het goed begrijp een open en oordeel loze houding? 

 

Ja dat probeer ik althans wel uit te stralen. 

 

Mooi. Ik denk ook dat dat de bedoeling is van het spelen van het spel en sowieso als professional. 

 

Ja dat denk ik ook. 

 

Oké  dat waren mijn vragen, heeft u verder nog aanvullingen?  

 

Nee. 

 

Oké  hartelijk bedankt voor u tijd 

 

Graag gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 3: Catelijne Mostert 
 

Super fijn dat je mee wil doen. We hebben het interview gespitst in twee delen. Ik zal eerst beginnen met 

drie algemene vragen. En Sarah zal daarna beginnen met vragen over de beoordeling van het spel. Dus 

wat vindt je hiervan en ik zal dan eindigen met vragen over de uitvoering. Dus hoe je het spel gespeeld 

hebt en nog steeds gebruikt. 

 

Dat is prima 
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Mogen wij uw naam gebruiken of wilt u liever anoniem blijven? 

 

Neehoor dat hoeft niet. 

 

Oké  prima. Dan zal ik beginnen. Kun je misschien iets vertellen over je beroep hier? 

 

Ja, ik ben werkzaam hier bij Welzin. Maar ik ben eigenlijk gedetacheerd uit Indigo. Indigo is de GGZ, dus 

ik werk als ontwikkelingspsycholoog en speltherapeut. En ik werk eigenlijk al 11 jaar in het preventie 

werk van de GGZ. En dat betekent dat ik heel veel betrokken ben bij gezinnen die om verschillende 

redenen spanningen en stress thuis meemaken. En kinderen die veel huishoudelijk geweld hebben 

meegemaakt, scheidingen of psychiatrie aan huis. Dus gezinsleden met een psychische diagnose of 

verslavingsproblematiek. Ik werk ook wel veel met ouders die kinderen hebben die somber of angstig 

zijn. En ik doe dus veel preventief werk. Dus ik ben geen behandelaar, ook niet hier binnen Welzin. Dus 

ik werk wel veel met maatschappelijk werkers of jongeren werkers samen, om preventief groepen te 

geven. Dat doe ik voor kinderen van anderhalf tot 18 jaar. Van anderhalf tot 5jaar is echt met ouder en 

kind groep. Dus samen met ouders. Dus dan is het voor de kinderen heel laagdrempelig over emoties. 

Maar dan werk ik dus ook heel veel met ouders en dan loopt dat op. Dus dan hebben we ook 

jeugdgroepen van kinderen van 4 tot 8 jaar 8 tot 12 jaar en pubers. Met name komen er kinderen maar 

ook ouders worden betrokken door ouderbijeenkomsten. Door psychoeducatie en individuele 

gesprekken. Om ze een steuntje te geven. Dus echt preventief. Er komen wel veel gezinnen binnen die 

wel meer nodig hebben. Sommige gezinnen hebben ook al heel veel meer, dus die krijgen ook al 

hulpverlening op andere plekken. Via wijkteams of de GGZ en wij doen zo’n groep dan als een soort van 

module. Dat kinderen ook een stem krijgen.  

 

Klinkt heel erg interessant! 

 

Ja ( lacht), ik kan er heel veel over vertellen maar dit is kort samengevat.  

 

Oké  leuk. Hoe vaak heb je nu het opvoedkwaliteitenspel gespeeld met ouders om over de opvoeding te  

praten? 

 

Ik heb het eigenlijk pas 5 keer gebruikt in 5 verschillende ouderbijeenkomsten en situaties en ik ga 

aankomende donderdag ga ik het nog bij een ander oudergroep gebruiken. Dus als ik 

ouderbijeenkomsten geef dan gebruik ik ze vaak. 

 

Oké  klinkt goed. Daar zullen we straks ook wat meer over vragen. Heb je ook de workshop gevolgd? 

 

Nee die heb ik niet gevolgd. Ik heb toen met Ingrid Diepstraten gesproké n en zij vertelde mij dat ze dit 

aan het ontwikkelen was. En ze was toen wel bezig met de workshops maar ik heb dat niet gevolgd. 

 

Dat zou kunnen. Dat je nog aan het begin zat toen er nog geen workshops waren. 

 

Misschien is dat wel goed want ik kan nog wel wat opties gebruiken. Maar daar kunnen we het straks 

over hebben. 
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Is goed. Dan zal nu Sarah haar vragen gaan stellen. 

 

Wat vind je va het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Wat ik heel erg leuk vind is dat het heel erg kleurrijk is, het is een mooie vormgeving. Het is heel positief. 

Ouders vinden de kaartjes, die vinden dat meteen leuk. Überhaupt met kaartjes werken dat vinden 

ouders leuk om te doen. Ze vinden het ook wel ingewikkeld om te doen in eerste instantie. Sommige 

ouders hebben zoiets van moet ik dan iets kiezen wat ik al kan of wat ik nog wil leren dus het is voor 

ouders ook nog wel een switch om naar het positieve te gaan. Maar als ze dat eenmaal doorhebben dan 

vinden ze het ook heel leuk. Dus ik ben ontzettend positief. Het zet je ook in beweging om even met een 

andere blik naar jezelf te kijken. Zeker voor ouders die het idee hebben dat ze niks kunnen. Ik vind het 

een hele leuke manier om op die manier even de balans op te maken.  

 

Nou er zit een handleiding bij het spel, wat vind je daarvan? 

 

Ik moet bekennen dat ik de handleiding niet zo goed gelezen heb. Ik heb de handleiding kort gelezen 

maar ik zou me er meer in kunnen verdiepen, maar dat ligt aan mij, de handleiding is prima. Hij is verder 

wel vrij kort, dus ik heb er één van de versies uit gehaald. Ik zou er nog wat meer kunnen doen. Maar ik 

ben nog wel geïnteresseerd in misschien nog wat meer variatie in de manier waarop je het kan inzetten.  

 

Nou er zijn al wel wat verschillende spelvarianten. Wat vind je hiervan? 

 

Nou ja dat zeg ik al ik benut eigenlijk, de varianten die er in staan vind ik leuk maar ik benut er eigenlijk 

maar één tot nu toe van dus ik moet zelf ook nog meer. Ja ik denk dat dat komt omdat het nu in de 

opstartfase zit, ik heb het nu een aantal keer op één manier geprobeerd en nu moet ik zelf verder gaan 

kijken.  

 

Welke manier heb je dan nu gedaan?  

 

Ja wat ik nu doe is eigenlijk alle kaartjes op tafel, allemaal open neer leggen. En ik gebruik hem met 

name in ouderbijeenkomsten en de eerste paar keer gaat het eigenlijk altijd over wat zijn de gevolgen 

voor kinderen van spanning en stress wat vinden ze moeilijk, wat is lastig, wat gebeurt er in het systeem 

en we sluiten de laatste bijeenkomst af met en hoe zorg je nou goed voor jezelf he als ouder maar ook 

wat heb je al daarvoor in huis. Dus dan leg ik die kaartjes neer en dan laat ik ze drie kaartjes kiezen van 

kwaliteiten waarvan ze vinden dat ze die hebben. en nou ja dat zei ik net soms is dat echt een mindset 

maar het grappige is wel als ze dat eenmaal te pakken hebben dan zie je ze ook groeien en dan zeggen 

ze ik heb er eigenlijk nog wel meer. En ik laat ze ze dan pakken en in de groep ook vertellen. Dus ze laten 

zien en toelichten en ik probeer ze dan altijd uit te nodigen daar een voorbeeld bij te geven. Nou ja en al 

ouders dat lastig vinden, want je merkt ook wel dat als ze heel erg kiezen van wat moet ik nog leren dat 

ik dan ook wel benoem wat kan je dan. Ik heb ook wel heel vaak dat ze dan trekken ze een eigenschap 

en dan zeggen ze maar ik heb het ook niet altijd hoor bijvoorbeeld in dat en dat geval en dan zeg ik nee 

we gaan het nu hebben over positieve dingen alleen en dat je daar trots op mag zijn. en wat ik zelf nog 

mooi zou vinden maar dat doen we niet, eigenlijk zou ik die kaartjes willen kopiëren dat ik ze ze mee kan 

geven. Ja he we zijn nu met een nieuw draaiboek bezig en dat geldt niet allen voor de opvoedkwaliteiten 
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maar heel veel groepen geven kinderen een soort schatkist of rugzak mee met een soort tools het zijn 

een soort ankertjes wat je geleerd hebt en we hadden het er nu over van eigenlijk zou je ouders ook een 

soort tools mee willen geven. En niet alleen het mapje met de psycho-educatie met alles wat je allemaal 

kan verbeteren maar ook we hadden het over een soort sleutelhangerring met ook zo’n positief kaartje 

met ook je eigen kwaliteiten dat je ook een beetje een reminder hebt. Dat zou ik nog wel, ja dat is nog 

wel een idee.  

 

Nou het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind je van het 

doel? 

 

Nou dat wordt zeker behaald. In die zin behaald, het wordt aangetipt. Ik denk wel dat als ik er meer 

aandacht aan zou besteden dan zou het bijna in een reeks moeten doen en niet alleen tijdens het 

afsluiten. Dan kan ik me wel voorstellen dat je er meer uit kan halen. Dus dat je ze ze niet alleen laat 

kiezen en erover laat praten maar ook hoe kan je dit dan inzetten in een situatie die je moeilijk vindt. 

Dus heel erg vanuit wat kan je allemaal wel, waar maak ik de vertaalslag. Ja en ik speel hem nu kort, ik 

doe met drie. En je zou ouders er ook nog meer kunnen laten trekken en op verschillende terreinen.  

 

En ben je bekend met de achterliggende gedachte van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Nou ik heb het er toen wel met Ingrid over gehad en die zei eigenlijk van goh, ja die benoemde eigenlijk 

van de focus is gericht op wat ouders niet kunnen, vanuit de klachten terwijl eigenlijk ook bekend is uit 

onderzoek dat het zo waardevol is als je vanuit de krachtbenadering werkt. En ze zei ja ik mis eigenlijk, je 

hebt heel veel kaartjes ook voor kinderen maar niet echt vanuit de opvoeding. En toen zei ze ik wil 

ouders eigenlijk aanspreken in hun krachten en kwaliteiten met het idee van als je dat goed hebt staan 

je ook je ook kwetsbar durft te stellen naar anderen. 

 

Ja dat is dan het oplossingsgericht werken, ben je daar een beetje bekend mee? 

 

Ja daar ben ik wel bekend mee.  

 

En wat vind je daar dan van? 

 

Ik vind het over het algemeen een geweldige methodiek. Vooral, ja we hadden het er net in de 

vergadering nog over van hoe haak en sluit je aan bij ouders en zeker ook bij de kwetsbare doelgroep 

omdat ja wat ze in huis hebben is nog hun kracht dus als je daar op aansluit en hen dat ook leert hoe je 

kunt leren vanuit je mogelijkheden om te denken dat je mensen heel veel mee geeft. Met wel de 

kanttekening, dat vind ik zelf nog zoeken als professional, ja ik werk met heel veel multi-problem 

gezinnen waar heel veel speelt dat ik altijd wel een balans aan het zoeken ben van wanneer moet je nog 

in het stukje kracht zitten en wanneer moet je gewoon ingrijpen. Dat gaat er met name ook om dat ik 

met kinderen werk. Hoe lang mag je de vraag van ouders volgen en wanneer zeg je dit zie ik als 

professional gewoon als punten en hierin mag ik verantwoordelijkheid pakken. Dus ik vind het zoeken 

daarin. Maar ik merk wel, ik gaf een tijdje geleden aan een meisje oplossingsgerichte therapie en je 

merkt wel als je te snel gaat en vanuit je eigen kader denkt dan doet iemand er ook weinig mee dus het 

is eigenlijk wel elke keer heel erg invoegen en afstemmen.  
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En vind je het spel daar een goede tool voor om het oplossingsgericht werken in te zetten?  

 

Nou wel als van wat ik net zei. Maar dat moet ik hem zelf nog uitbreiden. Als je hem benut vanuit dit zijn 

je kwaliteiten en hoe kun je en dan er een probleemsituatie naast legt en met iemand in gesprek gaat 

van hoe zou je je kwaliteiten kunnen inzetten om met dit probleem te dealen dan zit je volgens mij in 

die modus. Ik vind vanuit hoe ik hem nu doe heb ik de link nog niet gevonden. Dus dan zou ik hem nog 

moeten uitbreiden. Ik vin hem nu aantikken van wees je ook bewust van wat je allemaal kan. Dus ik zie 

hem meer als bewustwording dan dat ik hem gebruik in het kader van oplossingsgericht werken.  

 

Nou en wat vind je een succesfactor van het opvoedkwaliteitenspel?  

 

Nou ja eigenlijk om wat ik net benoemde het is heel belangrijk om ook de focus op het positieve stuk te 

hebben. dat is echt de kern gewoon dat dat er ook mag zijn en dat er ook aan gedacht wordt en dat je 

dat ook visueel en tastbaar maakt. Je verbreed ook een beetje je denk kader van wat kan ik nou nog 

meer en o is dat ook een kwaliteit, dat ik naar iemand naar luister of dat ik liefde geef is dat een 

kwaliteit dus je maakt het kader breder ook.  

 

En wat is een faalfactor?  

 

Nou ja een faalfactor ik weet niet of dat bij mij ligt of dat ik de handleiding niet goed gelezen hebt, nou 

ja dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen want dan moet ik eigenlijk de handleiding beter lezen, ik weet 

niet of alle uitleg er in staat maar ja ik weet niet, dat weten jullie dan misschien beter ik weet niet in 

hoeverre de link is met het oplossingsgericht werken.  

 

Ja alle vragen bijvoorbeeld die in de handleiding staan die komen uit oplossingsgericht werken. Maar het 

komt er niet heel duidelijk in naar voren van dit is oplossingsgericht werken en zo past het spel zich 

daarop aan maar het zit er meer gewoon in verwerkt.  

 

O ja zo, want de schaalvragen ken ik inderdaad wel. Dus dat kan ik me nog wel voorstellen maar ik heb 

alles ook niet heel goed gelezen maar dat kan ik me voorstellen om nog net iets meer te kaderen ook 

om het nog beter op de markt te zetten om het iets meer te kaderen in op welke manieren zet je de 

volgende stappen en leg je de link. Dat kan ik me nog voorstellen. En wat ik zei maar dat is niet echt een 

faalfactor maar meer idee om van mag het vermenigvuldigd worden. 

 

 Ja er zijn wel van die blanco kaartjes. 

 

Ja van die kaartjes zonder tekst ja. Ja.  

 

En als je het een cijfer zou mogen geven tussen de 1 en 10 wat voor cijfer zou je het spel geven? 

 

Dan geef ik het een 8.  

 

En waarom? 
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Nou omdat het me heel erg aanspreekt om het stukje positeve kracht in combinatie wat het oplevert bij 

ouders aan bewustwording en vormgeving. En nou ja wat ik zei het zou nog net wat uitgebreider kunnen 

van mij.  

O ja en wat nog wel een tip is dat schiet me nu te binnen. Wat daarin ook wel een tip is, ik vind de 

vormgeving heel mooi maar het is wel heel verbaal en ik gebruik het ook wel veel bij ouders die heel 

veel woorden niet kennen. Zeker met allochtone ouderen en dat vind ik dan wel weer heel leuk bij de 

kinderkaartjes en kan ik me hier ook wel voorstellen daar staan soms nog wel plaatjes bij , nou is dat bij 

kwaliteiten nog wel heel moeilijk. Om het breder toepasbaar te maken is dat nog wel iets.  

 

Nou er zijn er wel een paar met pictogrammen.  

 

Nou ja die ken ik dan niet maar … 

 

O is dat dan misschien een nieuwere versie. *pakken het opvoedkwaliteitenspel erbij*  

 

O ja er is al een tweede versie want deze heb ik niet. O ja het is grappig want ik he kleinere kaartjes en 

zonder pictogrammen. Dus dat heeft ze dan al gedaan.  *pakt de handleiding* ja deze is ook 

uitgebreider. Dat is grappig want ik heb dus een boekje waar maar twee of drie varianten in staan heel 

klein waar ze gestart mee is, ik heb hem ook al een paar jaar in huis dus ik denk dat een aantal van die 

dingen die ik heb gezegd al anders zijn.  

 

Nou heb je nog andere dingen die je wilt benoemen over het spel? 

 

Nee ik hoop gewoon dat het meer verspreid wordt door het land. Dat is goed voor het spel en ouders en 

ook voor Ingrid.  

 

Je vertelde net dat je nu ongeveer 5 keer met het spel gewerkt hebt. In welke situaties heb je het spel 

ingezet? 

Ik gebruik het spel vooral bij groepen met ouders. Waarin een aantal thema’s gaan wat er ingewikkeld is 

in een gezin of wat ze moeilijk vinden en tegenaan lopen en dan heb ik ook nog een thema van wat heb 

je wel in huis. Hoe zorg je goed voor jezelf. Ik gebruik het spel dan in de bijeenkomst om mee af te 

sluiten.  

Dus het zijn dan voornamelijk algemene dingen die in een gezin voorkomen? Niet zoiets al thema’s over 

echtscheidingen?  

 

Oh jawel. De ouders die komen zijn voor alle groepen van de training ‘piep zei de muis’, de kopgroepen, 

de pubertraingen, spanningen thuis en de ouder- kind groepen. Dat zijn allemaal kinderen die spanning 

en stress thuis meemaken, door scheiding of huiselijk geweld of psychiatrie in huis. Dus rondom die 

thema’s. Daar gaat het eigenlijk altijd om. Dan zitten meestal alle ouders in een groep. En dan kunnen ze 

met elkaar verhalen delen.  

 

Ja precies. Je hebt het net al verteld. Je gebruikt maar 1 spel-variant  en dat is gewoon die kaartjes op 

tafel leggen en er dan over in gesprek gaan.  

 

Klopt 
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Nu staat er bij mijn vraag, waarom wel of niet. Maar je zei al dat je nog niet zoveel in de handleiding 

hebt gekeken naar andere varianten. 

 

Nee klopt. Wij hadden een draaiboek en wij zijn eigenlijk nu met een nieuw draaiboek bezig waarin  

ook wat meer ruimte is voor nieuwe methodieken. Dus dit jaar zijn we wat meer aan het uitproberen. Ik 

heb soms ook dat ik ouderbijeenkomsten heb waar maar 2 ouders komen of dat het niet werkte dus het 

is een mix van re-organisatie en tijd en ruimte maken van hoe wil ik die focus nou hebben in die 

bijeenkomsten.  

 

En geef je dan ook wel eens zelf invulling aan het spel? Of maak je echt alleen gebruik van die ene 

variant? 

 

Ja ik doe nu echt alleen maar die ene. Dus het interview is een goeie trigger om weer eens te gaan 

kijken. En dat is niet omdat ik het niet goed vindt, maar meer omdat het gaat in de waan zoals het alle 

dags gaat.  

 

Ja precies, dus het heeft wat meer verdieping nodig misschien. 

 

Ja inderdaad.  

 

We hebben het net ook gehad over het oplossingsgericht werken. Je zei al dat je het niet echt in het spel 

ziet terug komen als je het speelt. Dus deze vraag wordt dan wel wat lastig: ‘Zie je het oplossingsgericht 

werken terug komen als je het spel speelt’. 

 

Nou ik zou het wel meer kunnen gaan gebruiken. Je haakt natuurlijk aan met de link van het is lastig 

voor je, maar je hebt ook heel erg veel in huis. En eigenlijk zou de vertaalslag mooi zijn van hoe kan je 

het nou benutten in situaties die je ingewikkeld vindt. Dus als ik nu harop denk zou je het bijna nog naar 

voren moeten halen. Op het moment dat ze met ingewikkelde dingen komen, dat je dan je kwaliteiten 

erbij pakt en dan die gaat vertalen naar wat moeilijk is.  

 

Ja. Dus je ziet het wel een beetje terug komen? 

Ja als je die stappen ervoor wel goed benut. Dus wat heb je in huis, wat zie je terug komen, waar wil je 

naartoe en wat heb je dan nodig. En die vragen staan ook in de handleiding dus die kan ik er wel  bij 

bedenken. 

 

Oké . Dan de laatste vraag die wat meer gericht is op jezelf als professional. Welke houding zien de 

mensen die in jouw groep zitten bij jou terug? Welke houding neem je aan? 

 

Ik probeer ouders te ontschuldigen, in het algemeen, dat je opvoeden niet leert. Je wordt allemaal 

ouder en je kiest er niet voor om van alles op je pad te krijgen. Dus het heel erg normaliseren dat er heel 

veel is. En dat ze ook heel veel wel kunnen. En ze heel erg complimenteren voor dat ze er zijn. En dat 

vindt ik ook echt. Ik heb zelf ook twee kinderen en het is nog al wat om ouder te zijn. Zeker als er van 

alles op je pad komt. Ik zie ouders ook altijd wel een bron waarvan ik veel kan leren. En ik hoop dat ik 
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een houding heb die niet te betuttelend is en dat ik hun echt in hun kracht kan zetten. Met daarnaast 

dat het ook belangrijk is om informatie te krijgen hoe je met dingen dealt in het leven.  

 

Dus als ik het goed begrijp probeer je oordeelloos te zijn? 

 

Ja, maar sommige dingen mogen gewoon echt niet. Dus als drie ouders zeggen dat het heel normaal is 

dat je je kinderen slaat dan zeg ik daar wel wat van. Maar daarbinnen wil ik wel de veiligheid en ruimte 

creeeren dat ouders hun verhaal kwijt kunnen en benadrukken hoe pittig het voor hen is. Maar ook een 

ouder zijn en een kind hebben die ze moeten opvoeden. Met hun kwaliteiten maar ook hun 

beperkingen. 

 

Nou dat waren mijn vragen. Heb je nog dingen je wil zeggen? 

 

Nee. Ja ik merk wel dat het soms moeilijk is bij sommige ouders om het spel in te zetten omdat zij eerst 

nog de basisdingen moeten leren over de opvoeding. Dan kun je niet beginnen met het bespreken van 

kwaliteiten. Dat kan pas daarna. Hierin heb ik dus wel vaak tijd te kort.  

 

Hartelijk bedankt voor uw tijd 

 

Graag gedaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 4: Fiegret Hexspoor. 
 

We hebben het interview in twee delen verdeeld. Ik zal eerst beginnen met wat algemene vragen. Wat 

uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna vragen gaan stellen over de 

beoordeling. Dus hoe je de workshop beoordeeld en hoe je het spel beoordeelt. Als laatst zal ik vragen 

naar jou ervaring met het spel. Het interview zal ongeveer 30 minuten duren. Wil je anoniem blijven of 

mogen we je naam gebruiken? 

 

Nee hoor, tuurlijk. 

 

Oké  dan gaan we beginnen. Kun je misschien wat vertellen over je beroep? 
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Nou ik ben verpleegkundige in de jeugd – en gezondheidszorg. Ik werk bij jeugd en gezin, Gooi en 

Vechtstreken. Ik doe dat nu 14 jaar. Mijn broep houdt vooral in dat ik alle kinderen van 0  tot 4 jaar in 

beeld te krijgen die op mijn bureau komen. We hebben de bureaus verdeeld in dagen, zal ik maar 

zeggen. De dagen dat mensen kunnen omdat ze dan vrij zijn. Dat is dan mijn populatie. Met in beeld 

krijgen bedoel ik dat ik monitor of alle kinderen goed opgroeien. Ik zeg altijd tegen ouders dat er geen 

strooitje op de weg ligt waardoor dat niet kan. Opgroeien, goed ontwikkelen. Daar heb ik 100 procent 

ouders voor nodig. Want zij kunnen mij vertellen hoe het met hun kind gaat. Dus dat is heel belangrijk 

voor mijn werk. Ik werk bij de GGD Gooi ook met GIZ. Dat is gezamenlijk inschatten zorgbehoeften. 

Waardoor ik op die manier ook met de ouders werk. Ik probeer ouders inzichtelijk te maken wat wij 

belangrijk vinden voor kinderen. Dat is natuurlijk een goede basis, een goede ontwikkeling en een goede 

gezondheid. Het is eigenlijk een piramide. Daarnaast natuurlijk goede voeding, groei, enzovoorts. 

Daarnaast hebben we een vaccinatie schema van het RIVM, van het Rijk van wij volgen. Dat komt daar 

ook bij. Voor mij het minst interessants van mijn werk, maar het hoort er bij. Maar met ouders begin ik 

dan altijd dat te laten zien en elke keer weer wat wij belangrijk vinden. En daarop vragen stellen en 

kijken of zij nog wat vragen hebben. Hoe gaat het met je kind, wat is de basis, hoe zit het hiermee, waar 

heb je zorgen over, hoe zit het met de gezondheid en de groei, enzovoorts.  

 

Leuk! 

 

Ja het is echt heel leuk. Het is niet een populair beroep, maar ik vind het zo divers. Ik denk wel vaak ik 

wil wat meer de diepte in en dan komen er ook wat vacatures langs wat mij dan leuk lijkt. En dan denk ik 

dat wil ik, maar dan zul je alleen maar dat doen. En dit is veel diverser. Vooral de kwetsbare gezinnen 

vind ik het leukste.  

 

Ja dan zul je daar misschien wel weer je uitdaging in vinden? 

 

Ja juist. 

 

Leuk.  

 

Ik heb nu ook de opleiding afgerond voor jeugd- en gezinscoach. Dat doet ook meer recht aan de 

begeleiding van ouders. En daar heb ik ook plezier van ook in dit werk. Zo maak ik mijn werk leuk. Ik 

verdien mijn geld eigenlijk met een soort hobby. Dit is echt iets wat mij drijft.  

 

Dat is misschien ook echt hoe jij bent.  

 

Ja dat is het gewoon. Ik heb ook 23 jaar in het ziekenhuis gewerkt, maar dit past toch meer bij me omdat 

ik ook wat maatschappelijk werk erbij kan doen.  

 

Hoe vaak heb je het opvoedkwaliteitenspel nu gespeeld? 

 

Twee keer. Één keer met een heleboel mensen en één keer met maar twee mensen. Maar die mensen 

hadden wel gelijk al zorgen of problemen, dus toen kon ik wat meer de diepte in.  

 

Oké  dus één keer in een groep en één keer een soort van individueel, met twee personen. 
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Ja, maar alle twee de ervaringen waren waardevol.  

 

Ja? Oké  nou mooi daar zal ik dan straks nog wat meer over vragen. Heeft u deelgenomen aan de 

workshop? 

 

Ja en daar hebben we elkaar ook ontmoet! 

 

Oké , nou dan gaat Sarah nu beginnen met het stellen van haar vragen. 

 

Nou ten eerste een paar vragen over de workshop. Wat vond je van de workshop?  

 

Ja leuk. Hij zat goed in mekaar. Lekker oefenen we hadden natuurlijk ook het geluk dat we met zijn 

vieren waren. Ook met iemand ik geloof een ander werkveld maar ik begreep wel wat zij deed. Ook leuk 

hoe Ingrid het deed. Goed opgebouwd, er zat een goede opbouw in. Ja ik ging wel blij naar huis zal ik 

maar zeggen.  

 

Oké mooi. En vind je de workshop een meerwaarde om met het spel te kunnen spelen? 

 

Ja. Ja je moet het echt een keer gedaan hebben. Je moet het echt een keer gezien hebben. Ik vind het 

ook gewoon fijn dat ze een soort leidraad erbij geeft, van hoe kan je het doen. Ja ik zei net al ik geef dan 

toch weer mijn eigen draai er aan. Maar toch is het lekker om woorden ervoor te krijgen, ne je moet 

echt de workshop doen.  

 

En wat was een succesfactor van de workshop? 

 

Ik vond de ruimte heel fijn. Ik dacht je kunt hier lekker heen en weer lopen, dus dat vond ik een succes. 

Ook om met elkaar te zijn. ik vind die kaarten gewoon heel leuk. Het geeft iets blijs of iets gezellig. Dat 

het normaal is ofzo. Ik vind die Ingrid gewoon een heel inspirerend persoon. Dat maakt het denk ik ook 

een succes. Leuk hoe ze het heeft uitgewerkt en hoe het aansluit bij het in de eigen kracht zetten van de 

ouders. Dat ze op een positieve manier naar zichzelf gaan kijken.  Naar wat ze allemaal al kunnen en niet 

naar wat ze niet kunnen. Dan ben ik gewoon helemaal in de goede flow.  

 

En wat was een faalfactor? 

 

Nou ja weetje, ik verwacht nooit zo veel, dus alles was al leuk. Enne ik dacht zelf wel, ik weet nog dat ik 

dacht oké  ik ben al wat ouder, dus ook al wat meer ervaring. Ingrid is misschien wat korter bezig dan ik 

in de jeugdgezondheidszorg en ik voelde dat ik daar misschien al wat meer in was ontwikkeld. Dat is 

geen faalfactor helemaal niet maar ik zou het er met haar nog over willen hebben dat. Van he hoe sta jij 

erin, hoe pak jij dat op? Enne wat heb jij nu allemaal gedaan. Maar weetje ik had zoiets van dat is nu niet 

de plek ervoor. Ik kom nu voor de workshop. Dat is echt geen faalfactor maar ik dacht wel ik had met 

haar nog wel even willen doorpraten even. Ja en ik voelde al wel even dat ik meer ervaring had.  

 

En als je de workshop een cijfer zou mogen geven van 0-10, wat voor cijfer zou je dan geven? 
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Ja, een 8 ofzo. Gewoon goed.  

 

En waarom een 8?  

 

Omdat het gewoon, het is gewoon een mooi pakketje bij elkaar. En de workshop en de kaarten, de info 

die je daarvoor kreeg, hoe zij zich presenteert en waar ze dat dan doet. Ik kon het ook wel een beetje 

vergelijken want ik heb ook een workshop opvoedparty, heb ik ook gedaan. Ook heel leuk hoor bij 

iemand thuis, ook een heel bevlogen iemand. Maar toch had ik er minder een klik mee. Dus het is ook 

echt zo super persoonlijk. Ja en ik vond dit fijner of hier kon ik meer mee. Bij die opvoedparty had je dan 

wel hele gezellige opvoedkikkertjes, dat was dan wel weer heel leuk. Bij Ingrid heb je dan lege kaartjes, 

waar je eigen opvoedkwaliteiten kan invullen, nou vooral de eerste keer toen het heel druk was vond ik 

die kaartjes overal weer terug enzo weetje wel. Toen dacht ik o het is toch niet zo boeiend. Maar de 

tweede keer dacht ik ik neem opvoedkikkertjes mee en ze mogen allemaal van mij zo’n opvoedkikkertje 

pakken en toevallig pakte ze ook allebei iets wat hun heel erg goed deed. Dus ik heb ze en beetje 

gecombineerd nou. Ik weet niet of het mag maar ik doe het gewoon. Nou ja goed ik heb van twee 

dingen nou het leukste mee genomen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je nog serieuze 

dat spel doet en er komt ook echt een mooie opvoedkwaliteit uit waar je je als ouders erg sterk door 

voelt, dat dat ook kan werken.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de workshop? 

 

Nee.  

 

Oké dan ga ik nu door met het opvoedkwaliteitenspel. Het spel zelf. Wat vind je daarvan? 

 

Leuk. Ja leuk. Je kan er heel veel mee. Leuk spel. Ik ben wel steeds geneigd om nog andere dingen erbij 

te verzinnen aan kwaliteiten maar je kan altijd wel eentje kiezen die er het dichtstbij komt. Ik moest wel 

even zoeken want toen ik heel veel mensen had en bleek dat het opvoedkwaliteitenspel maar voor vier 

is. Ik heb er toen een andere draai aan gegeven maar dat is wel, ja je kan het niet met zoveel doen. En ik 

ben nog een beetje zoekende in hoeverre, ik doe het dan nu bij mamacafe’s en of ik dan volgende keer 

weer hetzelfde kan doen. Want als daar dezelfde ouders komen, dan weet ik dat niet zo goed dus ik ben 

gewoon daarin zoekende hoe dat werkt. Of dat mensen het dan volgend jaar toch wel weer leuk vinden 

om te doen dat weet ik nog niet zo goed. Dan zit in zo’n soort schemaatje weet je wel dan komt er een 

keer een draagdoekconsulent en een andere keer kom ik met mijn opvoedspel. Dus dan weet ik nog niet 

of het dan toch iets is dat ik eens in de zoveel tijd op het consultatiebureau het spel houd en dat ouders 

zich daar dan op kunnen inschrijven die dan nog niet geweest zijn of dat ik het toch gewoon meeneem 

op huisbezoek als mensen zoekende zijn in hun opvoeding.  

 

 Ja het is heel breed inzetbaar dus even kijken wat past.  

 

 Ja, ja. 

 

Nou en bij het spel zit een handleiding toegevoegd. Wat vind je van de handleiding? 

 

Ja, duidelijk.  
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Je kan er mee uit de voeten als je hem leest?  

 

Ja ik vergeet hem altijd als ik er mee bezig ben.  En de tweede keer had ik zoiets van ik had vragen nog 

beter kunnen stellen. Toen had ik dat met dat krijs gedaan van wat heb je wel, wat heb je niet, wat wil je 

wel, wat wil je niet. Maar dat kun je nog beter nuanceren. Dat zag ik dan weer later maar goed.  

 

Nou er staan verschillende spelvarianten in beschreven, wat vind je daarvan?  

 

Ja leuk. Hartstikke leuk. Ik vind het toch wel het leukste met die vierkant of die kwadrant, ja dat kruis. 

Hoewel de laatste keer hadden ze een heleboel  in die heb ik niet en toen dacht ik o, misschien is dit 

iemand bij wie het glas half leeg is weet je wel. Ooooh. Maar ja er kwamen wel hele mooie dingen uit. 

Maar ik vind die wel heel leuk want dan gaan mensen echt aan de slag en kijken waar ze een kaartje 

willen hebben.  

 

En het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind je van het 

doel van het spel? 

 

Dat is denk ik ook wat je moet doen als jeugdverpleegkundige dat je ouders moe versterken en te 

bevestigen wat ze al wel goed doen. Met alle gesprekken met ouders die ik voer ben ik daar ook naar 

aan het luisteren. Wanneer hebben ze wel lekker geslapen en wat was er toen anders, wat doen ze wel 

wat gebeurde er dan en daar moet je op doorgaan want dat is mogelijk het geheim of hun 

gebruiksaanwijzing voor een successtory. Ouders hebben zo’n aai over de bol nodig, alleen maar, en dat 

deed ik eigenlijk al en daarom gewoon een hele leuke werkvorm voor mij.  

 

Past bij hoe je normaal ook al werkt? 

 

Ja behalve dat je wel een compliment moet wel gemeend zijn weet je. Gewoon de hele dag lopen 

roepen van wat doen jullie het allemaal goed, dat werkt meestal niet. En dan probeer ik goed ook 

meestal te vermijden. Want daar zit een oordeel aan. Dus dan zeg ik o wat lekker voor jullie of wat fijn 

dat het werkt of zo. Ja krachtiger daar zit het eigenlijk in.  

 

Oké, en je bent wel bekend met de achterliggende gedacht het oplossingsgericht werken? 

 

Ja.  

 

En wat vind je van oplossingsgericht werken?  

 

Ja wat ik daar tegenoverstelde is dat vroeger ik ook altijd geïnteresseerd ook ben maar eerst dacht ik 

altijd je moet de angel eruit halen weetje je mot kijken waar het pijnpunt zit, de oorzaak. Enne dat heb 

ik heel lang gedaan, dat was ook wel verplicht vanuit de opleiding dat heel erg naar de oorzaak gaan. 

Dus ik kan het wel herleiden van mezelf ook wel begrijpen waarom ik er zo instak maar dat doet wat 

mezelf ook. Dus hoe ik mezelf voel, van kan ik het wel aan, kost het niet te veel energie. En dat 

oplossingsgericht werken dat zegt eigenlijk de oorzaak is niet zo belangrijk het is eigenlijk veel 

belangrijker van hoe verder. Tuurlijk je ontvangt dat verhaal van oo u heeft ook echt geen leuke jeugd 
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gehad ik begrijp het helemaal maar hoe komt het dan dat je hier wel zo bijzit en wat heeft jou dan zo ver 

gebracht of heeft je wel hoop of kracht gegeven. En ik denk daar willen mensen het wel over hebben. 

Laatst was ik met iemand en die zei ja die mevrouw, en dat was dan toevallig iemand van het leger des 

heils, die wil alleen maar praten over de relatie met mijn moeder en mij en ja die is kut maar ik moet 

werken aan dat ik een woonplek krijgen en daarna wil ik heus wel aan mezelf gaan werken maar ik moet 

nu eerst werken aan een woonplek. Daar kan ik haar natuurlijk ook niet aan helpen maar ik kan haar wel 

adviseren van dan moet je daar gaan bellen en dit moet je nog doen. En dat is eigenlijk waarvan ik dacht, 

ja ik hebt het voor mezelf met beide handen aangegrepen.  

 

En vind je dat oplossingsgericht werken goed terug te vinden is in het spel? 

 

Ja. Ik denk wel zo je moet oplossingsgericht kunnen denken wil je dit spel goed kunnen doen. Iemand 

die dit nog niet weet of nog niet geoefend heeft met oplossingsgericht werken, ja dan is het alleen maar 

een spel met leuke kaartjes. Dus eigenlijk moet je eerst een workshop oplossingsgericht werken doen 

ofzo.  

 

Je moet er wel al iets van weten voordat je dit kan inzetten op de juiste manier?  

 

Ja.  

 

Wat vind je een succesfactor van het spel? 

 

Ik vind de lay-out hartstikke leuk. Leuk daar kun je echt wat mee. Ja weetje het is gewoon een spel waar 

mensen blij van worden.  

 

En wat is dan een faalfactor of iets minder goed aan het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Ja ik zou kunnen zeggen dat het maar voor vier personen is, maar aan de andere kant kun je dan met 

twee spellen weer, of minder kaartjes laten trekken. Ja dat is ook het ook eigenlijk niet maar dat is ook 

meer mijn zoeken nog van hoe kan ik het beste doen. Ja ik weet het verder ook niet.  

 

 En als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1-10 wat voor cijfer zou het dan krijgen? 

 

Ja een 7,5 of een 8. Ja ik zou niet weten waarom het een 7,5 moet zijn het is gewoon een 8. Het is 

gewoon een leuk spel.  Het is gewoon mooi om dat erbij te pakken. Ja weetje het normaliseert een 

beetje om over opvoeding te praten. Het normaliseert een beetje en dat is het leuke van dit spel. De 

diepgang kun je zelf aangeven door de vragen die je stelt. 

 

Het maakt het misschien wat makkelijker om een inging te creëren om ergens over te praten?  

 

Ja. Ja. Dat maakt, ja weetje je kun algemeen beginnen. En ik ben toen echt de diepte ingegaan met wat 

heb je wel en wat heb je nog niet. Ik heb ze toen eerst gewoon drie kaartjes laten pakken en waarmee je 

die kaartjes zou willen ruilen en kloppen deze drie kaartjes nu voor je.  

 

Nou oké heb je nog andere dingen die je kwijt wil over het spel?  
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Nou je zou, ja ze heeft nu die vragen op een a4-tje gedaan of in de handleiding maar daar zou je 

natuurlijk ook nog kaartjes van kunnen maken. Die zitten dan ook in het doosje want nu was ik dat 

velletje dan weer kwijt en waar is dat weetje maar als je het gewoon allemaal bij elkaar hebt in dat 

doosje dan heb je zelf ook een soort houvast net als van die presentatoren met zo’n kaartje ziet staan. 

En dan denk ik dat zou eigenlijk best wel fijn zijn, dan heb je alles in het spel. En dan kun je het erbij 

pakken of je kunt het er niet bij pakken. 

 

Ja of ook voor andere ouders, dat zij aan elkaar vragen kunnen stellen.  

 

Ja echt. Want toen dacht ik nog van als ik met teveel mensen hoe doe ik dat dan. 

 

Ja en dan kan je ze het zelf laten stellen helemaal met zo’n grote groep want dan kan je niet over te 

gelijk zijn om de goede vragen te stellen. En dan kunnen ze het aan elkaar stellen.  

 

Ja. Ja precies en dan loop je er natuurlijk alsnog wel doorheen. Want je gaat ook niet met zo’n 

handleiding zitten. Want dan is het helemaal zo van je moet zelf nog ehhh.  

 

Nou dan gaat Sascha nu verder met de uitvoering.  

  

Nou je vertelde net dat je het spel nu twee keer gebruikt hebt. 1 keer in een mamacafe voor een grote 

groep en 1 keer met twee mensen. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat gebeurde daar, in wat voor 

situatie was dat? 

 

De eerste keer was in een mamacafe en dat was in mijn eigen consultatiebureau. Het CJG zit daar 

ongeveer tegenover en daar gebeurde dat dan. Toen waren er heel veel moeders gekomen met ook alle 

kinderen erbij. Eigenlijk was het een zooitje. Maar toen ik eenmaal begon die kaartjes neer te leggen, 

toen gingen ouders echt naar die kaartjes kijken. En dat vond ik ontzettend leuk en er waren ook twee 

vaders. Ik wist niet hoeveel kaartjes ik nodig had, dus zei ik: ‘pak allemaal maar twee kaartjes waarvan je 

denkt, dit kan ik en dit wil ik’. Dit heb ik echt zonder handleiding gedaan. En er was bijvoorbeeld één 

vader die zei van: ‘Ik vind loslaten heel eng, dat gaat hem helemaal niet worden’. En toen hadden we 

daar eigenlijk al een heel gesprek over. En dat vertelde hij ook heel vrij in die groep met 15 a 16 mensen. 

En er was ook iemand die zei: ‘Ik vind het altijd zo moeilijk  als mijn schoonouders er zijn, dat ze daar dan 

veel meer mogen dan bij mij’. Daar had ze een kaartje  grenzen stellen bij gepakt. Dus toen konden we 

daar een gesprek over voeren. En toen begreep iedereen wel van, hee dat heb ik ook en hoe lastig dit 

soms kan zijn. Grootouders heb je nodig, maar het kan ook lastig zijn. Dus zo kwamen er gesprekken op 

gang.  En we hebben toen nog een rondje gedaan. Met wat je goed kan, om daar mee af te sluiten. Zo 

was er ook een moeder, die had net een baby en die zei: ‘ Opvoeden? Daar ben ik nog helemaal niet 

mee bezig’. En toen zei ik: ‘waar ben je goed in, pak eens een kwaliteit’. Toen bleek deze mevrouw 

grafisch vormgeefster te zijn, dus ze was heel creatief. En in eerste instantie dacht ze dat het niet zoveel 

zin had om een kaartje te pakken, maar uiteindelijk pakte ze toch het kaartje creatief. En toen vroeg ik 

aan alle andere moeders. Hoe belangrijk is creatief zijn voor jullie in de opvoeding? En toen zeiden ze: ‘’ 

Heel belangrijk’’.  En toen kwamen er ook opmerkingen van: ‘samen met je kind iets doen geeft een fijne 

sfeer’. En toen werd die moeder die grafisch vormgeefster was gezien van: ; hee jou kwaliteit is echt 

goed en kreeg ze waarschijnlijk dit gevoel ook. Dus dit was voor mij al een geslaagd gesprek. Je bent 
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soms maar een half uurtje bezig met deze ouders maar bespreek je wel al zulke mooie items: 

Grootouders betrekken bij de opvoeding, loslaten en nog niet zo bezig zijn al met opvoeden en alleen 

maar met eten geven en knuffelen..  

 

Ja en dat ze dan toch realiseert dat dat ook opvoeden is. Of dat creativiteit dus wel iets is wat een ouder 

belangrijk vindt.  

 

Ja precies. Ondank dat het rommelig was, was het toch geslaagd.  

 

 En gebruikte je hier de spel-variant met de schilderstape of had je hier alle kaartjes gewoon neergelegd? 

 

Nee ik had hier alleen de kaartjes neergelegd. 

 

Oké  dus ze mochten er gewoon twee pakken. 

 

Ja en daar kwamen ook al gesprekken uit. 

 

En was de tweede keer dat je het spel speelde daarna? Merkte je toen al verschil? 

 

Ja veel meer ontspanning. En er was een moeder die had psychische problemen met een heel laag 

zelfbeeld en die was vroeger gepest als kind. Ze had een jongetje van 2 en ze worstelde daar erg mee. En 

ik had een moeder waarvan het kind geen nieren meer had, dus die maakte veel ziekenhuis bezoeken 

mee. Maar die moeder was zo positief. Ten opzichte van die andere moeder was nog met haar zelf 

bezig. 

 

En hoe zette je toen het opvoedkwaliteitenspel in? 

 

Met die drie kenkwaliteiten. Maar toen was het ook zo van: ‘Dit heb jij maar dat heb ik niet’. En toen zei 

die moeder van: ‘ja maar dat hoeft ook niet, je kan wel kijken ik zou dit wel fijn vinden’. Dus er gebeurde 

wel wat tussen hen. 

 

Ze leerde van elkaar bedoel je? 

 

 Ja precies. Het was wel bijzonder. En toen gingen we kijken naar die kwaliteiten, van wat heb ik wel en 

wat heb ik niet. En toen kwamen er natuurlijk wel ook dingen die ze wel al had en toen zijn we ook heel 

erg bezig geweest met wat kun je juist wel. Het gaf haar een heel overzichtelijk beeld. Waaraan ze wilde 

werken en wat ze goed kon.  

 

 Ja dat is zo mooi aan het spel. Dat je kijkt wat je al kan en met die kwaliteiten verder kan bouwen naar 

de dingen die je misschien nog beter wil doen.  

 

Ja precies.  

 

Oké . En maakt u altijd gebruik van de spel-varianten of geeft u ook eigen invulling? 
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Ja ik geef er eigen invulling aan.  

 

Waarom? 

 

Nouja de eerste keer omdat er toen heel veel mensen waren en ik maar één stel kaarten had en de 

tweede keer omdat er maar twee mensen aanwezig waren. Dus het is wel anticiperen op de situatie. 

Dat weet je nooit van te voren. 

 

Dus een beetje creatief ermee zijn komt u ook wel goed uit met het spel en is wel mogelijk voor uw 

gevoel? 

 

Jahoor. Als je maar dat oplossingsgerichte in je hoofd houd. Dan maakt het niet zoveel uit wat je met het 

spel doet denk ik bijna.  

 

Dus je gebruikt eignelijk een gedeelte van de handleiding, maar hoe het dan loopt bekijk je op het 

moment zelf. 

 

Ja precies 

 

Dus het oplossingsgericht werken past u wel echt toe tijdens het spelen van het spel? Dat komt wel echt 

naar voren? 

 

Ja. 

 

En kun je daar ook een voorbeeld van geven? 

Net zoals dat voorbeeld wat ik vertelde over creativiteit bij die groep ouders en met loslaten. Dat het 

moeilijk is en je gaat kijken naar wat dan helpt om wel los te kunnen laten. Ja je moet wel echt open 

vragen stellen ook en geen oordeel hebben. Kijken naar wat er gebeurt, zeg maar even  niks. Je moet 

niks willen. 

 

Zie je dan ook wat anders gebeuren bij de ouders? 

 

Ja. Ik vind dat gewoon leuk, vertel maar. 

 

Oké  en dan een laatste vraag voor u als professional. U heeft het ook al een beetje verteld, maar 

misschien lukt dit nu in termen. Welke houding neemt u aan als u het spel speelt? Welke houding zien 

ouders bij u terug? 

 

Mooie vraag. Ik denk de afwachtende ,stimulerende en enthousiasmerdende houding. En ook wel snel 

op je handen zitten hoor. 

 

Ja dat kan ik me voorstellen. Je bent toch snel geneigd om iets te zeggen. 

 

Ja dat doe je snel. Je zegt snel, ja deze past bij jou of deze moet je doen. Maar nee je moet afwachtend 

zijn. 
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Bent u van plan het spel binnenkort weer te gebruiken? 

 

Nee ik heb nog geen plan. Er komt wel weer een mamacafe aan. Dus misschien neem ik hem dan mee. 

Maar nu nog geen nieuwe afspraken. Ik heb morgen wel een huisbezoek. Dus misschien neem ik hem 

wel even mee. Ik denk dat het daar wel leuk is om te gebruiken, om te kijken naar wat er goed gaat. 

Want vaak gaat het over koetjes en kalfjes, dus ik wil wel eens weer een positief gesprek voeren met 

haar. En dat doet het spel wel. 

 

Oké  nou hartelijk bedankt voor uw deelname! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 5: Marion van Gils 
 

Wat fijn dat u wil meewerken! We hebben het interview in 2 delen gesplitst. Ik zal eerst beginnen met 

wat algemene vragen. Zoals wat uw beroep is en hoe vaak u het opvoedkwaliteitenspel gespeeld heeft. 

Daarna zal Sarah starten met vragen te stellen over uw beoordeling van de workshop (als u die gevolgd 

heeft) en het spel. Als laatst zal ik nog wat vragen stellen over hoe u het spel speelt, dus over de 

uitvoering. 

 

Oké  

 

Mogen we uw naam gebruiken? 

 

Jahoor dat is geen probleem 

 

Oké  dan gaan we beginnen. Kunt u misschien wat vertellen over uw beroep? 

 

Ik werk binnen stichting Alifa in Enschede, de welzijnsorganisatie. Daar begeleid ik ontmoetingsgroepen. 

Dat zijn groepen ouders, vooral moeders met jonge kinderen. Ik heb ook een plus 4 groep. Dus ouders 

met basisschool kinderen. Die begeleid ik eens in de week en komen deze dames bij elkaar om te praten 

over opvoeding. En daarbij behandelen we dan verschillende thema’s aan de hand van de Triple P 
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methode, positief opvoeden. Daarnaast doe ik individuele begeleiding voor ouders met allerdaagse 

opvoedingsvragen. En dat doe ik aan de hand van de methodiek Triple P niveau 3. Ook geef ik thema 

bijeenkomsten over opvoeden en opvoedingscurssusen.  

 

Oké , dat klinkt heel divers. Leuk! 

 

Ja erg divers en erg leuk. 

 

En hoe vaak heeft u het opvoedkwaliteitenspel gespeeld? 

 

Ik heb het niet precies geturft, maar ik denk zo ongeveer 6 of 7 keer. 

 

Dat is een mooi aantal en kunt u er in iedergeval wat over vertellen. 

 

Ja. 

 

Heeft u deelgenomen aan de workshop? 

 

Nee 

 

Oké  dan zal Sarah nu beginnen met haar vragen. 

 

 

 

 

Nou wat vind je van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Ik vind het mooi uitgevoerd. Ik vind het mooi met die kaartjes. Ik vind het ook een praktisch hulpmiddel 

binnen mijn lessen zeg maar binnen de thema’s die ik geef. Ik begrijp dat het eigenlijk is bedoeld voor 1 

op 1 gesprekken met mensen. Ik kan het wel gebruiken in mijn groepen maar ik had het prettiger 

gevonden als er in het bijgeleverde boekje als daar wat tips in stonden over hoe je het nog beter met 

groepen kan gebruiken.  

 

Oké want hoe lang heeft u het spel dan al? 

 

Een half jaar.  

 

Oké want ik denk dat dan inmiddels misschien een uitgebreidere versie is, want de versie die wij van 

Ingrid hebben gekregen staan ook varianten in hoe je het met groepen kan spelen.  

 

Oké misschien heb ik er wel over heen gelezen of bedoel ik er iets anders mee. Maar wat ik in de 

handleiding lees is dat je het , er staan heel veel handreikingen in hoe je het 1 op 1 kan gebruiken en je 

kunt het dan ook wel zo in de groep gebruiken maar bij een groepsgesprek ja zou ik toch nog wel meer 

tips willen hebben.  
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Want heeft u ook bijvoorbeeld pictogrammen op de kaartjes staan?  

 

Nee ik heb alleen tekst erop staan. Alleen kreten, als zelfstandigheid en tijd voor jezelf.  

 

Ja precies dan heeft u echt de eerste versie denk ik en ze heeft in de tussentijd al wat aanpassingen 

gedaan dus ik denk dat dan het verschil is. Maar dat is verder niet erg, misschien leuk om een keer een 

nieuwere versie aan te schaffen.  

 

Ja nou oké prima.  

 

Nou ja er zit dus inderdaad een handleiding bij zoals we het ook al een beetje over hadden. Wat vind je 

van de handleiding die bijgevoegd zit?  

 

Op zich begrijp ik de handleiding maar wat ik net al zei het komt op mij meer over dat je het kan 

gebruiken bij een 1 op 1 gesprek en ik mis eigenlijk de tips voor een groepsgesprek.  

 

Oké ja dat is duidelijk. Maar vind je wel de handleiding duidelijk met wat er in staat? Is het duidelijk 

beschreven en kan je er mee uit de voeten?  

 

Ja hoor. Ja.  

 

En wat vind je van de verschillende spelvarianten van het opvoedkwaliteitenspel?  

 

Ja er staan wel wat verschillende spelvarianten in, ze zijn niet allemaal van toepassing voor mij. Ik zal 

hem er even bij pakken dat praat wat makkelijker. Er zijn een aantal spelvarianten die ik wel gebruik 

maar er zijn er ook een aantal bij die ik niet zo vaak gebruik. En dan moet ik ook nog even de bril pakken 

want het zijn wel kleine lettertjes. Dat mag je er ook wel bij zetten, dat voor mij de lettertjes wat te klein 

zijn. Even kijken, het gebruik van het spel in individuele coaching gesprek dus vanuit eigen perspectief, 

dan ga je echt inzoomen op jezelf als opvoeder, dan vanuit het perspectief van de andere ouder dus dat 

is de partner. Ja de partners zijn er bij ons nooit bij. Dus die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt. Dan de 

leerdoelen, ja die heb ik wel gebruikt. Die gebruik ik vaak. Dus ik heb de mensen gevraagd waar ze hel 

goed in zijn dus of ze een aantal kwaliteiten te pakken waar ze zelf heel goed in zijn en ook een aantal 

kwaliteiten te pakken waar ze minder goed in zijn om het voor de mensen wat duidelijker te maken. Dat 

het voor henzelf ook wat duidelijker wordt waar ze wel mee uit de voeten kunnen en waar ze misschien 

nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Dus die heb ik wel vaak gebruikt. Even kijken, schaalvraag 

heb ik niet gebruikt. Zou ik kunnen doen hoor. Oké de workshops en trainingen. Top vijf van de eigen 

opvoedkwaliteiten heb ik ook gedaan dat verschaft de ouders wel inzicht dat vond ik wel mooi dus dat je 

vij eigen opvoedkwaliteiten naar belangrijkheid dus wat vind je nou heel belangrijk in de opvoeding en 

dus een tp vijf maakt en dat is wel mooi om voor jezelf te kijken wat vind ik nou heel belangrijk en hoe 

zit dat bij een ander. En wat zegt dat over mij als opvoeder en wat zegt dat over mij eigen waarden en 

normen en waarom is dat bij nou anders dan bij een ander. Dus dat is wel leuk om te doen. Nou dan zijn 

we er ook al door. Ja dus als je dat een paar keer doet met een groep dan hebben ze de kaartjes ook wel 

gezien dus eigenlijk had ik graag nog wat meer tips willen hebben over hoe je het kunt gebruiken in een 

groep.  
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En het hoofddoel van het spel is om ouders bewust te maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind je 

vaan dit doel? 

 

Ja dat is heel belangrijk dat doel. Ook als je kijkt naar Tripple P dat is toch ouders meer in hun eigen 

kracht zetten om meer zelfvertrouwen te krijgen in eigen kunnen. Ja wat ik ook wel eens gedaan heb is 

om met een groep ouders de kaartjes op tafel te leggen en daarbij eerst kijken natuurlijk wat vind ik zelf 

maar dan is te kijken naar wat ziet een ander nou in jou. Want dat wil ook nog wel verschillen hoor, dat 

ouders een heel ander idee hebben van hun kwaliteiten en dat andere mensen uit de groep dus een 

heel ander kaartje pakken voor hun dan dat ze zelf hadden gepakt. En dat is ook wel een eyeopener van 

he vind je mij zo geduldig goh en als meer mensen dat dan zeggen dat ze dan echt wel dat zelf 

vertrouwen krijgen van ik doe het toch nog niet zo slecht of ik heb kwaliteiten die ik zelf eigenlijk niet 

zag.  

 

Ja dat is ook zo inderdaad. Dus het wordt zo te horen ook wel behaald het doel? 

 

Ja zeker ja.  

 

Oké mooi. En ben je bekend met de achterliggende gedachte dus het oplossingsgericht werken van het 

opvoedkwaliteitenspel?  

 

Nee.  

 

Oké had je er wel wat meer van willen weten of kan je het spel ook gewoon zo inzetten.  

Nou ik heb die training niet gevolgd, ik heb de workshop heb ik er niet bij gevolgd ik heb alleen de 

kaartjes gekregen met de bijbehorende mapje en ja ik werk wel oplossingsgericht hoor want als mensen 

bij mij komen met een probleem maar ik heb nooit de link gelegd tussen oplossingsgericht werken en 

deze kaartjes. Dus als daar nog een beschrijving bij zou kunnen komen, zou ik wel blij mee zijn.   

 

Oké nou goed om mee te nemen. Wat vind je een succesfactor van het opvoedkwaliteitenspel?  

 

Dat het heel tastbaar is. Dus dat het makkelijk in gebruik is en heel tastbaar is voor de mensen. Ik heb 

ook wel vaak dat als we bepaald spel doen en we hebben een aantal kaartjes geselecteerd voor een 

bepaald persoon of naar aanleiding van een bepaalde vraag dat mensen er foto’s van gaan nemen. Dat 

ze zeggen o ik maak even een foto zodat ik het thuis nog even na kan kijken.  

 

O dat is zeker leuk inderdaad. En wat vind je dan een faalfactor van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Nou dat weet ik zo niet. Misschien dat je niet te vaak achter elkaar moet gebruiken dat mensen denken 

o komt zij ook weer aan met haar kaartjes, nu weten we het wel. Maar goed dat is eigenlijk met alles zo 

he als je iets drie keer hebt gedaan dan moet je het weer even wegleggen. Dan moet je weer even 

wachten.  

 

En als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1 tot 10 wat voor cijfer krijgt het spel dan? 

 

Dan zou ik een 8 geven.  
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Oké en waarom? 

 

Omdat ik het een heel praktische spel vind en heel fysiek zeg maar dat je ook echt kaartjes kunt pakken 

dat het niet alleen maar praten is mar dat je ook werkelijk iets mee kun doen. Het blijft hangen bij de 

mensen net wat ik zeg, ze nemen een foto, ze nemen het mee. En het is voor meerdere doelen 

inzetbaar.  

 

Nou oké heb je nog andere dingen over het spel die wij mee kunnen nemen in het onderzoek? 

 

Ik denk het niet. Ik denk dat dit wel mijn beeld is.  

 

In welke situaties zet u het opvoedkwaliteitenspel allemaal in? Kunt u daar wat over vertellen? 

 

Ik zet het in tijdens het werken met mijn groepen. Ik heb het nog niet individueel gebruikt. Als ik een 

groep moeders begeleid over een bepaald thema dan is dit een mooie aanleiding om in een gesprek te 

komen. Dus het is eigenlijk meer een gespreksopener.  

 

Ja precies. Om het een beetje zichtbaar te maken.  

 

Ja precies. 

 

U vertelde net al dat u twee spel-varianten gebruikt. Geeft u ook nog wel eens zelf invulling aan het spel? 

Ja ik laat ouders ook wel eens kaartjes pakken voor elkaar. Om ze een goed gevoel te geven en 

zelfvertrouwen op te bouwen.  

 

Nu heb ik ook een vraag over oplossingsgericht werken, maar u vertelde net al dat u dit niet ziet terug 

komen in het spel. U ziet geen link? 

 

Nee. Je mag het mij wel vragen, misschien dat ik dan toch een link zie. 

 

Alle voorbeeld vragen die in de handleiding staan zijn eigenlijk gebaseerd op het oplossingsgericht 

werken. Zoals bijvoorbeeld schaal-vragen en open vragen. 

 

Oké . 

 

Dan een vraag over u als professional. Kunt u iets vertellen over de houding die u aanneemt als u het 

opvoedkwaliteitenspel aan het spelen bent? Welke houding zien ouders terug? 

 

Wat ik in iedergeval niet doe. Ik probeer altijd te vermijden dat ik degene ben die met de antwoorden 

komt. Ik zeg altijd tegen de mensen, wij zijn allemaal deskundig op het gebied van onze eigen kinderen 

en opvoeden doe het op je eigen manier. Het enige wat ik heb is de informatie die ik met jullie kan delen 

en voor de rest moet je er zelf uithalen wat je belangrijk vindt. Ik ga de mensen niet vertellen hoe ze hun 

kinderen moeten opvoeden. Want als je dat wel doet, dan denk ik dat je weerstand opwekt bij de 

mensen. ‘Wie ben jij wel niet om mij te vertellen hoe ik mijn kind moet opvoeden’.  Dat is de houding 
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die ik altijd aanneem.  Ik ben niet degene die andere mensen moet vertellen hoe ze hun kinderen 

moeten opvoeden. Ik heb de informatie van Triple P bijvoorbeeld en daar kan ik wat over vertellen. Ik 

laat aan de mensen zelf over wat ze daarvan uitpikken en wat ze gaan toepassen in de opvoeding. 

 

Het is inderdaad vaak zo dat mensen denken dat de hulpverlener alles moet zeggen. 

 

Ja en zo sta ik er niet in. Ik vind dat dat niet werkt en dat je dan tegen de deskunigheid van de ouder zelf 

ingaat.  

 

Ja, mooi. Gaat u binnenkort het spel weer inzetten? 

 

Ja vast wel. Ik heb nu nog geen concrete plannen. Maar het ligt hier in de kast bij mij dus kan het zo 

pakken als ik het wil gebruiken en denk dat het goed bij een thema past zal ik hem weer gaan gebruiken. 

 

Oké  dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Heeft u nog dingen die u kwijt wil? 

 

Nee dit was het wel. 

 

Hartelijk bedankt. 

 

Graag gedaan 

Interview 6:  Héléne de Vijver 
 

Wat fijn dat we even konden bellen. Ik zal een beetje uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk gesplitst in twee delen. Ik zal zo beginnen met een paar algemene 

vragen. Deze zullen gaan over uw beroep en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en daarna zal Sarah 

beginnen met vragen te stellen over uw beoordeling van het spel. Dus wat u van het spel en de workshop 

vindt. En als laatst zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering. Dus hoe u het spel speelt. Het 

interview zal ongeveer 30 mintuen duren. Verder willen wij u vragen of wij uw naam mogen gebruiken en 

of we het interview mogen opnemen? 

 

Jahoor dat is geen probleem. 

 

Oké  dan zullen we gaan starten. Kunt u misschien wat vertellen over uw beroep? 

 

Wat vertellen over mijn beroep. Ja, ik ben jeugdarts van beroep. En ik heb een eigen kindercoachpraktijk 

sinds 6 jaar. In de coachpraktijk daar begeleid ik met name kinderen, maar ook steeds meer ouders die 

met vragen zitten over de opvoeding of vragen hebben omtrent een probleem die bij hun kind 

voorkomt. Verder heb ik ook algemene vragen. Bijvoorbeeld vragen over sociale vaardigheden, 

rouwverwerking, echtscheiding en die daar in vast lopen. Een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen is 

een veelvoorkomend probleem. Deze kinderen heb ik in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Dus over het 

algemeen de basisschool leeftijd, ook wel eens een ouder kind. En ik heb ook geregeld volwassen, dat 

zijn moeders die willen sparren over hoe ze met bepaalde dingen moeten omgaan. En in dat kader 

gebruik ik ook het spel. Ik zie ongeveer 5 tot 8 kinderen per week en daarnaast doe ik ook nog spreekuur 
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als jeugdarts, dus daar spreek ik ook ouders maar dan met hele jonge kinderen. En dat kader doe ik het 

spel niet, maar wel in de kindercoachpraktijk. 

 

Dat klinkt heel erg interessant! 

 

Ja het is ook een ontzettend leuk vak.  

 

En hoe vaak heeft u nu met het opvoedkwaliteitenspel gewerkt? 

 

Ik heb er nu drie keer mee gewerkt. Nog niet heel veel, maar wel al drie keer en dat was iedere keer erg 

leuk. 

 

Oké  nou mooi. En heeft u deelgenomen aan de workshop? 

 

Ja ik heb deelgenomen aan de workshop 

 

Oké , nou dat waren de algemene vragen. Sarah zal nu beginnen met de vragen over uw beoordeling 

van het spel. 

 

Ja 

 

 

Ja dus ik begin eerst met de beoordeling van de workshop. Nou wat vond u van de workshop? 

 

Heel positief. Goed e opbouw qua eerst theorie en dan zelf aan de slag. Dat vond ik goed. En het fijne 

van zelf aan de slag is natuurlijk dat je meteen ervaart wat het spel kan doen en hoe het een mooi 

hulpmiddel is. Ja ik vond het heel positief en het geeft ook meteen alle mogelijkheden van het spel. 

Verder heeft zij een heel mooi boekje erbij, dus veel spelvarianten kun je uit het boekje halen. Het is 

altijd fijn om het in de workshop toegelicht te krijgen en dan net wat ik zeg met andere in gesprek te 

gaan van hoe gebruiken anderen het, dat is natuurlijk ook leuk van de workshop, dat je anderen spreekt. 

Dat is het aanvullende en dan dat je zelf aan de slag kan en dan kan ervaren hoe je het moet doen.  

 

En vind u de workshop een meerwaarde om het opvoedkwaliteitenspel op een goed manier in te kunnen 

zetten? 

 

Ja zeker.  

 

Oké en waarom dan precies? 

 

Nou eigenlijk om wat ik net al aangaf je kan het boekje wel lezen met de verschillende spelvarianten 

maar door er met elkaar over te praten kom je gewoon op meer ideeën en dingen waarvan je denkt huh 

hoe zou ze dat nou bedoelen kan je gewoon helderheid over krijgen.  

 

Oké en wat was een succesfactor van de workshop? 
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Ik denk de ontmoeting met andere professionals die ook met het spel werken. Ik denk dat dat een 

succesfactor is.  

 

En wat was dan een faalfactor?  

 

Een faalfactor? Nou niet.  

 

En als je de workshop een cijfer zou mogen geven van 0-10 wat voor cijfer zou u dan geven?  

 

Een hoog cijfer. Ja ehh nou weet ik veel een eeh. Nou ik zou denk ik wel een 10 geven. Ja want nou de 

verhouding is heel goed een stukje theorie en dan snel aan de slag, want dat is waar je voor komt 

inderdaad. Snel praten, snel in tweetalletjes en dan huppakee aan de slag, uitwisselen. Dus zoals zij het 

neerzet met eerst even het verhaaltje met theorie en dan gauw met elkaar gaan uitwisselen he dat is 

ook een succesfactor uitwisselen met elkaar en dan het spel gaan inzetten en gebruiken. Ja.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de workshop?  

 

Nee. Goed bereikbare locatie, ja het was allemaal goed. De prijs vond ik ook wel, ja het was niet al te 

goedkoop maar ik denk ook wel dat (er misschien nog wat bij komt kijken) of (daar kan ze misschien nog 

wat naar kijken). Ik denk ook wel dat ze een mooie prijs heeft neergezet maar ik denk wel dat je nog een 

mooiere prijs kan zijn als je er meteen actualitatie (?) voor krijgt. Dan zou het gewoon nog wat 

meerwaarde hebben het bedrag. Maar alle kosten zitten erbij in dus dat is allemaal prima.  

 

Nou oké mooi. Dan ga ik nu over op het stukje van het opvoedkwaliteitenspel zelf. Nou wat vind je van 

het spel?  

 

Ik vind het heel mooi spel. Dat hoor ik ook van ouders terug. Dus het is überhaupt al heel aantrekkelijk 

om mee te gaan spelen.  En heel veel ouders redeneren niet op deze manier vanuit hun eigen 

kwaliteiten. Heel veel ouders kennen inmiddels kinderkwaliteiten, heel veel scholen gebruiken ook 

kinderkwaliteiten. Maar het leuke is dat ouders nog niet naar hun eigen kwaliteiten kijken of een 

beperkte woordenschat daarin hebben en het leuke van hele stapel  is natuurlijk dat je denk o ja dat is 

er ook nog en o ja dat ook. Ik laat veel ouders zelf uitzoeken aan de hand van een vraag of iets waar ze 

tegenaan lopen. En dan zie je gewoon dat ze heel nadenkend, heel serieus door de stapel heen gaan. En 

het ook even op zich in laten werken. Erg leuk ja. Soms blijven ze hangen bij een kaartje en dan hoed je 

alleen maar te zeggen van nou vertel waar gaan je gedachten heen en dan ben je zo al vijf minuten 

verder. Het maakt heel veel los bij ouders door rustig ergens bij stil te staan. Gewoon zitten met een 

pakje kaarten voor je neus.  

 

Oké mooi. Nou en bij het spel is natuurlijk de handleiding toegevoegd en nou wat vind je van de 

handleiding?  

 

 Die vind ik heel goed, je hebt heel veel spelvarianten. Je moet daar wel even voor gaan zitten en ik heb 

het nog te kort gespeeld om eh ja nu heb ik zoiets van ik ben een doener dus ik leer door iets gewoon te 

doen en daarna ga ik denken oké ik heb het nu een paar keer gedaan, nou ga ik toch een keer het boekje 

lezen. Even kijken wat er instaat. Dus dat stadium ben ik nu dus even een keer door het boekje heen te 
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lezen van uhm ik heb het nu een paar keer op deze manier gespeeld, de manier die we ook in de 

workshop hebben gedaan. En nu ga ik kijken oké dit is een methode wat is er nog meer voor manieren. 

Ja.  Dus in dat opzicht gebruik ik het boekje ook als naslagwerk. Ja.  

 

Nou oké. Wat vind je van de verschillende spelvarianten die het spel biedt?  

 

Die vind ik ruim. Ja ik vind het ruim. Ja. Heel leuk. Ja.  

 

Oké mooi. En het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vindt 

u van dit doel?  

 

Ja prima, en dat onderschrijf ik helemaal. Ja. En het werkt ook zo.  

 

O nou oké dat is goed om te horen. En bent u bekend met de achterliggende gedachte, dus het 

oplossingsgericht werken, van het opvoedkwaliteitenspel?  

 

Ja. Ja want als kindercoach ben je alleen maar oplossingsgericht aan het werk dus dat principe is bij 

natuurlijk volledig bekend en het is een van de mooiste manieren om te werken met mensen. Kijken 

naar de verandering en wat kunnen ze dan wel. Want meestal kijkt iedereen naar wat ie niet kan en dit 

wil ik niet maar ga nou eens kijken naar wat je wel wil en dat is veel moeilijker. En dan meteen op dat 

moment met die vraag al merk je meteen al dat mensen in de positieve houding gaan springen. En als je 

allemaal opnoemt wat niet goed gaat zit je de problemen alleen maar groter te maken en op het 

moment dat je gaat kijken naar wat je wel wilt dan ga je ineens in de postieve lichting. En dat is gewoon 

onwijs leuk. Ja. En dit spel draagt er aan bij bij het oplossingsgericht denken.  

 

Wat vind je een succesfactor van het spel? 

 

Nou de breedheid aan kwaliteiten. Er is vel keuze he zeg maar. Er zin niet vier dingen ofzo maar het zijn 

er wel iets van 30. En lay-out de vormgeving is gewoon erg smaakvol. En wat ik ook erg goed vind zijn de 

kaartjes die je zelf kan invullen en mee kan geven in de portemonnee bijvoorbeeld. Dat vinden ouders 

ook ontzettend leuk.  

 

Nou oké. En wat vind je een faal factor? 

 

Een faalfactor is dat voor mijn vak ben je natuurlijk met, ja het is niet echt een faalfactor. Want als je het 

hebt over opvoedkwaliteiten dan voelen ouders zich soms geconfronteerd met maar ik ben toch al 

competent en ik doe het toch goed. Dus de titel van opvoedkwaliteiten is juist een woord wat kan 

ontkrachten wat de kracht van het spel kan weg halen aan de andere kant is het ook wel goed voor 

therapeuten bijvoorbeeld en die zij van dat is een beetje een verre gedachte want ouders gaan gewoon 

even kijken naar wat zijn nu hun opvoedkwaliteiten wat maakt nou dat je goed kan opvoeden en je mag 

het ook best zo noemen. Dus dat vond ik ook een leuke gedachte want in eerste instantie denk je van 

opvoedkwaliteitenspel van wat klinkt dat zwaar, maar het mag ook best wel. En dat is nu ook mijn 

mening van je mag het best wel opvoedkwaliteiten noemen.  Want over het algemeen als ze dan het 

spel zien en ik zeg ik zet het gewoon even naar en dan zien we wel en na één minuut zijn mensen al om, 

gewoon door de vormgeving en hoe het eruit ziet. En door herkenning natuurlijk. Dus dat is heel leuk, ja.  
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En als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1-10, wat voor cijfer zou je het dan geven? 

 

Dan zou ik het ook een 10 geven. Het bestaat nog niet, dat is heel apart want we zijn zoveel kaartspellen 

maar om ouderkwaliteiten zo te noemen dat bestaat gewoon nog niet dus dat vind ik al een 10 waard, 

dat zij iets bedacht heeft in deze moderne tijd wat er gewoon nog niet is. Dus dat vind ik gewoon 

helemaal top en ik hoop dat heel veel mensen hiervan leren en gewoon de workshop gaan doen. En dan 

op die manier er kennis van krijgen.  

 

Nou oké mooi. En heb je dan nog andere dingen die je kwijt wil over het spel, over je beoordeling 

daarvan die je nog niet benoemd hebt?  

 

Nee. Nee ik denkt dat alles wel zo aan bod is gekomen.  

 

Oké dan gaat Sascha nu verder met de uitvoering van het spel.  

 

 

 

 

 

 

De keren dat je het spel nu gespeeld hebt, is nu drie keer vertelde je. In welke situaties heb je het 

opvoedkwaliteitespel toen ingezet? Kun je daar wat voorbeelden over geven? 

 

Ja wat ik merk dat ouders heel fijn vinden is tijdens de gesprekken is dat ze vaak tegen een bepaald 

soort situatie aanlopen met hun kind. Het kind komt dan ook vaak voor gedragsoplossingen in die 

richting en dan merk ik dat ouders niet vaak weten hoe ze dan wél eigenlijk moeten reageren en dat is 

voor mij een goed moment om het spel in te zetten. Dus ik koppel het eigenlijk altijd aan een situatie 

waar ze dan tegen aanlopen met hun kind en in die situatie pak ik als uitgangspunt voor het gebruik van 

het opvoedkwaliteitenspel. Dan gebruik ik de spel-variant met die 4 kwadranten. Welke kwaliteiten je 

hebt, welke je niet nodig vindt, welke je wil hebben en welke je teveel laat zien. En dan pak ik hem op 

die situatie. Bijvoorbeeld in een restaurant, dat een kind van 6 iedere keer dwars gaat zitten en je wil dat 

hij netjes aan tafel gaat zitten. Nou welke kwaliteiten gebruik je op dat moment en zou je graag nog 

willen. En dan gaan ouders direct aan de slag. Dat is heel verhelderend en vooral dan op welke ze op dat 

moment zouden willen hebben aan kwaliteiten en dan ga je vervolgens oplossingsgericht te werk. Op 

welk moment in je leven heb jij die kwaliteit al? Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ze tijdens tennissen heel 

gefocust  en heel rustig blijven. Dan maak je daar weer een anker van en dan gaan ze dik tevreden de 

deur uit. Dit het is een fantastisch intstrument. En het leuke is en dat werk sowieso met een spel, het is 

heel concreet voor hen. Het sluit aan bij hun hulpvraag en hoe pakken zij die situatie aan. Niet ik, dus zij 

hebben de regie. En dat is fijn voor mensen. Ook kun je het op verschillende plekken spelen. Staand aan 

tafel maar desnoods ook op de grond. Je hoeft niet altijd oogcontact te maken. Daarom hebben mensen 

ook heel veel tijd om rustig te kunnen denken. En dat vind ik ook het mooie, dat het via een spelvorm is 

neer te zetten.  
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Ja precies. Een mooi voorbeeld. Ik had dat zelf ook tijdens het volgen van de workshop. Dat het je een 

heel andere denkwijze geeft. Wat heb ik al en wat kan ik daarmee om het volgende te bereiken. 

 

Juist 

 

Oké  je vertelde dat je de spel-variant met de kernkwadranten hebt gebruikt. Heb je ook al met die 

andere gewerkt of alleen nog deze? 

 

Nee ik heb alleen nog deze gedaan. En ik merk ook dat ik eerst 1 methode wat vaker wil gedaan hebben, 

om daar de ins and outs van te weten. En dat is dan voor mij de aanleiding om een verdiepingsslag te 

maken. Zo van, deze variant ken ik nu een beetje en die beheers ik. Nu sta ik dus weer op het punt om 

de handleiding erbij te pakken om dan weer de andere mogelijkheden eens door te lezen. Zodat je daar 

ook weer wat flexibiler op inzet en die je dan ook kan gaan gebruiken.  

 

En heeft u ook wel eens een hele eigen invulling gegeven aan het spel? Los van de handleiding? Of denkt 

u dat te kunnen doen? 

 

Nou gister heb ik er wel een eigen invulling aan gegeven, toen heb ik hem ook gespeeld met een 

moeder. Die  moeder zit nu op een ingewikkeld punt met haar zoon dat ze van school te horen heeft 

gekregen dat hij eigenlijk niet het resultaat heeft gehaald dan dat ze hadden gehoopt. Verder heeft haar 

zoon ook moeite met zijn gedrag. Dus die had opeens heel veel dingen op haar bord gekregen en die 

zocht daar een weg in. Toen heb ik hem daar op ingezet. Ook daar weer met welke kwaliteit heb jij nu 

en welke geeft jou houvast in deze situatie. En toen koos ze uit die manier een kaartje. Gewoon uit het 

stapeltje en niet volgens die manier met de kwadranten met de tape. Gewoon los een aantal dingen 

waar ze houvast aan had. Toen koos ze bijvoorbeeld vertrouwen. Dat ze er vertrouwen op heeft dat 

haar kind goed in elkaar zit, dat het een fijne knul is en dat hij er wel komt. En dat is gewoon zo mooi. En 

verder koos ze ook zelfstandigheid, met daarbij het idee dat ze zelf moest leren om in deze situatie 

rustig en zelfstandig een beslissing te nemen. Zo gaf ze zichzelf kracht. 

 

Mooi hoor. 

 

Ja dit is dan een kippenvel moment. Dat iemand in een keer een grote lach op zijn gezicht krijgt. Zo van 

zie je wel, rustig nou maar het komt wel goed. 

 

Ja precies. De volgende vraag heb je eigenlijk al beantwoord net. Maak je gebruik van het 

oplossingsgericht werken tijdens het spelen van het spel? Maar je vertelde dat je dit sowieso al doet, dus 

ook wanneer je het spel speelt. 

 

Ja precies, dat klopt. 

 

Oké  dan de laatste vraag. Dit gericht op u als professional. Welke houding neemt u aan als u het spel 

speelt, welke houding zien ouders? 
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De oplossingsgerichte houding. Dus ik ga een stapje lager zitten zeg maar. Want ouders hebben heel 

uitgebreid de regie. Open vragen stellen, open houding, luister houding. Luisteren naar wat ze zeggen en 

terug te geven wat nodig is. Dus eigenlijk de coach vragen. Dus ja de oplossingsgerichte houding.  

 

Nou perfect. Dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen. Ik weet niet of u verder nog wat wil 

vertellen? 

 

Nou ik vind het goed dat jullie dit doen. En dat jullie het voor elkaar hebben gekregen en toch hebben 

doorgezet. Er zat even een kink in de kabel, maar jullie hebben goed doorgezet. Dus fijn dat het toch 

gelukt is. Goed gedaan. 

 

Ja bedankt. Daar zijn wij zelf ook blij mee. Heel erg bedankt voor uw deelname 

 

Ja ik wens jullie veel succes! 

 

 

 

 

 

 

Interview 7: Jolanda Grosjean 
 

Fijn dat u mee wilt werken aan het interview. We hebben het interview in twee delen gesplitst. Allereerst 

zal ik wat algemene vragen stellen en daarna zal Sarah beginnen met vragen over uw beoordeling van 

het spel. Dus wat u van het opvoedkwaliteitenspel vindt en van de workshop, als u die gevolgd heeft. En 

daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering. Dus hoe u het spel speelt. Het interview zal 

ongeveer 30 minuten duren. Als laatst willen wij u vragen of wij uw naam mogen gebruiken of dat u 

liever anoniem blijft. 

 

Nee hoor jullie mogen mijn naam gebruiken, dat maakt mij niet uit. 

 

Oké  nou mooi. Kunt u wat vertellen over uw beroep? 

 

Ja, ik heb op dit moment een praktijk dat ‘Spiegel Kind’ heet. Dat is een praktijk voor ondersteuning voor 

ouders en kinderen, gezinnen. Dus de problematiek binnen gezinnen en de harmonie terug brengen. Dat 

is een stukje coaching en training. Het tweede wat ik doe is ‘Kinder Tolk’ of ook wel ‘Present Child’. Dat 

gaat over het spiegelen. Eigenlijk gaat dat over wat kinderen spiegelen qua gedrag en houding  naar de 

ouders. Wat wil zeggen dat op het moment een kind bijvoorbeeld woede aanvallen heeft en de ouder er 

geen weg meer mee weet, dan kan het zijn dat het kind spiegelt wat voor boosheid er in jou zit. Heb je 

die wel verwerkt? Dat kan dus een spiegel zijn. Het kan zijn dat ze ineens weer in bed gaan plassen, 

terwijl ze er eigenlijk al vanaf waren. Plassen heeft ook wel te maken met woede, dat is onderdrukte 

woede, dus hoe zit het met de onderdrukte woede. Dat kan he, want er zijn zoveel spiegels. Dus dat is 

waar ouders naar komen. Naar lezingen, oudercursussen, workshops en consulten. Dus dan coach je ze 

gedurende een lange tijd. En als derde wat ik doe is creative therapie. Dat kan zijn dat het heel gezellig 

en leuk is met de kinderen en volwassenen maar soms is er ook een kind met een behoorlijke 
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problematiek en dan werkt het om te tekenen, werken, schilderen, kleien of andere creatieve vormen 

om in te zetten. Zo kan het weer bij dat laagje, om het naar boven te halen en het te verwerken. Maar 

ook om weer een nieuwe manier te vinden om het leven weer op een positieve manier door te zetten. 

Dat zijn die drie stappen.  

 

Komen ouders wel altijd met een bepaalde hulpvraag naar u toe? 

 

 Ja. Vaak zie je dat het bij beide is. Dus dat je het kind ondersteunt maar ook de ouder. Maar niet 

iedereen wil dat. Sommige ouders zeggen: ‘hier heb je mijn kind, als het klaar is dan krijg ik hem wel 

weer terug’. Soort postpakketje, aan mij mankeert niks. Dan probeer ik het kind sterker te maken, dat is 

dan maar zo. Je kan niemand iets dwingen. Maargoed soms komt iemand dan later terug. Omdat je toch 

iets hebt aangeraakt en was misschien dat moment niet het goede moment.  

 

Ja het lijkt mij ook wel heel mooi dat kinderen door bijvoorbeeld te tekenen zich kunnen uiten op die 

manier, zonder het te zeggen.  

 

 Ja een tekening bijvoorbeeld die daar ligt * wijst tekening aan in praktijk* en daar zal ik niet te diep op 

ingaan, daar zie je iets in. Als een kind iets gemaakt heeft dan ga ik  vragen daarover stellen en zo in de 

tekening gaan. Dus ik neem het mee in de wereld die ze getekend hebben. En dan komt er in een keer 

naar boven waar het pijnpunt in zit. Dat noem je tekening en lezen. Dat kan ook met schilderen, klei en 

spel. 

 

Mooi hoor.  

 

Ja speltherapie is ook een hele mooie vorm  om dat er uit te krijgen. Of muziek, noem maar op. 

Ja erg interessant. En hoe vaak heeft u nu het opvoedkwaliteitenspel gebruikt? 

Ik ben het meer gaan gebruiken want ik dacht ik doe het alleen bij die workshop die ik gaf. En die heb ik 

nog maar 1 keer gedaan met 3 mensen. Maar ik heb het nu ook bij de informatie bijeenkomsten gedaan. 

Dat maakt ze wel veel intensiever, want je gaat veel meer de diepte in. En de laatste keer zaten hier 4 

dames en toen heb ik het ook weer gebruikt en daarna nog een keer. Dus het is nu 3 keer dat ik het spel 

heb ingezet. En hij past er gewoon in, dus dat is leuk. 

 

Ja dat is mooi. En heeft u deelgenomen aan de workshop? 

 

Nee. 

 

Oké  want hoelang heeft u het spel al? Zo te zien is het wel de nieuwste versie.  

 

 Ja deze heb ik eind 2015 gekocht geloof ik. 

 

Staan er al pictogrammen op? 

 

Ja. Oh ik zie het, 26 november heb ik hem aangeschaft.  

 

Oké .  
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Ja ik heb 12 blanco kaartjes, 23 met pictrogrammen en 42 met kwaliteiten.  

 

Ja dat is inderdaad de nieuwste.  

 

We hebben ook met iemand een gesprek gehad die de 1e versie had, vandaar.  

 

Oké , nou dan zal Sarah beginnen met vragen over uw beoordeling. 

 

Nou dan begin ik meteen met de vragen over het opvoedkwaliteitenspel want de workshop heeft u niet 

gevolgd. Wat vind u van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Nou het gaat over opvoeden en het gaat over kwaliteiten en talenten, ik vind het heel goed aansluiten 

bij het geen wat ik hier doe omdat mensen bij spiegelen bijvoorbeeld in de workshop en de 

informatiebijeenkomsten waar ik het met name in gebruik hebt, is dat mensen gaan kijken waar loop ik 

nu tegen aan in mijn leven. Waar loop ik tegen aan met mijn kinderen, waar loop ik tegen aan met mijn 

partner. Spiegelen heeft natuurlijk meerder kanten, maar dit gaat over de opvoeding dus wat spiegelt 

dit kind mij en wat zegt dat over de onderliggende kwaliteiten van mij. Want spiegelen betekent dus dat 

er een probleem is of dat er iets is waar het kind tegen aan loopt, of waar de ouder zich mag 

ontwikkelen. Dus als dat eruit komt zeg ik, waar je kind tegen aan loopt is je valkuil. Ja want wat 

gebeurt, dan zegt een ouder bijvoorbeeld ja mijn kind heeft woedeaanvallen. Nou oké woedeaanvallen 

dan gaan we hier op in van hoe is het met jouw boosheid gesteld?, hoe uit je die enzovoorts. Dan blijkt 

dan dat iemand heel goed kan manipuleren, dat is dan iets onderliggend. Want je zegt niet van ik kan 

heel goed manipuleren. Oké dan zeg ik altijd nou manipuleren is jouw valkuil. Vanuit je kwaliteit ben je 

dan heel goed in staat in iets anders. En dan als ze het niet kunnen benoemen dan zeg ik van hier ik heb 

hier de kaarten (Jolanda pakt de kaarten van het opvoedkwaliteitenspel erbij) en dan hé welke spreekt 

jou nou aan, van welke zeg je hé dit ken ik, pak er maar eens 10 kaarten uit of 5, ligt een beetje aan de 

groep want 10 kan ook heel veel zijn in een grote groep. En dan leggen we ze neer en dan gaan we 

kijken als je doorslaat in deze kwaliteit waar kom jij dan terecht. Wat zou daar dan een ander in 

triggeren, want dan kom je in de allergie. Dus ik gebruik ze om die kwaliteiten en talenten te ontdekken 

omdat mensen wel vaak weten wat ze niet goed doen maar niet goed weten waar ben ik goed in en dan 

zijn die kaartentjes heel handig, dan gaan ze opzoek. Van oké het is dan misschien niet aansluiten maar 

wel invoelen dus ze mensen vertalen ook. Met wat ze zien vertalen ze dat van wat is dat dan precies en 

dat moet je dan wel weten. Voor mij betekend het spel een handvat om mensen te laten zoeken naar 

hun talenten en kwaliteiten. Soms moet ik er uitleg bij geven. Ik heb dat boekje moet ik zeggen niet echt 

gelezen. Nou is ie klein maar ik heb genoeg ervaring om te weten van oké maar wat betekent het dan 

aansluiten, maar ik kan me voorstellen als je net begint in coaching of wat dan ook dat je denkt van ja 

wat is dan aansluiting. Leg het maar eens uit. Dus het kan zijn, misschien is het er al maar dat weet ik 

niet dat ze nog een korte uitleg geeft van wat is dit dan, wat betekent die kwaliteit. Sommige zijn 

natuurlijk niet zo moeilijk maar ik merk dat ja het ligt aan het niveau van de ouders. Dus heb je ouders 

op het laagste niveau dan zijn sommige woorden niet allemaal zijn lastig. Bij ouders op mbo en hbo 

niveau merk ik is het geen enkel probleem. Die kunnen dat wel vatten maar dan is het even zoeken van 

het is niet precies aansluiten maar wat is het dan. Of het is niet precies geïnteresseerd zijn maar wat is 

het dan. En als ze beeldend zijn kunnen ze ook al door een kaartje te zien van o ja maar wacht even uhm 

ik wel dat, die hebben meteen lijntjes naar andere kwaliteiten. Het zou wel goed zijn om weer een 
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flyertje of een a4tje erbij maar het zijn ook wel veel kaartjes, een korte uitleg erbij te doen. Ik vind het 

heel handig. En wat ik ook heel handig vind zelf maar die doe ik dan zelf van als je doorslaat hierin, waar 

kom je dan terecht. Mocht ze iets maken, hoeft niet maar het kan een tip zijn van kijk dan is of je vanuit 

die kwaliteit waar ga je heen. Ik noem het valkuil maar je kan ook zeggen van als ik teveel van dit heb 

dan kom ik in dat. En wat heel leuk is van deze en dat staat hier ook in (pakt de handleiding erbij) is dat 

je niet alleen zelf kijkt van waar ben ik goed in maar dat je ook kijkt van wat vindt jouw partner of want 

vinden jouw kinderen. Als ik zou vragen aan jouw kinderen of kind wat vind jij dat mama of pap heel 

goed doet. Weet je dat überhaupt. Heb je dat wel eens  een keer gevraagd? Weet je het van je partner 

of van een goede vriend of vriendin, wat zegt die van jouw kwaliteiten. En herken je dat, ben je daar 

bewust van, want het gaat ook om bewust zijn. zelf inzicht, bewust zijn. Dus je kan er alle kanten 

eigenlijk mee op. Ik merk wel dat als, ja ik doe het nu al een aantal jaren en dat het makkelijker is als je 

er al in zit. Want dan ga je ontdekken van dit kan ik er ook nog mee.  

 

Oké en we hadden het net ook al even over de handleiding. Wat vind je van de handleiding? 

Ja ik moet zeggen dan ik mee begonnen ben zonder handleiding maar goed dat is helemaal oké. En toen 

dacht ik van weet je wat ik een kijken van wat voor een spelmanieren zij aangeven en daar heb ik 

gewoon wat uitgepakt. Soms past het ook niet helemaal in de workshop of de lezing, dat kan dat is geen 

probleem. Maar het is wel leuk om niet alleen te zeggen van je hebt een probleem met het kind wat is 

de spiegel daarvan, is het spiegel is het geen spiegel, maar je kan ook zeggen van hoe kijkt je kind 

eigenlijk naar jou want dat is een van de spelwijzen ja om niet alleen te kijken naar wat er mis gaat, 

maar wat doe je goed. En ook niet alleen van hoe zit je er nu bij maar hoe zou je, waar wil je naar toe als 

ouder. Wat heb je je kind te bieden. Dat is wel altijd een hele emotionele vraag bij ouders van oké wat 

zou je nou het liefste voor jouw kind willen. Wat zou je dan van jezelf inzetten om je kind daar te 

brengen. Weer een hele andere vraag van welke kwaliteiten zou je willen ontwikkelen. En een andere 

vraag is, dat zag ik er ook instaan is heb jij voldoende steun uit je sociale omgeving om je daarbij te 

helpen. Heb je zelf die kracht, vaak zitten ze in moeilijke situaties en hebben ze niet altijd de kracht. Dus 

welke mensen om mij heen zijn er eigenlijk. Dus dat hele sociale netwerk. Ik laat ze ook vaak een ui 

tekenen. Zeg maar stel dat je een partner hebt die zet ik dan altijd in een hartje, nou hier zit jij een daar 

zit dan je partner (tekent een hartje op papier en schrijft er partner en jij in) als het goed is dan he want 

het kan best zijn dat je partner hier zit (wijst naar stuk van het hartje af) maar goed he het is te hopen 

dat hij hier zit (wijst naar het hertje) en dan ga je een cirkeltje maken (tekent een cirkel om het hartje 

heen) het kan best zijn dat je dan zegt van mijn ouders zitten hier of een hele lieve vriend of vriendin, die 

cirkeltjes gaan verder (tekent nog meer cirkels erom heen die steeds een stukje groter worden) en wat 

heb je nou aan die mensen, dus plaat ze er maar eens in, want het kan best zijn dat je nog een oom in 

Australië hebt, ja wat heb je nou aan die oom maar het kan best zijn dat die man skyped en dat hij hele 

goede dingen zegt of dat je naar Australië bent gegaan en dacht van wauw dit is wel, ja dat komt wel 

door hem omdat hij daar woont.  

Ja dat maakt het wel zichtbaar. Heel beeldend.  

Ja ik ben wel heel beeldend. Ik merk ook wel dat het me aanspreekt ook met die pictogrammen die ja 

dat vind ik heel fijn en voor mijn part zit er overal een pictogram op, maar misschien is dat helemaal niet 

mogelijk. Maar ik ben begonnen zonder de handleiding ik dacht oké dat komt later wel.  

Heb je wel de verschillende spelvarianten gelezen die erin staan?  
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Ja.  

En wat vind je zo van al die spelvarianten die erin staan?  

Ik denk dat er, ik zit even te denken want ik heb er twee of drie uitgekozen maar welke ook al weer. O ja 

welke buffers zijn er dat is die van het sociale netwerk, reflectie op je ouderschap en perspectief van het 

kind, voorbeelden van moeilijke opvoedsituaties. Ja eigenlijk moet ik zeggen ik speel niet het spel zoals 

het erin staat. Ik ben best wel eigenwijs. Ik zie iets en dan denk ik ik kan ook die kant op en dan ga ik dat 

doen, ik ben niet zo trouw aan het spel. Het is wel goed dat het er is en ik kan me ook voorstellen dat 

wanneer je met coaching begint of nog niet zo lang bezig bent van he maar dit is wel fijn hier heb ik 

handvatten en hier kan ik mee aan de slag en dan ontdek je zelf van ik ben hier goed in.  

En het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vindt u daarvan? 

Ik zou eerder zeggen ouders bewust maken. Tuurlijk het zijn opvoedkwaliteiten en het gaat over 

opvoeden en dat is eigenlijk helemaal bewust worden van jezelf en wie je bent en hoe je in het leven 

staat. Kwaliteiten is een stukje daarvan. Ik weet niet of dat er in stond het zou kunnen dat ik dat we wel 

uit heb gehaald van je hebt een kwaliteit en waar zet jij die kwaliteit nog meer in? En wat voor 

uitingsvorm heeft dat dan wat naar je kinderen heb je soms een rol en is je kwaliteit anders ingezet 

bijvoorbeeld interesse tonen. Naar je kinderen doe je interesse tonen is anders dan op je werk interesse 

tonen. Dat kan veel verstandelijker zijn, informatief zijn terwijl je kinderen meer gericht op gevoel. Van 

ho eis het met je? hoe voel je je? Dus de verschillen hoe je kwaliteit in zet heb ik hier niet in terug 

gevonden. Dus als ik haar mag aanraden ze heeft een niet te dik maar wel een leuk boekje erbij. En werk 

dit eventueel nog uit dus dat zou een tip zijn.  

En ben je bekend met de achterliggende gedachte dus het oplossingsgericht werken van het spel?  

Nou om eerlijk te zijn, ik ben afgegaan op de opvoedkwaliteiten. Ik kwam via een tijdschrift aan Inkura. 

Ik denk ook als je in een workshop zit van haar dat je dan wel die achtergrond mee krijgt. Ik heb het 

boekje doorgelezen en gedacht dit pak ik er uit en dit en dit en dan leg ik het boekje weg.  

Maar bent u wel bekend met het oplossingsgericht werken? 

Ja ik noem het altijd een systeem theorie.  

Wat vind je van oplossingsgericht werken? 

Ja het is en benaderingswijze. Dat is het je  hebt allerlei methoden en technieken die je inzet en je hebt 

ze nodig, het is de structuur waar mee je werkt en vervolgens ga je aan de slag met wat er werkelijk leeft 

bij mensen. Dus je gaat aan de slag met een systeem bijvoorbeeld oplossingsgericht werken en je gaat 

dus een probleem oplossen en terwijl je dat dan het doen bent komt er een structuur om heen. Dat is 

met coaching zo. Je punt je ergens op in van dit ga ik oplossen en tijdens dat traject zijn er allemaal 

zijwegen en die schrijf ik dan allemaal op. Maar dat betekent wel dat je er later op terug komt. Dus 

rondom een probleem wat je gaat oplossen liggen heel veel lijntjes alle kanten op. Dus het is een 

techniek. Ik ben niet zo van de technieken en methode terwijl je hartstikke nodig hebt . die je leer op de 

opleiding. Maar dat wat jij inbrengt dat dat een hele andere kant op gaat. Ik heb hier heel veel vaak 

coaches en trainers zitten die wat willen meenemen van bijvoorbeeld de spiegelmethodiek. Dat is ook 
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weer een methodiek. En dan denk ik van oké het is methodiek en ik moet er doorheen ik moet het leren 

en ik heb er mee gewerkt en dan ga je over allemaal drempeltjes heen en dan op een geven moment 

wordt het wat vrijer en dan denk je ik heb ook nog andere dingen in huis. En die zet je in en dat is o leuk. 

En iedereen is ergens anders in gespecificeerd. Je hebt het nodig en het is logisch dat het bestaat en je 

hebt het nodig. Net als bij jullie jullie oden een opleiding en dan leer je theorie en daar ga je mee aan de 

slag en dan word je jezelf. Tenminste dat hoop ik voor jullie.  

Nou oké  en wat vind je een succesfactor van het spel? 

De vele kanten waarmee je op kan. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat geeft ze wel in het boekje aan en dat vind 

ik heel leuk aan haar spelmethode is dat ze verschillende kanten laat zien die je kan gaan die hoef je niet 

te gaan maar het kan. Als je niet een eigenwijs iemand hebt zoals ik. Ja het zijn heel veel raakvlakken die 

zij pakt.  

 

En wat is dan een faalfactor? 

 

Ik denk dat je goed moet letten op het niveau van de mensen. Dat zou iets kunnen zijn. Want op zich 

heeft ze de meeste kaartjes best wel eenvoudig beschreven. De kwaliteiten vind ik goed. Een faalfactor 

kan zijn als je het alleen hierbij laat. Want haar idee is bewustwording he van de opvoeding niet alleen 

van de kwaliteiten maar ook van hoe voed jij kinderen op. En we hebben het nu over ouders maar je kan 

ook zegen van hé ik voed ook kinderen op in de kinderopvang of op school. Dus die zou je kunnen 

opzetten of kunnen gebruiken. Dus gebruik niet puur alleen dit maar ga er verder mee.  

 

Dus niet alleen die bewustwording maar ook een stapje verder? 

 

Ja ga de diepte in. Dat ligt ook wel een beetje aan wie je er zit. Je je zou hem dan kunnen schrijven als je 

zo’n boekje maakt met eerst dit zijn de spelvormen voor iemand die begint, dit zou je er nog meer mee 

kunnen als je verdieping wil hoe ga je bewustwording van mensen creëren want dat is niet allen door te 

zeggen he dit is mijn kwaliteit of dit zet ik in of dit wil ik ontwikkelen. Maar hoe ga je het dan doen. Want 

dat is bewustwording wat heb je ervoor nodig, welke stappen ga je er in zetten en wie heb je nodig? Heb 

je wel de tijd en de ruimte of dit te doen? Of moet je je nog verder scholen ,cursus workshop en zo 

doen. Dus ken die kanten.  

 

En als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1-10 wat voor een cijfer zou je het dan mogen geven?  

 

Ik twijfel tussen een 7 en een 8. Omdat ik dan even niet naar mezelf moet kijken maar dan zeg ik een 8.  

 

En waarom? 

 

Een 8 omdat het een goede basis geeft om te starten en het gaat over het opvoedkwaliteitenspel en dan 

denk ik dat is het ook het klopt. En de 10 zou zijn op het moment dat je, zou ik de 10 geven dan zou er 

ook een stuk bewust zijn hoe je dat ontwikkeld.  

 

Zijn er nog andere dingen die je kwijt wilt over de beoordeling van het spel? 
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Even kijken want ik had nog wat dingen opgeschreven waarvan ik dacht dat kan handig zijn. ja je hebt de 

kwaliteiten die jezelf kent dat zijn je bewuste kwaliteiten en je hebt de kwaliteiten die nog onbewust 

liggen te sluimeren in jou. En vaak zien mensen om je heen beter en wat leuk zou zijn, en dat is niet 

altijd mogelijk maar soms heb je een gezin waar je in bent, en dat is een hele mooie manier of een 

vrienden of vriendinnenclub zeg maar dan zou je kunnen zeggen haal voor jou eens vijf kwaliteiten eruit 

die echt top kwaliteiten zijn en dan vraag je aan de anderen wat vind jij eigenlijk hoe zie jij mij eigenlijk , 

pak er eens 1 of twee uit en dat is dus ken jezelf maar weet ook hoe een ander naar jou kijkt en dat kan 

schokkend zijn.  En dan zijn er natuurlijk de blanco die er inzitten mooi om dat op te schijven. En gebruik 

dat dan . en ook wat ik zei, kwaliteiten en talenten zet je op verschillende plekken in op een andere 

manier zoals we net zeiden met het interesse tonen. Dus wat ok interessant is om de diepte van een 

kwaliteit te ontdekken. Dit is maar een woord. Aansluiten ja hoe doe je dat bij je vriendinnen of bij je 

ouders. Ja dat is heel anders of hoe doe je dat als je kinderen hebt of je partner. Dat zijn allemaal rollen. 

Rollen is ook nog een deel van welke rol heb je en welke kwaliteiten zet je daarbij in en dan wordt het 

nog ingewikkelder.  

 

Oké ,  nou ik zal nog wat vragen stellen over de uitvoering. U heeft in princiepe al best veel verteld over 

hoe u het opvoedwaliteitenspel inzet, maar misschien dat u nog een specifieke situatie kan benoemen 

aan de hand van hoe u het spel gebruikt. Een voorbeeld. Net noemde u al een goed voorbeeld met de 

kwadranten. 

 

Ja. Wat ik wel doe vanuit het spel is dat mensen bepaalde kwaliteiten willen ontwikkelen. Zo van ‘oké  

daar ben ik nog niet zo goed in en ‘hoe ga ik dat ontwikkelen’. Ik vraag dan hoe ze dit willen gaan doen. 

Want ze kunnen wel zeggen; ‘ja dat ga ik doen’, maar dan lopen ze vervolgens de deur uit en dan zijn ze 

te druk om er aan te werken. Want mensen hebben het gewoon te druk, dat is zo. Dus hoe ga je het nou 

doen? We gaan een stappenplan opzetten. En hoe ga je dan controleren hoe je dat gedaan hebt, tegen 

wie vertel je dat. Zit hier iemand die je kent? Soms zijn er wel bekende bij. En dan vragen of er iemand is 

die kan checken of je ook werkelijk werkt aan je doel. Dus een stappenplan helpt daarin goed. 

Bijvoorbeeld ik zou willen leren om..  * pakt een kaartje* ‘ tijd voor mezelf te nemen’.  

 

Legt u dan zo de kaartjes allemaal neer zodat ze de kaartjes kunnen pakken? 

 

Ja ik heb dan een groot blad en die leg ik dan in het midden.  En dan pakt iemand bijvoorbeeld dus dat 

kaartje met ‘tijd voor jezelf nemen’.  Dan krijg je al een reactie van:  ‘ohjee dat wordt moeilijk want ik 

ben altijd met anderen bezig’. En dan vraag ik: ‘Hoe ga je dit dan doen?’ Soms teken ik dan een 

levenscirkel. Ik zet dan soms verschillende methodieken in. Bij de levenscirkel teken ik dan een rondje 

en zeg ik: ‘Dit is jouw leven’. Hoeveel uur zit er in een dag. Nou 24 uur en dan keer 7. Dan heb ik een 

week. Dus dan gaan we kijken hoe de week eruit ziet van diegene. Bijvoorbeeld hoeveel uur heb je nodig 

voor je werk, bijvoorbeeld 40 uur per week.  Dan teken ik een stukje in die cirkel met 40 uur per week 

voor werk. Dan ga ik verder met indelen. Heb je nog een opleiding? Ja ongeveer 15 uur per week. Dus op 

een gegeven moment heb je de levenscirkel van iemand vol. Daar komen nog hobby’s, sport, 

boodschappen enzovoorts bij. Dan vraag ik op een gegeven moment wat zou je kunnen veranderen in 

dit wat ik hier zie?  Want je kunt niet zeggen: ‘Ja ik ga tijd voor mijzelf nemen, maar hier of hier wil ik 

niets in veranderen’ . Dus concreet maken van wat ga je dan werkelijk doen. En dan krijg je die SMART 

stappen. Je hebt ook nog het GROW model. Is bijna het zelfde.  Dus het ontwikkelen van hoe ga ik dit nu 

doen, of een andere kwaliteit.  En welke krijg jij  vanuit je omgeving ondersteunt? Sommige mensen 
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kijken bijvoorbeeld de hele avond tv. Daar zou je dan een uurtje vanaf kunnen trekken en iets te doen 

waarin je tijd voor jezelf neemt. Bijvoorbeeld schilderen. En hoe check je dan of je dit gaat doen? Want 

ik weet van mezelf al dat ik dat niet ga doen. Oké  ik ga een cursus volgen.  

 

Ja precies. 

 

Ja ik ken dat zelf ook. Ik vind schilderen en tekenen ook leuk. Maar ik doe het alleen maar als ik hier met 

kinderen zit. Maar als ik thuis zit dan zijn er duizend andere dingen.  Dus als ik zeg ik ga een uur naar les, 

dan heb ik een uur les en tijd voor mezelf. 

Ja precies. Dus dat is een manier. U legt de kaartjes op tafel en vraagt iemand 1 kaartje te pakken wat 

diegene graag zou willen en gaat daar verder op in. Het is eigenlijk om het gesprek aan te stippen, om er 

mee te beginnen en dat je daarna verder kijk je welke methode je erbij pakt? 

 

Ja en daarnaast zit natuurlijk ook de diepere laag. Want waarom doe jij eigenlijk wat je doet? Waarom 

zit je de hele avond voor de tv?  Nou bijvoorbeeld omdat iemand heel erg moe is en een hele drukke 

baan heeft. Dus dan kom ik op een diepere laag. Hoe motiveer jij jezelf, waar zit je motivatie? Of is er 

een reden waarom je thuis blijft. Bijvoorbeeld dat je partner ziek is of dat je weinig samen bent en je 

eindelijk samen zit. Dus je moet ontdekken waarom iemand doet wat hij doet. Dus zo ga ik eigenlijk met 

spel om. 

 

Nou mijn volgende vraag is ook al beantwoord. Maakt u gebruik van de spel-varianten? U zei al dat u dat 

niet doet en er meer een eigen invulling aan geeft. U gebruikt de kaartjes als startpunt maar de rest vult 

u zelf in. 

 

Ja dat klopt. 

 

Zou u wel nog eens een spel-variant gaan gebruiken? 

 

Misschien als ik niet weet wat ik moet doen dat ik er dan eens in kijk.  

Oké  dat is prima. Het is ook hoe het voor u het beste werkt.  

 

Dan oplossingsgericht werken. Mijn vraag was: ‘’ Past u dit toe’’ Maar u gaf al aan niet een echte link te 

kunnen vinden met het spel en het oplossingsgericht werken.  

 

Ja, nee. Oplossingsgericht werken is een techniek en die zit bij de vele technieken erbij. Zo noem ik het 

maar. 

 

Oké . En dan de laatste vraag. De houding die u aanneemt als professional. Welke houding neemt u aan 

en welke zien ouders bijvoorbeeld bij u terug?  

 

Even denken wat ik terug krijg, want dat is belangrijk. Het meest belangrijke is openheid en 

onbevooroordeeld zijn. Er zitten hier zoveel mensen die zoveel verschillende dingen meemaken. En ik 

heb geleerd dat wat er ook in je leven gespeeld heeft, het een reden heeft. En als je weet dat iets een 

diepere oorzaak heeft, dan is het nooit een oordeel. Moeder voelen zich bijvoorbeeld vaak schuldig voor 

dingen die ze bij hun kind niet ontdekt hebben of een probleem die zich afspeelt. Dat is iets wat voor mij 
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belangrijk is om te zeggen. Er is geen schuld er is alleen bewust zijn. En op het moment dat je je bewust 

bent kun je veranderen. En dat komen ouders hier doen en dan is al heel erg knap. Dat ze hier zitten. 

Dus die openheid en onbevooroordeeldheid is de enige manier waarmee ik het kan doen. En 

vertrouwen in mensen. Welke stap je ook neemt, het is een stap. Je legt een zaadje en zij laten het 

groeien. 

 

Oké  mooi. Open houding, vertrouwen en oordeelloos. 

 

Het wil niet zeggen dat het altijd lukt. Ik ben ook een mens en ik denk ook wel eens oeps. Soms verteld 

iemand verder en dan denk ik : ‘oja, zie je nou wel’. Een oordeel hebben is gewoon onzin. Ik vertel 

mensen ook vaak eerst iets over mezelf, dat opent ook hoe je zelf erin zit. Met je partner of je kinderen. 

En dan laat je ook je eigen gevoel merken en zien dat jij ook dingen nodig hebt. Ik heb liefde nodig en wil 

gehoord worden. Dat zijn die diepere behoeften waar mensen pijnpunten hebben. En als je het laat zien 

dan openen ze zich. 

 

Ja precies. Gelijkwaardig zijn. 

 

Ja gelijkwaardig zijn is ook een hele belangrijke.Ja je staat met z’n allen in dit leven. 

 

Oké  nou mooi. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Hartelijk bedankt! 
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Interview 8: Ingrid Waser. 
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 

dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt. Het zal ongeveer 30 minuten duren en willen wij u ook 

vragen of wij uw naam mogen gebruiken of dat u liever anoniem wilt blijven? 

 

Nee hoor jullie mogen mijn naam gebruiken. 

 

Oké , nou dan zullen we beginnen. 

 

Jullie mogen wel ‘je’ zeggen hoor. Ik voel me zo oud als anders. 

 

Oké  dat is goed. Kun je misschien wat vertellen over je beroep? 

 

Ja ik ben jeugdverpleegkundige bij de GGD. Ik werk met ouders en met kinderen van 0 tot 12 jaar.  

 

Oké  dat is ook het zelfde als Ingrid Diepstraten.  

 

Ja dat klopt. Ingrid is mijn directe collega, alleen die werkt in een andere wijk. 

 

Ah oké  leuk. Dus daar kennen jullie elkaar ook van. 

 

Ja dat klopt. 

 

Oké . En hoe vaak heb je het opvoedkwaliteitenspel nu gespeeld? 

 

Erg he, maar dat is al heel lang geleden. Even denken, ik heb het 2 keer gebruikt. 

 

Oké  en dat is dus best wel lang geleden. 

 

Ja dat klopt en het is ook eigenlijk super jammer want ik vind het een super tof spel en hij is heel goed 

inzetbaar, maar hij is op mijn kastplankje beland. Ik heb hem dus niet meer gebruikt. 

 

Ja dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nou misschien na dit interview dat u weer denkt: ‘ik ga hem weer 

pakken’.  

 

Ja. Ingrid heeft ook wel eens een nieuwsbrief verstuurd en dat is wel heel fijn, want dat herinnerd je 

weer eventjes aan het spel. We hebben namelijk zoveel instrumenten waar we mee kunnen werken en 

daardoor vergeet je dit mooie spel. Het is namelijk echt een mooie handvat. 

 

Oh ja inderdaad. Mooi dat ze dat ook gedaan heeft. Heb je deelgenomen aan de workshop? 
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Ik zat in de pilot workshop. Zij heeft met mij en andere collega’s geoefend. 

Oh oké, mooi. 

 

Ja wij hebben toen meegedacht aan de opzet van die workshop. 

 

Oké, nou nu zal Sarah beginnen met het stellen van vragen over uw beoordeling van het 

opvoedkwaliteitenspel en dan over de pilot workshop. 

 

Nou ten eerst dus wat vond je van de workshop? 

 

Ja dat is nou ook al weer een tijdje geleden. En het wat we toen gedaan hebben is eigenlijk ja Ingrid 

wilde ons gebruiken om feedback te geven op haar spel en dat hebben we toen ook gedaan dus wetje 

het was volgens mij een van de eerste keren dat ze het deed ze had het volgens mij eerst bij vrienden 

gedaan en nu dus bij collega’s en dus hebben we met haar meegedacht van goh hoe kunnen we zo 

werkbaar mogelijk maken dus ik heb niet echt een workshop mee gemaakt die ze gegeven heeft aan 

mensen die het spel willen leren kennen. Ja weetje we waren een soort van oefengroep voor haar.  

 

Oké dus dan is het misschien niet zinvol is om daar vragen over te stellen of denk je dat je er wel wat 

over kan vertellen? 

 

Nee het was niet denk ik een hoe zeg je dat een workshop die je kunt beoordelen want het was meer 

met elkaar brainstormen over wat werkt en wat niet.  

 

Nee oké anders begin ik wel met de vragen over het opvoedkwaliteitenspel dat lijkt me dan handiger. 

Nou oké ten eerste wat vind je het spel? 

 

Nou wat ik er heel fijn aan vind is dat je niet alleen praat maar ook wat hebt om echt te doen met 

ouders. Dus dat je de kaarten kan uitleggen en de ouders actief kan laten zoeken naar, ja je bent een 

soort spel met elkaar aan het doen dus dat maakt het gesprek eigenlijk makkelijker en laagdremepleige 

ouders worden er actief van en dat vind ik er heel leuk van. En het spel is ook nog eens mooi, heel 

kleurrijk, heel vrolijk dus dat vind ik heel leuk eraan. En ik heb nog het spel zonder symbolen want daar 

kwam ik toen met Ingrid achter van weetje ik werk met heel veel allochtonen ouders en die woorden 

zijn vaak voor allochtonen ouders niet te begrijpen dus als je dan met symbolen werkt dan kan dat 

gemakkelijker aan te duiden zijn. En dat is al aangepast dat weet ik maar dat heb ik nog niet gezien ik 

heb hem nog niet met symbolen. Dus dat vind ik er heel leuk aan dat het een positief spel is die 

werkwijze die ik heel leuk vind en dat is oplossingsgericht werken, en daar sluit het spel heel erg op aan.  

 

Oké. En wat vind je van de handleiding die bijgevoegd is? 

 

Ja ik heb ook nog één van die eerste handleidingen en die volgens mij ook al een paar keer veranderd is. 

Ik heb nog dat hele lange foldertje ik weet niet of jullie die kennen die hele lange die past niet in je tas. 

Die is niet meer he? 

 

Nee klopt.  
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Nee die is dan nog van de eerste druk en vanaf de eerst druk heb ik haar spel gekocht en ook die folder. 

En die folder was super mooi maar heel onhandzaam maar die is al aangepast. En ja weet je er staan 

leuke spelmogelijkheden in het boekje die je kan gebruiken en inzetten als je dat zou willen. Die heb ik 

nog niet heel actief gebruikt door dat het spel zelf krijg ik allemaal ideeën over hoe ik het spel wil 

gebruiken. Dus zo zit ik dan ook een beetje in mekaar. Ik heb van haar niet de officiële workshop gevolgd 

dus ik ga er een beetje tenminste ik heb de neiging als ik het in met tas stop en dan mee neem naar een 

huisbezoek of een groepsbijeenkomst dat ik dan het toepas op wat ik zelf bedenk. Ik gebruik het naar 

mijn eigen ideeën.  

 

Oké en wat vind je dan van die verschillende spelvarianten ook al gebruik je het een beetje naar je eigen 

idee? 

 

Ik heb dat boekje dus alle heel lang niet meer gelezen. Toen ik ze toen las vond ik ze heel leuk. Zijn ze 

zeg maar inspirerend. 

 

Je oké dus je kan er wel wat mee? 

 

 Ja zeker weten.  

 

Oké goed. Het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten, wat vind je 

van dit doel? 

 

Dat vind ik een hele mooie omdat ouders die vaak verliezen wanneer opvoeden lastig wordt, zo van ik 

kan dat niet terwijl ouders allemaal zelf kwaliteiten in huis hebben die je kan inzetten dus ik vind dat een 

hele mooie.  

 

Nou oké mooi. Je zei net al wat over oplossingsgericht werken. Dus je bent er wel bekend mee? 

 

Ja zeker. Daar worden we in opgeleid in oplossingsgericht werken en dat is mijn, ja ik draag dat een heel 

warm hart toe ik gebruik dat eigenlijk als hoofdmethode in mijn werkwijze altijd elke dag, elk moment 

dat ik met ouders in gesprek ben dus eigenlijk past het heel erg bij mijn visie van hoe ga je om met 

ouders. Aansluiten bij wat ouders willen en daarin meedenken in plaats van wat wil ik en wat wil ik de 

ouders meegeven. Dus eigenlijk dat jij meegaat in hun probleem en hun oplossingen. Dat kunnen ze het 

allerbeste zelf bedenken.  

 

Oké en wat is een succesfactor van het spel? 

 

Nou dat het de ouders helpt zien van o ja ik heb toch wel heel veel in huis, dat. En dat het zo actief 

maakt, ik heb het gebruikt in een groepsbijeenkomst hier bij café mama ik doe af en toe een 

themabijeenkomst en ja die themabijeenkomsten ging toen over de peuterpubertijd en dat heb ik toen 

gebruikt ik had ook nog een anders pel mee ik had twee spellen. En toen heb ik bijvoorbeeld een casus 

gemaakt over het opvoeden van peuters en toen heb ik ouders gevraagd van oké welke kwaliteiten denk 

je nodig te hebben bij deze casus en dan gingen ze vijf kwaliteiten zoeken uit het spel en dat maakte het 

heel actief. En daarna heb ik ze ook gevraagd van goh welke kwaliteit heb jij nou zelf in huis. En heb je 

nodig om bij deze casus te gebruiken dus zo heb ik hem eigenlijk ingezet en en dat maakt ouders heel 
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actief en vooral omdat het in groepen is en ik heb die groepen toen ook weer in kleine groepjes 

verdeeld en dan gaan ouders ook met elkaar onderhandelen weet je wel van welke vijf zijn er nou nodig 

he ouders hadden er bijvoorbeeld tien en dan moesten ze er vijf uitkiezen en het was heel leuk om dat 

op die manier te doen.  

 

Oké en wat is een faalfactor van het spel? 

  

Dat je hem in je tas laat zitten haha. Ja dat is nu gebeurd en dat vind ik zo erg. Ja ik had hem ook steeds 

in mijn tas maar hij ligt nu thuis. Ik ga hem ook gewoon weer in mijn tas stoppen. En ja dat is wat er bij 

gebeurd is en ik zou hem heel graag gewoon weer, maar dat ligt natuurlijk vooral aan mezelf, van maar 

dat is het je hebt het gewoon altijd hartstikke druk op je werk en je hebt tig methodes die je kan 

inzetten waarvan dit wel een bijzondere is. Omdat het niet echt iets pratigerigs is maar iets doenerigs. 

Maar waarom raak ik hem nou kwijt weet je wel waarom gebruik ik hem niet? Ik weet het niet zo goed 

maar dat is wel wat er gefaald heeft bij mij ik gebruik hem niet meer actief. Terwijl ik regelmatig 

indicatie huisbezoeken doe en laatst ook weer een café mama hebben geleid met een thema dat ging 

toen over eten en slapen volgens mij, had ik hem zo weer kunnen gebruiken.  

 

Ja dat is wel iets om over na te denken hoe dat nou komt? 

 

Ja gek he? Maar wat wel zo is is als ik ergens een positief berichtje lees over het opvoedkwaliteitenspel, 

dan zeg ik Ingrid he kijk zoals er stond laatst ook weer in een of ander krantje die we altijd krijgen daar 

stond ze in en dan denk ik yes ze wordt gewoon benoemt weetje wel. Dan denk ik wat goed je timmert 

aan de weg dus ja ik draag het een warm hart toe en niet omdat het Ingrid is maar omdat het zo’n mooi 

spel is.  

 

Oké mooi en als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1- 10 wat voor cijfer geef je het spel dan? 

 

Even denken hoor, een 8.  

 

Oké en waarom? 

 

Ja en wat zijn die andere twee dat is ook een oplossingsgerichte vraag haha. Ja wat het wel blijft is het is 

een heel taalgericht spel dat merk ik wel met best wel ingewikkelde woorden en met die symbolen heb 

ik dan nog niet gewerkt dus dat weet ik niet maar dat is dan toch wel het geen wat me weerhoud om 

het te gebruiken bij ouders waar ik mee werk. Want dat is misschien wat er dan ik die twee zit. En ik vind 

het spel super vrolijk maar ik kan me ook voorstellen als ik met mannen met mijn culturele achtergrond 

dat die hem misschien wel te vrouwelijk zouden kunnen vinden dus dat het iets mannelijker zou kunnen. 

Het zijn allemaal leuke bloemetjes en dat is natuurlijk ook de kleur van Ingrid. Dus dat zijn dan dingen 

waarvan ik denk dat zijn dan die twee maar een dikke vette goed.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over hoe je het spel beoordeelt?  

 

Ja dat het dus vernieuwende manier is van aanpakken. Het gaat over kwaliteiten van ouders die 

iedereen in zich heeft dat vind ik het hele mooie en daarom vind ik het zo leuk. Het gaat echt over de 

kwaliteiten van ouders en het kan ouders den ik echt helpen om uit hun dip uit hun gezinssituatie. En je 
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kan hem toepassen eigenlijk op alle thema’s die je maar kan bedenken he over opvoeden maar je kan 

het ook hebben over omgaan met geld of omgaan met relaties. Je kan hem eigenlijk overal op toepassen 

denk ik.  

 

Oké  dan zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering. Je vertelde net al dat je het 

opvoedkwaliteitenspel een keer hebt ingezet bij een MAMAcafe wat over de peuterpuberteit ging. Daar 

heb je al wat over verteld. 

 

Ja dat klopt. 

 

Maar je had hem ook nog een keer gebruikt toch? Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Hoe 

je hem toen hebt gebruikt en in welke situatie dat was? 

 

Nou weet je als ik maar heel eerlijk ben heb ik hem eigenlijk maar 1 keer gebruikt. Erg he! Ik dacht laat ik 

maar 2 zeggen, oh zo erg. Ja het is echt maar bij die ene keer gebleven in de groep. Maar ik denk ook 

zeker dat het heel werkbaar is om dat met individuen te doen. Gewoon thuis, met 1 of allebei de ouders 

thuis of met het kind erbij. Ik kan me ook voorstellen dat je het met een groter kind doet. Dat een ouder 

en een kind samen in gesprek raken over: ‘Hoe doen we dat nou samen aan de hand van het 

opvoedkwaliteitenspel’. 

 

Ja precies 

 

Dat ze kunnen zeggen van: ‘goh wat werkt nou bij mij en welke kwaliteit van mama werkt minder. Zo 

kun je hem ook gebruiken. 

 

Ja zo’n variant staat er als het goed is ook in. Van: ‘welke kwaliteit zie jij bij mij’  dit dan als partner of 

inderdaad als kind. 

 

Oh wat grappig.  

 

Ja dat geeft ook wel een heel ander inzicht. 

 

Ja zeker. Ik zou het ook best wel leuk vinden, want Ingrid heeft het spel regelmatig geupdated, dat je als 

deelnemer van het spel dat je steeds tips zal krijgen over de toepassingen. Dat zou ik heel leuk vinden, 

dat je die dan bijvoorbeeld gemaild krijgt. Van: ‘weetje ik heb een nieuwe update en hier krijg je een 

recente uitbreiding van hoe je het spel kan toepassen’. Want ik heb de 1e en daar staat denk ik ook een 

heleboel nog niet in. 

 

Ja dat klopt. We hebben nog iemand gesproké n die ook de 1e variant had en daar stonden ook bepaalde 

dingen nog niet in die wel al veranderd zijn, dus het is zeker een goede tip die we kunnen meenemen.  

 

Ja. 

 



 

141 
 

Oké , mijn volgende vragen zoals: ‘maakt u gebruik van de verschillende spel varianten en past u het 

oplossingsgericht werken toe’, kun je eigenlijk niet helemaal beantwoorden. Je zei net al dat je eigen 

invulling aan het spel geeft? 

 

Ja dat klopt. 

 

En oplossingsgericht werken is al hoe je sowieso werkt toch? Dus als je het spel speelt is dat al de manier 

hoe je het inzet? 

 

Ja dat klopt. 

 

Oké  dan de laatste vraag. Welke houding neem je aan als je het opvoedkwaliteitenspel speelt? Welke 

houding zien anderen bij je terug? 

 

Als ik het spel speel… Ik vind het altijd de uitdaging dat ik zo weinig mogelijk doe en de ouder zoveel 

mogelijk. En dat vind ik wel lastig hoor, want ik praat ook graag. Maar dat is wel de houding die ik het 

liefste aanneem. Dat je een soort van structuur aanzet dat je ouders zelf zo actief mogelijk laat zijn. Je 

zet het opvoedkwaliteitenspel natuurlijk in bij vragen van ouders en dat zij zelf zo actief mogelijk 

worden. Zo van:  ‘Oké  dit is mijn probleem, hoe ga ik het oplossen?’. En dat je daar de ouder dan in 

helpt en kleine stapjes kan maken van hun eigen oplossingen. Dus dat je meer stuurt in de ouder zo 

actief mogelijk te laten zijn. En de stapjes zo klein mogelijk laten worden zodat ze zoveel mogelijk 

succeservaringen opdoen.  Dus dat is met name mijn houding. 

 

Ja dat is denk ik ook wel de juiste houding bij het spelen van dit spel. 

 

Ja. 

 

Oké , nou dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het interview. Wil je verder nog iets vertellen 

over dit laatste gedeelte van het interview? 

 

Nee, ik moet het gewoon meer gaan gebruiken. Niet meer, maar ik moet het gewoon gaan gebruiken. 

En het zou voor Ingrid denk ik een mooie uitdaging zijn om te kijken van, hoe houd je het warm. Die 

korte nieuwsbriefjes bijvoorbeeld die ze al eens gedaan heeft, werken denk ik echt. En dan zou ze daar 

bijvoorbeeld ook een werkwijze aan kunnen koppelen, een update geven. Want daarmee houd je het 

warm. Als je dan net een gesprek voor de boeg hebt, dan denk je ook: ‘oh ik neem die weer mee’.  

 

Oké , ja ik denk ook zeker dat dat een goed idee is. Iedereen is er toch super enthousiast over alleen 

wordt het soms niet genoeg gebruikt. 

Ja precies. 

 

Nou hartelijk bedankt voor je tijd! 

 

Ja graag gedaan, jullie ook bedankt en succes met het onderzoek. 
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Interview 9: Lianne de Groot. 
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft, en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 

dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt.  

 

Oké  prima. 

 

Oké  kun je wat vertellen over je beroep? 

 

Ja ik ben pedagogisch adviseur hier in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Alphen aan de Rhijn. Ik ben 

eigenlijk een soort van aanvullende dienst. Je hebt sinds vorig jaar januari de jeugd en gezins teams. 

Waar alle jeugdzorg in georganiseerd is, vanuit verschillende organisaties die in een team zijn gezet en ik 

ben eigenlijk een beetje een solist. En het opvoed advies punt, daar werk ik dan voor, dat is ooit 

ontstaan vanuit de jeugd en gezondheidzorg op een consultatiebureau. Daar merkte ze dat er heel veel 

opvoed vragen waren, maar daar hadden ze eigenlijk geen tijd voor. Dus sinds 1987 is dit eigenijk 

ontstaan. Is een tijdje geleden al. En ik werk nu sinds vorig jaar in deze functie. 

 

Interessant zeg. En komen er dan heel veel ouders hier met opvoedvragen? 

 

Ja klopt. Het is echt heel kortdurend. Ik heb zeg maar 6 gesprekken van een uur te besteden, ik doe er 

ook wel eens meer en soms komt er een ouder maar 1 malig. Even input en even sparren en dan is het 

weer goed voor die ouder. Dus het wisselt heel erg. Het hangt een beetje tot de 1 en 7 keer in.  

 

Leuk zeg. 

 

Ja het is super leuk. Mensen hebben ook de stap genomen om te denken van: ‘wij als ouders moeten 

iets of kunnen iets anders doen. Dus die zijn al heel gemotiveerd. De een wat meer dan de ander, maar 

dat vind ik heel erg leuk. Het is ook heel breed wat er aan vragen binnen komt. De een komt met vragen 

over de peuter puberteit en de ander met vragen over de beginnende puberteit. Soms zit het ook wel 

eens in de relatie sfeer tussen ouders. Of vragen over slapen, het is echt heel breed. 

 

Oké . 

 

Ja ik heb de opleiding samen met Ingrid gedaan tot gezins- en opvoedcoach. En daarvoor was ik 

jeugdverpleegkundige. Dus dan doe je al heel veel met opvoeden en ouders en nu ben ik inmiddels ook 

afgestudeert als kinder-therapeut.  

 

Oh wat leuk 

 

Ja. Ik ben nog even door gegaan met studeren. Het is heel interatief. Dus je gaat vanuit allerlei 

invalshoeken naar problemen kijken en hoe je het kan behandelen. En ik werk daardoor ook met ouder 
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en kind in deze functie. De gemeente betaald voor mij als pedagogisch adviseur, dus ik kan niet met 

kinderen zelf aan de slag vanuit deze functie. Maar ik kan wel met ouder en kind aan de slag. Dus ik ben 

een beetje de grens aan het opzoeken. Ben ik nou pedagogisch aan het adviseren of als je het gewoon 

voordoet aan een ouder, hoe je bijvoorbeeld in gesprek kan gaan of kan helpen met een probleem. Dus 

dat is super leuk. En ik vind het ook heel leuk om als kinder therapeut aan de slag te gaan. 

 

Ja het klinkt heel interessant. 

 

Ja en het helpt mij ontzettend ouders te adviseren. Het is een hele leuke functie, kan het jullie aanraden. 

 

Hoelang heb je er over gedaan? 

 

De opleiding voor Kinder en jeugdtherapeut duurt 3 jaar. En omdat ik de opleiding gezins- en 

opvoedcoach eerst heb gedaan kreeg ik voor het 1e jaar een assessment. Een hele uitgebreide toets over 

ontwikkelingspsychologie en drie coach sessies met een kindje, een leerverslag, leertherapieen, 

intervisie, een opdracht schrijven enzovoort. Het was echt heel uitgebreid en daar ben ik ook wel even 

mee bezig geweest. Maar dat scheelde wel een heel jaar en kon ik instromen in het tweede jaar. Dus ik 

ben er wel even mee bezig geweest, maar dan heb je wel wat je wilt. 

En hoe vaak heb je nu met het opvoedkwaliteitenspel gespeeld? 

Ik denk nu een keer of 6. Ik pak hem er ook nog wel eens even aan het einde van een gesprek bij. Even 

een positieve afsluiter. En soms wat uitgebreider, maar dat komt zometeen wel aan bod.  

 

Ja precies. Straks bij de vragen over de uitvoering.  

 

Ja inderdaad. 

 

En u heeft niet deelgenomen aan de workshop? 

 

Nee ik heb het spel toen gekocht zonder een workshop te volgen. Ik kende Ingrid natuurlijk, dus zo heb 

ik het spel gekocht. 

 

En je hebt wel de nieuwste versie? 

 

Ja ik denk het wel. Is er ook nog een andere? 

 

Ja we hebben ook een paar mensen gesproké n die de eerste versie hebben. En toen gaven ze wat tips 

over wat ze nog miste of leuk zouden vinden om er bij te zien, maar die waren dan al weer verwerkt in 

een nieuwe versie. 

 

Ah oké . 

 

Dus voor ons wel goed om nu te weten welke versie iedereen heeft. 

 

Ja precies. 
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In het begin hoefde mensen ook geen workshop te volgen en dat is nu anders en moet dat wel. 

Oh oké e. 

 

Dan zal Sarah nu wat vragen gaan stellen over je beoordeling van het spel. 

 

Oké dan begin ik met de vragen over het opvoedkwaliteitenspel. Nou wat vind je van het spel? 

 

Nou ik vind het super leuk! Sowieso, ja de vormgeving spreekt heel erg aan. Ik vind het heel erg 

eigentijds dus het is gewoon mooi vormgeven. Ik vind de opvoedkwaliteiten ook erg mooi. Ik vind het 

ook gewoon super om ouders in hun kracht te zetten. Dat is ook echt mijn ervaring. Ik had laatst dat 

iemand heel emotioneel was, nou eigenlijk zichzelf als moeder echt eventjes een 0 vond en toen zijn we 

echt eventjes gaan kijken en daar was haar man bij en dat vond ik heel gaaf, van maar wat heb je 

allemaal want het is er allemaal maar als dat nou niet lukt, dit heb je allemaal. En ze kreeg ook 

kwaliteiten van haar man en dat was ook heel leuk dat hij een kwaliteit voor haar ging zoeken dus toen 

kwam er weer emotie dus dat vond ik heel gaaf eraan. En ook dat ik soms mensen hoor zegen van ik 

weet het even niet dit geeft handvatten om van ik wet het dus eigenlijk wel en zonder dat ik in het 

advies schiet en dat vind ik ook heel erg mooi ervan. Want soms komen ouders ook gewoon voor tsjak, 

tsjak, tsjak, tsjak, tsjak maar soms is het sterker vanuit hun eigen inzicht. Dus ja ik vind het super leuk. Ik 

vind het echt een aanvulling. 

 

Oké mooi. En wat vind je van de handleiding die bijgevoegd is? 

 

 Niet gelezen haha. Nou misschien heel vluchtig. Ja ik hem door gekeken maar weet je als je 

oplossingsgericht geschoold  bent dan ging het wel vanzelf. (pakt de handleiding uit het doosje op tafel 

en bekijkt hem). Ja ik hem toen even vluchtig doorgekeken. Ik vind het ook leuk dat er suggesties in 

staan. (kijkt verder in de handleiding).  Ja workshops en trainingen heb ik dan niet gedaan, ben ik wel van 

plan trouwens. Ja ik vind het duidelijk, kort en bondig, suggesties erin dus ja.  

 

Nou en het hoofddoel van het spel is dat ouders bewust worden van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind je 

van dit doel? 

 

Ja vind ik heel erg eigentijds. Heel erg passen bij deze tijdgeest want eigenkracht oplossingsgericht 

werken, de kracht van ouders en dat is eigenlijk ook de bedoeling rondom de zorg van de jeugd. Ja vind 

ik heel erg passen daarbij.  

 

Nou je bent dus bekend met het oplossingsgericht werken, de achterliggende gedachte van dit spel. Wat 

vind je van oplossingsgericht werken? 

 

Ja dat vind ik ook een hele sterke methode. Nou je denkt gewoon, meer dan bij andere methodes, 

waarbij je gaat vragen en de ander laat komen met antwoorden. Je vult niet in je bent echt aan het 

volgen. Dus bewustwording creëren en opzoek naar eigen oplossingen. Ik geloof er heilig in dat wanneer 

mensen met ideeën komen alleen doordat jij dat vraagt dat het dan ook veel beter beklijft. 

 

En je ziet het oplossingsgericht werken ook wel terug in het spel?  
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Zeker. Het is ook het opvoedkwaliteitenspel he dus dat is het al maar ik denk dat je het bij wijze van 

spreken ook anders in kan zetten. Maar ja zeker het komt zeker terug. 

 

Oké mooi en wat vind je een succesfactor van het spel? 

 

Het onverwachte denk ik een beetje, dat ouders komen en ik neem hem dan soms van we gaan een spel 

doen. O? huh? Uhm? Dat. Dat het heel erg aanzet tot nadenken tot bewustwording en heel positief 

meegeven. Ouders verwachten dat niet als je voor opvoedadvies komt. Dus dat je op zo’n manier ook 

kan werken dat geeft dan toch een verassingseffect ofzo. En ik vind het ook heel leuk dat ze er allemaal, 

nou waren het er zes, maar dat ze er allemaal heel serieus over bogen en erin mee gingen 

vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. En ook een ouder waarvan je dan denkt hoe pakt dit uit denk ik dan 

wel eens van te voren, maar pakt gewoon goed uit.  

 

Oké leuk en wat is dan een faalfactor, of wat is iets minder goed aan het spel? 

 

Nou wat ik minder goed vind weet ik niet helemaal maar ik zou wel iets willen om mee te kunnen geven 

dan. Nu laat ik dan foto’s maken. Ja dat werkt natuurlijk ook maar de kaartjes blijven dan weer bij mij 

maar dan denk ik van het zou toch leuk zijn als je daar een verankering in kan bedenken ofzo.  

 

Ja die blanco-kaartjes heeft ze daarvoor. Die zitten bij het spel ik weet niet of je ze (laat ze zien).  

 

Ja ik dacht meer dat dat joké rs waren. 

 

Ja maar je kan ze dus ook gebruiken om hierop te schrijven en dat aan een ouder mee te geven. Dus als 

zij bijvoorbeeld doorzetten kiezen dat je dan dat opschrijft en dat mee geeft. En die zijn ook bij te 

bestellen volgens mij dus dat kan ook.  

 

Misschien had ik de handleiding iets beter moeten lezen, ik weet niet of dat er instaat maar ik dacht 

gewoon dit zijn joké rs die dan ja in ieder geval niet om mee te geven.  

 

Ja je kan het voor allebei gebruiken.  

 

Nou kijk eens heb ik weer een tip. Ik heb verder niet iets om ja wat faalt. Vind ik ook een groot woord 

falen.  

 

Ja zo wordt het ook bij het NJi genoemd en zo hebben wij het ook vanuit die hoek bekeken.   

 

Ja oké kijk je moet niet hierin verzanden. Je moet wel een goede afweging maken dat is het natuurlijk 

wel.  Als je bij een moeder echte opvoedingsspanning ziet waar eerst andere dingen aan gedaan moeten 

worden. Dan kan je niet met het opvoedkwaliteitenspel aan komen zetten, tenminste nog niet. Ja soms 

moet er wel ruimte voor zijn maar goed ik verwacht dat de professional dat zelf kan aftasten.  

 

Oké en wat voor cijfer zou je het geven als je een cijfer zou mogen geven van de 1 tot de 10? 

 

Ik denk een 8.  
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Mooi cijfer, en waarom een 8? 

Ja eigenlijk door wat we eerder ook al hebben gezegd. Door de eigentijdse denkwijze die erachter zit he 

het oplossing gerichte. Door de vormgeving, vind ik ook heel erg aanspreken. En het is echt fijn werken. 

 

Oké en heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de beoordeling van het spel? Nee? Oké dan gaat 

Sascha nu verder met de uitvoering.  

 

In welke situatie zet je het spel in. Kun je daar een voorbeeld van geven? 

 

Ja. Ik heb hem wel eens gebruikt bij een alleenstaande moeder. Die had het zwaar met haar puberzoon, 

die behoorlijk aan het puberen was. En het was een grote brei in haar hoofd. Ze zag het niet meer. En 

toen zijn we het opvoedkwaliteitenspel gaan doen. Ik vroeg haar kun je ongeveer 3 kaartjes pakken, 

mogen er ook 5 zijn, en wat zij toen deed was ze pakte ze allemaal.  

 

Alle kaartjes?  

 

Ja ze pakte alle kaartjes. En ze legde ze in een soort van schema. Ik vroeg dan wel aan haar: ‘leg de 

kaartjes die het meeste bij jou liggen het dichtsbij en toen had ze ‘tijd voor haar zelf’ dicht bij haar neer 

gelegd. Die had ze nu het meest voor haarzelf nodig. Dus het structureerde haar heel erg. Die brei in 

haar hoofd, wat er allemaal speelde, wat er allemaal was, hoe ze het moest aanpakken, gaf haar 

structuur. Ik had het zelf niet eens zo bedoeld, maar zo pakte ze het zelf uit. Dus dat was wel gaaf om te 

zien, dat ze zo zelf invulling gaf aan de kaartjes. Ik zei pak er maar ongeveer drie en zij pakte ze gewoon 

allemaal. En dat was ook prima. Dus dat was heel mooi. Ze had dus voor haar zelf duidelijk: ‘ik ga dus tijd 

voor mijzelf nemen’ en ik ga het dan zo doen en dan zo doen. En ik ging haar dan vragen hoe ze dat dan 

wilde gaan doen en vroeg ik waarom ze voor dat kaartje had gekozen. Dus ze ging gestructureerd de 

deur uit. Ze kwam hier met een brei in haar hoofd en ging met rust weg. Dus dat was heel mooi. 

Ik had ook een keer een moeder die er ook doorheen zat. Ze had een periode gehad dat ze heel erg boos 

werd op haar kinderen. Dat nam ze zichzelf heel erg kwalijk. Dus daar was ze heel emotioneel over. Ook 

ging het niet goed met haar kinderen op school. Dit was ze zichzelf ook aan het verwijten. Dus hier heb 

ik hem toen echt gebruikt om het positief om te draaien. Dus kijken wat er allemaal wél is. En ook om dit 

te verbinden met haar man. Soms gaat het tussen ouders ook niet lekker, dus ook om die verbinding te 

maken naar elkaar. Zodat ze over elkaar nadenken en naar elkaar uitspreken waarom ze iets van elkaar 

vinden. Dat is ook heel positief. Om de situatie van een hele andere kant te bekijken. Juist heel 

oplossingsgericht en positief te kijken naar wat heb jij in huis en hoe kan je dat gaan gebruiken bij dit 

probleem. En dat kunnen ze eigenlijk altijd wel benoemen. 

 

Mooi zeg. 

 

Ohja en ik gebruik het dan ook soms als afsluiter. Dan kunnen ze positief de deur uit gaan. Zo van: ‘zoek 

even een kaartje uit en neem deze mee’. 

Gebruik je het spel die keer dan echt alleen als afsluiter of heb je dan ook nog een andere variant 

gebruikt tijdens dat gesprek? 
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Ja dan zeg ik aan het eind, pak even een kaartje en ga daar eens over nadenken. Of herhaal dit voor 

jezelf, zeg tegen jezelf dat je dit kan. Of hoe denk je dat je deze kwaliteit kan gebruiken. 

 

Oké  mooi. Dus als ik het goed begrijp gebruik je het spel niet echt volgens de spel-varianten die in de 

handleiding staan. Want die heb je nog niet echt gelezen. Maar geef je zelf invulling aan het spel, leg je 

kaarten op tafel of je geeft ze aan het einde mee aan ouders? 

 

Ja en onbewust heb ik dan wel variant 1 en 2 gebruikt. En nu zie ik variant 3 en dan denk ik dat ik die wel 

meer kan gaan doen. Dat is dan vanuit het perspectief vanuit derden. Dus vanuit eigen perspectief deed 

ik al automatisch en het perspectief van de ouder. Het perspectief vanuit derden zou ik wel meer 

kunnen gaan doen. Dat ik vraag aan ouders hoe andere hen zouden beoordelen bijvoorbeeld. Dat lijkt 

me ook een goede manier om eens te gaan doen. En ik wil het spel ook eens gaan inzetten in 

workshops.  

 

Ja dat kan ook met het spel. 

 

Ja dat wil ik ook gaan doen. 

 

En heb je ook al een idee hoe je het spel dan wil gaan inzetten tijdens die workshop?  

 

Nou ik wil hem in iedergeval in het najaar bij de gemeente gaan gebruiken. Nog geven navragen of die 

mensen ook kinderen hebben. Anders sla ik de plank mis. Maar er komt binnenkort dus een werkbezoek 

waar ik mijzelf ga promoten. En wat ik heel erg doe is altijd vanuit de kracht werken en bevestigen, 

normaliseren en niet oordelen. Dus ik wil het spel aan de ambtenaren het spel introduceren, dus dan 

kunnen die er ook even van proeven. En het cursus en workshop aanbod zijn we nog een beetje aan het 

opstarten, dus dat loopt hier nog niet helemaal. Hier zijn we nog een beetje zoekende in. Maar ik kan 

me wel voorstellen dat ik spel in de workshop zal gieten als dat gaat lopen. 

 

Oké  leuk. Even kijken naar mijn volgende vragen. Gebruikt u het oplossingsgerichtwerken tijdens het 

spelen van het spel.. Maar u vertelde net dat u oplossingsgericht geschoold bent, dus dat is iets wat je 

standaard inzet. 

 

Ja dat klopt. 

 

En dan als laatste vraag. Daar vertelde je net ook iets over al, maar misschien dat het nu in termen nog 

even benoemd kan worden. Welke houding neem je als professional aan tijdens het spelen van het 

opvoedkwaliteitenspel aan? Of welke houding zien ouders bij u terug? 

 

Nieuwschierig, open, betrokken en vertrouwen geven vind ik het belangrijkste nog. Voor de vertrouwen 

in de eigen kwaliteiten. Om die boodschap mee te geven. 

 

Ja dat is zeker een mooie houding. 

 

Ja 
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Oké  dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het interview. Heb je nog aanvullingen of nog iets te 

vertellen wat je nog niet verteld hebt? 

 

Nee ik ben super enthousiast, dus ik hoop dat het vleugels krijgt. 

 

Ja iedereen is echt super enthousiast. 

 

Ja het is ook echt heel praktisch. Je hebt gewoon iets in handen waarmee je aan de slag kan. 

 

Ja precies, dat denk ik ook. 

 

Ja en soms kom je pratend natuurlijk ook wel een heel eind, oplossingsgericht. Maar ja het spel is  

gewoon heel praktisch. 

 

Ja ik merkte zelf ook in de workshop dat je snel schiet in de houding van: ‘dit kan ik niet goed, dit kan 

beter etc’.  Maar je moet heel anders gaan denken. Wat kan ik wél en hoe zet ik dat in om de rest te 

stimuleren bijvoorbeeld. 

 

Ja inderdaad en dat zie je bij ouders ook wel snel gebeuren. Dat vraag ik ook nog wel eens. Van: ‘waar 

zou je dan meer van nodig hebben, dit heb je al en wat heb je meer nodig. Bijvoorbeeld consequent zijn, 

hoe krijg je dat dan voor elkaar. Dus dat gebeurt wel, niet altijd, maar ouders kijken wel snel naar wat er 

beter kan. En dan zeg ik: ’ho ho, maar wat is er al wel’ . En dan zou je dus meer consequent kunnen zijn, 

en hebben ze een heel rijtje met kaartjes liggen waarop staat wat je al hebt om consequenter te 

worden.  

 

Ja je begint heel anders. 

 

Ja je begint heel anders. Wat zet je in wat je al bezit om iets anders te bereiken, om  dus consequent te 

kunnen zijn. En is het dan belangrijk om dat te zijn, als je dat andere al allemaal geeft en het levert geen 

problemen op.  

 

Ja inderdaad. Oké  nou hartelijk bedankt voor je tijd en je mening! 

 

 

 

 

 

Interview 10:  Nicole de Geest. 
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 
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dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt. Het zal ongeveer 30 minuten duren en willen wij u ook 

vragen of wij uw naam mogen gebruiken of dat u liever anoniem wilt blijven? 

 

Ligt er aan wat er mee gedaan wordt. Ik hoef niet perse anoniem te blijven maar als het ergens 

gepubliceerd wordt wil ik het wel graag eerst weten, bijvoorbeeld op facebook of de site.  

 

Oké  dat is helemaal prima, dan gaan we nu beginnen. Kunt u misschien wat vertellen over uw beroep? 

 

Ja ik ben management assistente op een afdeling van HR. En tevens ben ik gezinscoach.  

 

Oh heeft u dezelfde opleiding gevolgd als Ingrid Diepstraten? 

 

Ja de opleiding gezins- en opvoedcoach.  

 

Oké  leuk. En hoe vaak heeft u het opvoedkwaliteitenspel gebruikt? 

 

Nog niet zo heel vaak. Ik heb het spel nog maar 2 keer gebruikt.  

 

Heeft u deelgenomen aan de workshop? 

 

Ja dat klopt ook, want anders mag je hem niet gebruiken. 

 

Nee klopt. Dat was voorheen niet zo, maar tegenwoordig wel. Oké , dan zal Sarah nu beginnen met  

vragen te stellen over uw beoordeling van de workshop en het opvoedkwaliteitenspel. 

 

Nou brand los! 

 

Dan zal ik als eerst beginnen met vragen over de beoordeling van de workshop. Nou wat vond u van de 

workshop? 

 

De workshop vond ik heel interessant. En ja, wat wil je weten van wat ik er van vind? 

 

Nou je eerste reactie, wat vind je er gewoon van? 

 

Ja, ja ik vond het goed dat ze en presentatie had gegeven en dat er uitleg werd gegeven. Ik vond het ook 

goed dat stukje interactieve dus dat je ook met elkaar aan de slag gaat. Dus dat vond ik goed. Ja.  

 

Oké. En vind je de workshop een meerwaarde om het spel in te kunnen zetten? 

 

Ja. Zeker. Want daarmee oefen je wel hoe je het in de praktijk ook inzet.  

 

Oké. En wat was een succesfactor van de workshop? 

 

Ja het oefenen. Dat vond ik succesvol.  
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En waarom? 

 

Omdat je dan het spel gebruikt zoals je het in de praktijk daadwerkelijk toepast.  

 

Oké, dus je kan er ook mee oefenen al? 

 

Ja precies.  

 

Oké. En wat was een faalfactor van de workshop? 

 

Nou wat ik zelf persoonlijk vond is dat ik merkte dat de opleiding die wij hebben gevolgd, dat het niveau 

aardig hoog lag vergeleken met de andere mensen die er ook bij zaten. Dus met één iemand was ik aan 

het oefenen en toen dacht ik van o want ik ging juist heel veel doorvragen he dus meer op de kern nog 

in en ik merkte dat zij dat helemaal niet zo hadden en dat ook niet hebben geleerd in de opleiding. Dus 

dat vond ik wel een valkuil.  

 

Dus daar zou meer aandacht aan besteed moeten worden in de workshop? 

 

Ja misschien wel. Want daarmee haal je er nog meer uit. Door meer nog door te vragen, meer 

begeleiding ook van oké  mensen gaan op een gegeven moment 1 op 1 met elkaar oefenen stellen de 

vragen en denken van we zijn nu klaar. Nee we zijn niet klaar want dat doe je bij cliënten ook niet. Dus je 

moet het nog meer diepgang geven en nog meer die vragen stellen om bij de kern te komen.  

 

En als je de workshop een cijfer zou mogen geven 1-10 wat voor cijfer zou je workshop dan geven?  

 

Een 7.5. een 7/7.5 omdat ik denk dat met dit stuk je er nog meer uit kan halen.  

 

Ja oké. Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de beoordeling van de workshop?  

 

Nee verder vond ik het goed. Ja. Professioneel ook, goede presentatie ook hoe Ingrid hem had opgezet 

komt wel professioneel over en dat vond ik heel goed. 

 

Oké dan ga ik nu verder met de beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Wat vind je van het spel? 

 

Ja ik vind het er goed uitzien. Ik houd zelf van vrolijkheid en ja dat zie je ook echt terug in de kaartjes. 

Vrolijke kleuren, ja, ja ik vind het gewoon goed.  

 

Oké en er zit een handleiding bij het spel, wat vind je van de handleiding? 

 

Duidelijk. Ja heb ik geen opmerkingen over of aanmerkingen.  

 

Gewoon goed? 

 

Ja zeker 
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Oké en wat vind je van de verschillende spelvarianten waarmee je het spel kan gebruiken? 

 

Ja ook goed want het een is het ander niet dus ik vind het goed dat je het op verschillende manieren kan 

inzetten en dat maakt ook dat je het dan gebruikt. Kijk als je een spel op één manier kan inzetten ja dan 

moet het ook voor die situatie toepasbaar zijn en dat is bij dit spel niet. Je kunt het op verschillende 

manieren toepassen. Dus dat vind ik heel positief ja. Breed inzetbaar, ja.  

 

Oké. En het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind je van 

dit doel? 

 

Ja dat vind ik heel mooi. Ik heb het ok gebruikt bij de laatste werkervaringstraject van mijn opleiding en 

daarmee heeft één ouder de kaartjes neergelegd en kwam ook tot inzicht van o jee jeetje ik heb toch 

eigenlijk best veel kwaliteiten. En kwam daar ja bewust van, ja het werd zichtbaar voor de persoon. En 

dat maakt iemand ook wel weer blij en zet je iemand ook weer in zijn kracht. En dat is juist de bedoeling 

om iemand in zijn kracht te zetten.  

 

Ja, en ben je ook bekend met het oplossingsgericht werken dus de achterliggende gedachte van het spel?  

 

Ja, ja absoluut. 

 

En wat vind je van het oplossingsgericht werken? 

 

Mooi.  Ja als het juist de oplossing bij een ander neer te leggen en om als coach echt de juiste vragen te 

stellen en de ander aan het denken te zetten. Ja dat vind ik mooi.  

En zie je ook het oplossingsgericht werken terug in het spel? 

 

Ja, ja zeker. Ook door wat ik zei van nu van te voren ook zei een ouder van ja pfff er zijn zoveel dingen 

nou dat heb ik eigenlijk allemaal niet en als ze dan de kaartjes door gaan kijken en op tafel leggen dan is 

het van o ja eigenlijk heb ik toch best veel kwaliteiten en o ja dit doe ik ook wel en ja dus dat op die 

manier.  

 

Het zet wel aan bij ouders om na te denken en echt die positieve kant te bekijken? 

 

Ja, ja dat probeer ik ook altijd wel te doen. Vooral met coaching ook. Ja mensen moeten toch wel een 

drempeltje over en voelen zich onzeker over het stuk van doe ik mijn kind wel ten goede en met dit stuk 

zet je ze denk ik meer in de kracht van wauw eigenlijk doe ik dat allemaal wel. En je ziet ze ook wel een 

glimlach krijgen. En bij sommige ook wel van o dat kan ik eigenlijk wel nog wat meer doen, of dat doe ik 

eigenlijk niet en dat kan wel en o dat is wel een idee. Dus positief.  

 

En wat vind je een succesfactor van het spel? 

 

Ja het oplossingsgericht, mensen zien de kaartjes en ja het succesvol is als eerste dat ik vind het vrolijke 

kaartjes het is niet sober het is vrolijk. Het zijn rake teksten hè dus de woorden ook. Elk woord kun je 

wel op verschillende manieren bekijken dus dat is ook wel positief. En ja het oplossingsgericht.  
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En wat is dan een faalfactor? Of minder aan het spel?  

 

Ja een faal pff tjeetje. Ja is een goeie. Ja dat kan ik eigenlijk niet zeggen daarvoor heb ik het nog te 

weinig gebruikt. Ik ben het nog niet tegen gekomen laat ik het zo zeggen en ja zou ik iets tegen komen 

dan zou ik het terugkoppelen naar Ingrid van weetje hoe moet ik hier mee omgaan weet je wel zo. Dan 

zou ik het terug geven of ja weetje en dan zal zij vast wel zeggen van bekijk het is van die manier of je 

moet het zo bekijken maar ik kan het zo even niet bedenken nee.  

 

En als je het spel een cijfer zou mogen geven van 1-10, wat voor cijfer zou je het spel geven ? 

 

Een 9.  

 

Oké mooi cijfer en waarom? 

 

Ja ik vind het vrolijk, ik vind je kan het op verschillende manieren inzetten, ik vind het oplossingsgericht, 

positief ook en je zet mensen in hun kracht en dat is natuurlijk ook doel van de coach hè die moet dat 

ook begeleiden maar dat is uiteindelijk wel wat je wil natuurlijk.  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over het spel en de beoordeling daarvan? 

 

Nee. Nee eigenlijk niet.  

 

Kun je misschien wat vertellen in welke situaties je het spel inzet?  

 

Ja ik heb het opvoedkwaliteitenspel ingezet bij een ouder. Toen hadden we het over van: ‘welke 

kwaliteiten heb je allemaal en wat kun je nog meer toepassen bij  je kind’. Ik zou het ook kunnen 

inzetten bij ouders die denken van: ‘ jeetje ik ben geen goede ouder, ik doe weinig met mijn kind’. Nou 

dan zal ik ook die kaartjes gebruiken van: ‘oké  nou, laat eens zien dan’.  Dan kom je er achter dat er nog 

veel meer is dan dat de persoon zelf denkt. Vaak heeft de ouder toch een beetje een negatief zelfbeeld. 

Vergeleken met hoe het in de werkelijkheid gaat, dus dan ga je ouders echt in hun krachten laten zetten. 

Zodat ze denken van: ‘oh het valt eigenlijk wel reuze mee’. Dus dat en wat kun je ze nog meer meegeven 

door het juist te versterken. Dus wat doe ik dan niet en wat kan ik nog meer doen.  

 

Ja precies dus dat geef je ze dan weer mee. 

 

Ja 

 

En waren die twee keer dat je het spel gespeeld hebt, varianten vanuit de handleiding of was dat meer 

vanuit eigen invulling? 

 

Ja ik heb die keren wel de spel-varianten uit de handleiding gebruikt. 

 

Oké  en welke varianten heb je toen gebruikt? Was dan bijvoorbeeld dat je alle kaartjes op tafel legde en 

dat ouders kaartjes konden pakken? Of via de variant met het schilderstape dat je ze vraagt kaartjes 

neer te leggen: ‘wat heb ik, wat wil ik, wat hoef ik niet’.  
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Ja die heb ik gedaan. En toen zag die vader het weer heel anders dan die moeder. Maar daardoor kwam 

er ook wel weer een soort discussie samen op een postieve manier. Zo van: ‘oh, maar ik bekijk het 

eigenlijk zo, ja maar ik doe het zo en zo’. Dus zo kwamen ze wel in gesprek. 

 

Ja dat is dan toch een soort bewustwording he. 

 

Ja precies. 

 

Oké . Nou we hebben het net ook even gehad over het oplossingsgericht werken. U gaf al aan dat u hier 

mee werkt omdat u oplossingsgericht geschoold bent. Heb ik dit goed begrepen? 

 

Ja dat klopt. 

 

Dus zo gaat u ook te werk als u het spel inzet? 

 

Ja dat klopt. 

 

Oké  dan de laatste vraag. Waar let u als professional op tijdens het spelen van het 

opvoedkwaliteitenspel? Welke houding zien we hier terug of zien ouders terug? 

 

Dat is een goede vraag. Welke houding zie je bij mij terug? Ik denk de oplossingsgerichte houding. Want 

ik stel wel de vragen waardoor ouders aan het denken worden gezet. En door de kaartjes worden ze er 

ook bewust van wat ze doen en wat ze kunnen. Ik probeer hun vragen te stellen zodat ze kunnen 

bedenken waarom ze voor iets kiezen en hoe ze zich daarbij voelen. En daar ga ik op door.  

 

Ja je probeert aan te sluiten? 

Ja de oplossingsgerichte houding, de coach houding. Maar dat moet ook in ons vak. 

 

Ja absoluut. Oké  duidelijk. We zijn alweer aan het einde gekomen, hartelijk bedankt voor uw mening en 

antwoorden! 

 

Graag gedaan. 

Interview 11: Anita Kraayenvanger. 
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 

dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt. Het zal ongeveer 30 minuten duren. Wilt u anoniem blijven 

of mogen wij uw naam noemen? 

 

Oké  duidelijk, nee jullie mogen mijn naam noemen. 
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Oké  mooi. Dan gaan we beginnen. Kunt u misschien wat vertellen over uw beroep? 

 

Ja ik werk al leerkracht op een basisschool. Niet op een standaard school, maar we werken volgens het 

vernieuwingsonderwijs. Een voorbeeld school was de Wittering school in Rosmalen.  We werken in units 

en in een doorgaande lijn. Ieder kind krijgt een leerlijn, we hebben geen deuren in de school maar alles 

is open. Kinderen kunnen zeg maar vanaf peuter tot en met 12 jaar gemixt door elkaar als ze er aan toe 

zijn. Dus we werken met 4 ruimtes en een atelier. In het atelier kunnen kinderen dan knutselen. We 

hebben een taal/reken ruimte en daar leer je rekenen en schrijven. We hebben een ontdekfabriek, daar 

ga je ontdekkend leren. Dus op die manier werk ik doordeweeks op school en daarnaast heb ik een 

eigen kindercoach praktijk. Ik vond dat ze eigenlijk kinderen  nog meer konden bieden, dan wat je op 

school krijgt.  Dus bijvoorbeeld als kinderen vast lopen, onzeker zijn, faalangst hebben of als hun eigen 

persoonlijkheid wat minder ontwikkeld is. Dus zo doende ben ik de opleiding kindercoach gaan doen. Ik 

heb eerst de basis opleiding gedaan, dat vond ik nog te weinig dus heb ik ook de verdieping, de master, 

gedaan. Daar ben ik afgelopen decemer voor geslaagd. En nu heb ik dan een eigen kindercoach praktijk, 

maar die is nog in de beginschoenen zeg maar. Ik zou graag de helft op school willen werken en de helft 

in mijn kindercoach praktijk. Maar zo ziet het er nog niet uit.  

 

Oh dat moet misschien nog wat door ontwikkelen dan.. 

 

Ja 

 

Maar wel leuk zeg. Ik heb nog nooit gehoord dat zo onderwijs gegeven kan worden.  

 

Ja gelukkig wel. Want zoals ik zelf onderwijs heb gehad was het allemaal zo standaard. Juffen en 

meesters die kauwde alles voor. Daarnaast heb ik zelf altijd heel veel moeite gehad met leren plannen, 

verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, terwijl je dat nu steeds meer vraagt van kinderen. Het is 

wel mooi als je zo onderwijs zou kunnen krijgen. En heel onderzoekend. Ze hebben hun eigen leervragen 

en leerlijn. Ze kunnen zelf dingen onderzoeken en die onthouden ze dan ook beter. 

 

Ja precies. Interessant. En hoe vaak heeft u nu het opvoedkwaliteitenspel gespeeld? 

 

Ik gebruik hem ook op school, in gesprekken met ouders en ik heb hem nu ongeveer 7 keer gebruikt in 

de praktijk.  

Oh dat is al een mooi aantal. Oké  en heeft u deelgenomen aan de workshop? 

 

Ja zeker. De workshop is hier thuis geweest 

 

Oh oké . Met meerdere mensen ook? 

 

Ja we waren met z’n vijfen.  

 

Oké , nou dat waren de algemene vragen. Nu gaat Sarah beginnen met het stellen van vragen over uw 

beoordeling van het spel en de workshop. 

 

Oké  prima. 
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Nou ik begin eerst met de vragen over de workshop. Wat vond u van de workshop? 

 

De workshop was fantastisch zeg maar ze was heel enthousiast en staat echt achter haar spel wat ze zelf 

heeft ontwikkeld dus dat was heel mooi. Verschillende werkvormen. Nou het was ook top weer die dag 

dus we konden heel veel buiten doen in groepen zeg maar. Een mooie opbouw ik vind ook dat ze heel 

goed luistert naar de mensen en daar op in speelt. Dat ze niet zeg maar haar eigen graal alleen kwijt wil 

maar dat ze ook luistert naar de deelnemers en daar weer op aan sluit dus wat hebben de deelnemers 

echt nodig.  

 

Oké en vind u de workshop ook een meerwaarde om goed met het opvoedkwaliteitenspel te kunnen 

spelen? 

 

Ja zekers. 

 

En waarom? 

 

Omdat je heel praktisch bezig bent zeg maar dat je kan het allemaal wel lezen maar ik ben meer een 

beelddenker en ik vind het ook fijn om het te doen en te beleven zeg maar. Dus hoe denken de andere 

erover en wat kan je nog meer doen, welke tips je allemaal kunt gebruiken. Dus ik denk dat ze 

ondertussen nu ook weer meer tips heeft bedacht. Ja dus ik vond het ook mooi om het te spelen je 

hoort dan ook andere ervaringen en wat andere er mee doen en hoe zij het spelen. Je past het dan zelf 

ook beter toe zeg maar. Want ik had ’s middags die workshop en de volgende dag had ik een intake met 

ouders hier voor mijn eigen kindercoachpraktijk en heb ik het meteen toegepast. We hebben dat 

aangenaam kennis maken spel ik weet niet of je dat kent van Jeannette Bakker en toen moest een ouder 

zeg maar de ouder die bij mij was moest kwaliteiten van zichzelf op schrijven. Zou dat vond ie dus heel 

moeilijk moest ie zichzelf tekenen in de cirkel wat ie heel veel deed waar die nog aan kon werken en wat 

helemaal niet bij hem lag zeg maar. Maar hij kon het niet helemaal vonden dus toen heb ik meteen het 

spel erbij gepakt en ik zei van nou hier wat tips weet je wel, heb je allemaal kaartjes die je kan 

toepassen. Dat was heel mooi.  

 

Oké, en wat was een succesfactor van de workshop? 

 

Eens even denken. Ja ik denk in groepjes uit één gaan en activiteiten toepassen of de ideeën die ze aan 

droeg in de praktijk te gebruiken en te overleggen. Ik denk dat dat de kracht was.  

 

En wat was een faalfactor van de workshop? 

 

Ja heb ik niet echt ervaren hoor een faalfactor. Ik kan niet zo 1,2,3 wat noemen dat ik denk van ja nog 

meer praktische tips denk ik. Want er was een beginfase nu denk ik want ze had een stuk of zes/zeven 

verschillende spelletjes. Ik denk dat ze nog wel wat meer tips en dan uitgewerkt in een boek of zo. Of 

een soort tipboek of ideeën boek zodat je het nog beter toe kan passen.  

 

En als je de workshop een cijfer zou mogen geven van 1-10 wat voor cijfer zou je het dan geven?  

Een dikke 8.  
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Dat is een mooi cijfer en waarom? 

 

Ik denk ook dat zij met name door haar enthousiasme en persoonlijkheid heel veel mensen weet te 

triggeren.  In haar enthousiasme dat ze zo achter haar spel staat dat ze daar helemaal 100% voor gaat ja 

ik denk dat dat ook de meerwaarde is van die workshop.  

 

Oké heb je nog andere dingen die je kwijt wil over de beoordeling van de workshop? 

 

Nee eigenlijk niet. Wat ik wel jammer vind van het spel is dat ze nu een kleinere handleiding hebben. de 

eerste handleiding was overzichtelijker te lezen toen had ze een grotere doos. Wat nu voor haar wel 

handig is, is dat ze een compactere doos heeft waar alles in past. Maar voor de handigheid om het te 

lezen en toe te passen is het wel handig als er een iets grotere handleiding was. Maar dat is meer voor 

het spel.  

 

Ja we komen nu bij het spel maar goed dat je het al zegt. Ik ga nu namelijk wat vragen stellen over  de 

beoordeling van het spel zelf. Nou wat vind je van het spel? 

 

Nou ik vind dat het er uitdagend uit ziet en ook wel mooi met die bloemen allemaal, al die verschillende 

soorten bloemen. En op zich vind ik dat wel heel mooi dat het neutraal is zeg maar. Dus ik heb hier nu 

betrokkenheid voor me liggen, maar het wordt nergens aan gekoppeld dus je kan je eigen ideeën en 

fantasieën erop los laten.  

 

Dus het is breed inzetbaar? 

 

Ja heel breed. 

 

Nou en je zei net ook al wat over de handleiding, wil je daar verder nog wat over kwijt? 

 

Ja misschien zou ze een wat bredere handleiding kunnen maken wat ik net al zei met meer tips en meer 

praktische tips dat het nog meer bruikbaar is. Ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben 

want ik geef zelf zeg maar de workshop schatgravers en ik merk aan mensen die komen professionele 

begeleiders of ouders, dat die heel graag een houvast willen hebben met praktische tips en ook wel een 

beetje goed uitgeschreven van dat kan je doen en als dat niet werkt kun je dat doen.  

 

Vindt u de handleiding wel duidelijk? 

 

Ja goed beschreven, ja.  

 

En wat vind je van de verschillende spelvarianten die het spel biedt? 

 

Ja je kan het zelf heel breed inzetten en zelf word je wel getriggerd van ik kan dit nog of ik kan dat. Er 

zijn verschillende mogelijkheden voor het spel. Ja wat ik al zei je zou nog tot meer kunnen komen maar 

ik denk dat het een groeispel is. En misschien kan ze er zelf nog een spelbord bij ontwikkelen had ik ook 

nog bedacht.  
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En hoe ziet u dat voor zich dan zo’n spelbord? 

 

Ja ik heb het nog niet helemaal in details maar ik heb wel redelijk voor ogen hoe je het ongeveer kan 

doen of tenminste een spel waar je de kaarten op kwijt kan bijvoorbeeld binnenste lijn, middelste lijn en 

buitenste lijn of je kiest er vijf uit die je er kan neerleggen en dan één weer weg en een nieuwe erbij, ja 

een wat creatieve manier daarop.  

 

En het hoofddoel van het spel is ouders bewust maken van hun opvoedkwaliteiten wat vindt u van dit 

doel? 

 

Ja ik vind ook wel dat je het met ouders moet spelen. Ik kan er wel wat kaartjes uithalen voor als ik het 

met kinderen speel maar komt steeds eer op terug dat het echt betrekking  heeft op ouders.  

 

Ja dat klopt ook inderdaad. Bent u bekend met de achterliggende gedachte van het spel? 

 

Ja bewust van hun eigen kwaliteiten dat ze uitgaan van de behoefte en niet negatief van het zichzelf 

naar boven halen.  

 

Ja en bent u daarbij ook bekend met het oplossingsgericht werken? 

 

Ja ik werk eigenlijk alleen zo. Op school en de praktijk. Dus alleen wat heb je nodig en hoe wil je verder. 

Ja dat zit standaard in mij. Je gaat niet uit van het negatieve maar van de talenten van een kind en als 

een kind iets niet kan of een ouder dan benader je hem of haar vanuit de mogelijkheden en talenten en 

probeer je juist het negatieve daarin te verwerken dat ze juist met de talenten het negatieve weg 

kunnen halen zeg maar.  

 

En wat vind u van het oplossingsgericht werken? 

 

Ja helemaal goed. Want je hebt er niks aan dat je alleen maar vanuit het negatieve gaat kijken maar at je 

juist oplossingsgericht gaat kijken en werken daar bereik je meer mee dan al het negatieve zeg maar.  

 

En vindt u dat het ook goed terug te zien is in het spel? 

 

 Ja want het gaat om de talenten en als ouders zich er bewust van zijn dat ze iets nog niet beheersen is 

dat logisch natuurlijk van als ik dit doe kan ik dit bereiken dat zien ouders vaak uit zichzelf wel.  

 

En wat vindt u een succesfactor van het opvoedkwaliteitenspel? 

 

Door middel van spel in gesprek komen. En handelend bezig zijn eigenlijk. Dan weet je meteen wat te 

doen en onbewust vertel je al een heleboel in gesprekken en voorbeelden benoemen over hoe en wat. 

Dat is gewoon heel mooi en ondertussen kun je er al een heleboel uithalen.  

Ja oké mooi en wat is dan een faalfactor van het spel? 
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Dat je teveel in de kaartjes blijft hangen.  Je zou er nog meer de creativiteit in naar boven kunnen halen.  

Van misschien iets met schilderen of verven en kleien ik noem maar iets, die kant op of met een 

gedeelte van je lichaam dat je dan kunt aanspreken en dat het in balans is of iets met muziek erbij doen 

ja noem maar op.  

 

Oké en is dat iets wat je per professional kan invullen of heeft u meer zoiets van dat kan toegevoegd 

worden als spelvariant? 

 

Ja ik zou het ook toevoegen als spelvariant. Ja iedere professional heeft natuurlijk zijn eigen dingen en ik 

vind vooral dat mensen en kinderen moeten leren vanuit middelste gedeelte van je lichaam zodat je 

meer in balans komt  dus automatisch pa je dat toe. Maar ik denk dat ook belangrijk is bij het spel dat 

het erbij in komt. Ik denk dat je heel veel dingen nog toe kan voegen, dat het spel nog uitgebreid kan 

worden met een dans met een cd, met allemaal tekenopdrachten of schrijfopdrachten zodat je nog 

meer ui het spel kan halen dan dat het nu is.  

 

En als u het spel een cijfer zou mogen geven wat voor cijfer zou u het spel dan geven? 

 

Zonder al die uitbereidingen zou ik het nu een 7 geven.  

 

En dat is vanwege die uitbereidingen dat die er nog niet zijn?  

 

Ja ik vind dat je nog meer mogelijkheden uit zou kunnen buiten zeg maar opzich vind ik het spel heel 

mooi in elkaar zitten als ik alleen naar het spel zou kijken zou ik het wel een 8 geven maar ik denk om 

nog meer aan de behoefte van mensen, kinderen en professionals tegemoet te komen zie ik het nu als 

een 7. Als ik het een cijfer zou moeten geven want ik hou niet zo van cijfers. Op school geven we nooit 

cijfers dat vind ik verschrikkelijk.  

 

Oké heb je nog andere dingen die je kwijt wil over het spel? 

 

Nee ik denk het niet. Ik gebruik het veel en ik ben van plan het nog veel te gebruiken dus ja het is een 

spel dat je snel pakt. Dus dat is mooi.  

 

Oké  dan zal ik daar nog wat specifieke vragen over stellen. Over hoe je het spel gebruikt. Kunt u dan 

misschien wat vertellen in wat voor situaties u het spel inzet? Misschien een paar voorbeelden geven? 

 

Ik heb het spel ingezet bij een intake gesprek, wat ik al noemde. Dus dat ouders een vraag kregen van: 

‘noem eens een kwaliteit en welke zet je in bij je kind’. De ouder begon al de blazen van: ‘pfff, hoe moet 

dat dan’. Dus ik liet hem eerst zichzelf tekenen. In een middelste cirkel wat hij veel toepaste, een cirkel 

daaromheen van wat hij wel af en toe toepast maar nog meer kon doen en de buitenste cirkel wat hij 

niet toepaste en wel zou willen toepassen. Dus zo heb ik hem gebruikt en ik heb hem ook gebruikt in 

een workshop die ‘schatgraven’ heet. Daar heb ik hem gebruikt zoals die variant met het tape. En ik heb 

hem op school met een ouder gesprek gedaan, ook om in gesprek te komen want ouders vinden het 

toch wel lastig om wat te vertellen dus dan heb je meteen een aanknopingspunt. En dan gewoon de 

kaartjes benoemen. Bijvoorbeeld welke ze vinden dat bij hun zelf hoort en in welke situatie en welke 
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kwaliteit op hun kind betrekking heeft. Dus zo heb ik hem ook gebruikt. En ook wel van vijf kwaliteiten 

er uit halen en dan steeds weer een nieuwe pakken. En dan kijken welke vijf er echt bij de ouder hoort. 

 

Oké  mooi. Begrijp ik het nu goed dat u echt de handleiding gebruikt?  

 

Nou eigenlijk niet meer. Ik heb hem wel gelezen. Zo werk ik meestal, ik lees het een keer en dan doe ik 

mijn eigen dingen.  

 

Oké , dus eigenlijk begin je wel met een voorbeeld uit de handleiding zoals het schilderstape, maar 

daarna geef je er eigen invulling aan? 

 

Ja klopt. Ik lees het een keer door en dan heb je die workshop waar je het ook zelf beleeft hebt. Dus ik 

heb wel nog een keer die handleiding doorgenomen en zo ook aan een vriendin uitgelegd. Die heeft de 

handleiding ook een keer doorgenomen. Maar ik gebruik de handleiding verder niet meer. 

 

Oké  dus je legt hem er niet naast als je het spel speelt. 

 

Nee, dat is ook een beetje onnatuurlijk. En vaak zie je het spel ook al wel een beetje voor je. Het gaat 

vaak wel automatisch. 

 

Oké . We hadden het net al gehad over oplossingsgericht werken. Mijn vraag was of u oplossingsgericht 

werken toepast, maar u vertelde al dat u dat standaard toepast tijdens het houden van gesprekken met 

ouders. 

 

Ja dat klopt, eigenlijk altijd. 

 

Oké  dat is mooi. En dan een laatste vraag gericht op u als professional. Welke houding neemt u aan als 

u het spel speelt? Welke houding zien ouders bij u terug? 

 

Eens even kijken. Wisselend zegmaar. Maar ik probeer een achterover zittende houding aan te nemen. 

Een goede luisterhouding, zodat je toegankelijk bent voor ouders. Ik bedoel hier niet mee dat je er ‘lui’ 

bij gaat zitten, maar gewoon achterover leunen en afwachten wat ouders zeggen. Zodat ouders gaan 

praten. En als ik het spel in de workshop speel neem ik natuurlijk een actieve en enthousiaste houding 

aan. Maar bij ouders in gesprekken probeer ik toegankelijke houding aan te nemen en niet zelf steeds 

aan het woord te willen zijn. Achterover zitten en hun laten vertellen.  

 

Ja precies, dat ze zelf een beetje kunnen sturen. Dat lijkt mij een mooie houding. 

 

Ja dat denk ik ook. 

 

Oké  dan zijn we aan het einde gekomen van dit laatste onderdeel. Wilt u nog wat kwijt, iets wat u nog 

niet gezegd heeft? 

 

Ik zou wel fijn vinden om uitslag te krijgen van het onderzoek? 
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Wij moeten nog even overleggen wat Ingrid gaat doen met het verslag. Maar daar zullen we wel op 

terug komen.  

 

Oké  dat zal wel mooi zijn. 

 

Ja zeker. Oké   nou hartelijk bedankt voor uw tijd en mening. 

 

Graag gedaan. 
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Interview 12: Gerdien Santé  
 

Allereerst harstikke fijn dat u wilt meedoen. Ik zal even uitleggen hoe we het interview willen gaan doen. 

We hebben het interview namelijk verdeeld in twee delen. Ik zal wat algemene vragen gaan stellen, over 

wat uw beroep is en hoe vaak u het spel gespeeld heeft en Sarah zal daarna beginnen met vragen te 

stellen over uw beoordeling. Dus uw beoordeling van de workshop, als u daaraan deelgenomen heeft en 

uw beoordeling van het opvoedkwaliteitenspel. Daarna zal ik nog wat vragen stellen over de uitvoering, 

dus hoe u het opvoedkwaliteitenspel speelt. Het zal ongeveer 30 minuten duren. 

 

Kunt u wat vertellen over uw beroep? 

 

Ja ik werk als intern begeleider in het onderwijs, sta ook voor de klas en heb een eigen praktijk 

beeldcoaching en kindercoaching. Daar heb ik een comi van gemaakt.  

 

Oh wat leuk. Heel breed beroep. 

 

Ja 

 

En hoe vaak heeft u het opvoedkwaliteitenspel nu gebruikt om met ouders in gesprek te komen? 

 

 

Ik gebruik het ook op school, dus ik denk wel een stuk of 8 keer nu. 

 

Oké  mooi. En heeft u ook deelgenomen aan de workshop? 

 

Ja en dat is ook niet zo mega lang geleden hoor.  

 

Oké  dan zal ik nu wat vragen gaan stellen over de beoordeling en dan te beginnen met de beoordeling 

van de workshop. Wat vond u van de workshop? 

 

Ja die vond ik gewoon heel erg prettig. Heel intiem omdat het een kleine groep was. Sowieso wel 

praktisch en je kon het gewoon zelf uitproberen laat maar zeggen gewoon op elkaar met elkaar en heel 

relaxt sfeertje. Ja ik vond het wel fijn.  

 

Oké mooi, vindt u de workshop een meerwaarde om het opvoedkwaliteitenspel in te kunnen zetten? 

 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zonder ook wel zou kunnen omdat de handleiding is gewoon heel 

praktisch maar zo zit ik ook wel weer meer in elkaar van ik lees en ik probeer uit dan ga ik aan de slag 

laat maar zeggen.  

 

En wat een succesfactor van de workshop en waarom? 

 

Ik weet niet eens meer Ingrid heette ze volgens mij 

 

Ja 
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Dat ze gewoon vanuit haar eigen ervaring had ontwikkeld en dat sprak mij gewoon heel erg aan want wij 

werken op school ook met kernkwaliteiten met kinderen en met ouders en dat sluit daar gewoon 

naadloos op aan en dat vond ik gewoon gaaf want je gaat altijd kijken naar zeker ook in de hulpverlening 

naar wat gaat er niet goed bij ouders en bij kinderen en dan ga je juist opzoek naar wat gaat er wel goed 

en wat zouden we kunnen versterken. En zelf ben ik gelovig dus ik ben er ook gewoon van overtuigd 

vanuit mijn geloof dat iedereen kwaliteiten en talenten heeft mee gekregen maar niet altijd alles even 

goed ontwikkeld. Dat vind ik gewoon gaaf om daar bij aan te sluiten.  

 

En wat was een faalfactor van de workshop en waarom? 

 

O gut o gut, dat vind ik altijd lastig. Heb ik niet echt. Nee ik heb niet iets waarvan ik zeg dat.  

 

O dat is ook prima hoor. En als je een cijfer zou mogen geven aan de workshop van 1-10 wat voor cijfer 

zou u dan geven? 

 

Dan geef ik een 8.  

 

Oké en waarom een 8? 

 

Ja gewoon om wat ik net ook al zei dat praktische dat wat het aanspreekt is dat gewoon vanuit het 

positieve en de rust die Ingrid ook uitstraalt en het hele sfeertje erom heen gewoon vind ik wel prettig.  

 

Heb je verder nog dingen die je kwijt wil over de beoordeling van de workshop?  

Nee niet iets specifieks ofzo.  

 

Oké dan ga ik door met de vragen over de beoordeling van het spel zelf. Wat vind u van het 

opvoedkwaliteitenspel? 

 

Ja vind ik gewoon heel praktisch klein dingetje wat je heel makkelijk zo erbij pakt en inzet. Je hoeft niet 

heel veel te doen of heel veel ingewikkelde dingen te lezen het is heel praktisch. Op verschillende 

manieren in te zetten en dat vind ik wel mooi.  

 

Oké wat vind u van de handleiding die bijgevoegd is?  

 

Ook een lekker klein ding, dus heb ik die zelf gekopieerd ik zou het prettig vinden als daar iets van een 

boekje of zo iets bij zou zitten want ik raak nogal snel dingen kwijt. Ik ben een beetje chaotisch dus voor 

mij is het wel praktischer zijn als het iets groter ja ik zou wel iets van een boekje erbij willen.  

 

Vindt u de handleiding duidelijk? 

 

Ja dat absoluut ja.  

 

Wat vind u van de verschillende spelvarianten waarmee je het spel kan spelen? 
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Ja dat maakt het ook zo praktisch. Het interessante eraan is is dat jet niet op één manier in te zetten is je 

kan het op verschillende manieren inzetten dus ik kan daar echt wel me uit de voeten en daarna bedenk 

ik zelf ook nog wel andere dingen en ik heb het nog niet uitgeprobeerd in groepjes maar dat is het 

volgende stapje dat ik wil gaan doen.  

 

En het hoofddoel van het spel is om ouders bewust te maken van hun opvoedkwaliteiten. Wat vind u van 

dit doel? 

 

Ja dat is een heel goed doel en dat lukt ook echt. Het is soms wel even dat je dingen uit moet leggen en 

zo maar dat mensen zich daar soms niet eens bewust van zijn dat maakt het dus mooi van oké  als ik dat 

nou inzet, maar ook niet genoeg inzetten of wat bij hun kind beter past dat vind ik wel mooi om ze daar 

dan bewuster van te maken.  

 

Bent u bekend met de achterliggende gedachte dus het oplossingsgericht werken van het spel? 

 

Ja.  

 

Oké wat vind u van oplossingsgericht werken?  

 

Ja ik probeer tegenwoordig alleen maar oplossingsgericht te denken en in het onderwijsland is dat echt 

andersom denken laat maar zeggen. Dat is iets van de laatste jaren. Ja het handelingsgericht werken 

doen we de laatste jaren ook maar met ouders en leerkrachten kijken naar wat zijn de stimulerende 

kanten van het kind wat zijn de mogelijkheden en niet alleen naar wat gaat er allemaal fout. Dus niet 

naar een probleem opzoek want dan kom je niet heel veel verder. En dat hebben we natuurlijk jaren 

gedaan. En ik denk dat dat in de hulpverlening ook veel te veel is gedaan van dit gaat niet goed dat gaat 

niet goed alles af serveren  je zal het toch moeten doen met de mensen die er toe doen.  

 

En vindt u dat het oplossingsgericht werken goed terug te zien is in het spel?  

 

Ja absoluut .  

 

Oké wat was een succesfactor van het spel? 

 

Ik heb het idee dat ik dat toch al heb aangeven. Ja juist dat stuk het oplossingsgericht denken en van het 

negatieve naar het positieve gaan. Denken ik mogelijkheden. Ja dat eigenlijk, dat vind ik de kracht.  

 

En wat vindt u een faalfactor van het spel? 

 

O gutteguttegut. Ik weet het zo even niet.  

 

Nou oké dat is ook net erg.  

 

Nou ik merk wel eens bij mensen die minder goed uit hun woorden komen laat maar zeggen die minder 

goed zijn in dingen verwoorden daar merk ik meer dingen erbij ga gebruiken om dingen te duiden. Soms 

werk ik ook met poptalk dat ik dan dingetjes materialen erbij pak om het te duiden maar ook om 
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sommige begrippen die zijn voor ouders zo van ja ja misschien heb ik dat wel maar hoe werkt dat dan en 

dat vind ik wel een lastig. Er zijn gewoon wat ouders en die vinden het moeilijk om het om op die manier 

te praten inderdaad. 

 

En als u het spel een cijfer zou mogen geven van 1-10, wat voor cijfer zou u het dan geven? 

 

Uhm had ik net ook al gezegd toch? Een 8.  

 

Dat was de workshop.  

 

O ja dat was de workshop.  

 

Ja maar het spel dus ook een 8? 

 

Ja ja.  

 

oké en om de redenen die u net al vertelde? 

 

 Ja   

 

Zijn er nog andere die u kwijt wil over de beoordeling van het spel? 

 

Ja wat ik net al zei ik zou zelf nog meer kaartjes ja die blanco kaartjes ik ben altijd wel van zelf dinge bij 

verzinnen en zo ja daar hou ik zelf meer van dat je niet helemaal daar in door gaat dat snap ik ook wel 

dat je in dit geval wel zo’n mogelijkheid geeft maar dan ben ik meer van dan ga ik mijn eigen kaartjes 

bedenken. 

 

Kunt u misschien wat vertellen over hoe u het spel inzet? In welke situaties dat zijn? 

 

Ik merk vaak in situaties waar ouders vast zitten in een hele negatieve spiraal. Ik zeg soms, een kind 

heeft een probleem maar het is vaak niet alleen het kind, maar ligt het ook aan de opvoedsituatie. 

Ouders kijken ook heel erg negatief naar henzelf. Ze zitten met hun kind dan onderaan de put, maar ook 

met zichzelf. En dat ze eigenlijk dus ook met zichzelf aan de slag moeten. Om zo te kijken van: ‘he als ik 

er niet voor mezelf ben of als ik niet weet wie ik zelf ben, dan kan ik mijn kind ook niet op de juiste 

manier helpen’. Ouders komen dan met hun kind naar mijn kindercoach praktijk en denken dan: ‘oh nu 

komt het goed’. Maar moeten ze vaak ook zelf aan de slag. Een kind kan het niet zelf doen. En dat zijn 

wel 9 van de 10 keer de situaties die zich voordoen en waar ik het opvoedkwaliteitenspel bij pak.  

 

Ja dan geeft het spel net even die positieve kant mee.  

 

Ja en ook als ouders al langer in zo’n spiraal zitten. Op school is het dan weer een ander verhaal, dan 

vind ik het nog wel een beetje spannend moet ik zeggen om het in te zetten. Want als IB’er heb je 

gewoon hele andere gesprekken en dan heb ik al jaren andere technieken en dingen voor. Maar soms 

heb ik echt wel eens zoiets van: ‘nou misschien moet ik het opvoedkwaliteitenspel er eens bij pakken’. 
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Maar goed dat heeft ook met mijn tijd te maken. Daar moet vaak alles snel, snel  en tussendoor en in 

mijn praktijk kan ik er echt even voor gaan zitten.  

 

Oké  en als u het spel speelt in uw eigen praktijk, welke spelvariant gebruikt u dan? Is dit alleen puur 

eigen invulling of pakt u ook de handleiding erbij? 

 

Ja jawel ook wel. En op school heb ik hem ook met een kind ingezet. Dit kind was al wat ouder waarvan 

de ouders waren gescheiden. Die oudere kinderen kennen die termen op die op de kaartjes staan ook al 

wat beter. En dat vond ik ook wel een mooi inzicht, want ik zet hem dan in met bijvoorbeeld poppetjes, 

of dieren. Wat het kind maar leuk vindt. Of het kind kleit of tekent zelf zijn poppetje en dat maakt het 

wel inzichtelijker. Kinderen moeten handelen en doen vind ik. 

 

Oké  mooi. We hebben het net over oplossingsgericht werken gehad, maar u vertelde al dat u dit 

eigenlijk altijd toepast. U bent geschoold daarin? 

 

Ja ik ken niet anders, ik ben zo ook opgeleid. Ook als intern begeleider zat dat daar helemaal in 

verweven. Ook het boek van 100 oplossingsgerichte vragen, weet niet precies meet hoe het boek heet, 

maar daar ben ik ook al heel lang mee bezig. En ben ik overtuigd dat dat wel de manier is. ‘ 

 

Oké  dat is helemaal duidelijk. Dan de laatste vraag wat meer gericht is op u als professional. Welke 

houding neemt u aan tijdens het spelen van het spel? Welke houding zien ouders bijvoorbeeld terug? 

 

Eigenlijk een beetje de achterover gezakte houding. Ouders moeten zeg maar heel hard aan het werk. Ik 

klets heel veel dus ik heb het mezelf echt moeten aanleren, maar ouders mogen nadenken in alle rust en 

ik stel hier en daar een vraag. Vaak hoef ik niet eens meer heel veel te zeggen. Door hier en daar een 

vraag te stellen en de rust te nemen. 

 

Ja precies, dat ouders zelf dus een beetje de regie hebben? 

 

Ja 

 

Oké  nou mooi. Heeft u verder nog aanvullingen? 

 

Nee niet echt. Ik ga het lekker blijven inzetten. 

 

Oh u vertelde net ook dat u van plan bent het spel in groepen in te zetten, nietwaar? 

 

Ja ik zou een workshop geven voor een stuk of 6 ouders over opvoeden. Ik ben nu bezig via een  

stichting, die gaan over ouders met kinderen met taalproblemen en daar komt opvoeden ook aan de 

orde. Ik merk dat daar ook vaak wordt gekeken naar: ‘ zo hoort het en zo moet het’. En het lijkt mij wel 

mooi om daar het spel ook in te zetten. Daar ben ik mee bezig en ga ik nog in gesprek over, hoe we dat 

kunnen gaan doen.  

 

Wat leuk. Een goed idee denk ik. 
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Ja  

 

Oké  dan zijn we aan het einde gekomen. Hartelijk bedankt voor uw tijd en mening. 

 

Graag gedaan. 
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Bijlage 9: Codebomen.  
 

1. Codeboom beoordeling. 
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Workshop.  

De citaten van de professionals over de 1e code interactief:  

- Want je kan over iets positiefs nog meer vertellen. Dat vond ik ook heel mooi tijdens de 

workshop dat dat heel erg naar voren kwam. En ook door te oefenen van he hoe doe je dat dan 

bij een ouder van welke vragen kun je dan stellen. We hebben hier dan ook dat pakketje 

gekregen (wijst naar het opvoedkwaliteitenspel wat in de vensterbank staat) waar ook die 

vragen inzitten dus je weet wel een beetje wat voor soort vragen je kan stellen en dan moesten 

we met elkaar oefenen, dat vond ik ook wel heel erg interessant. 

- Ik denk sowieso door heel interactief te zijn met elkaar. Dat maakt het wel tot een succes (…) 

Maar het interactieve deel met elkaar vond ik wel echt een succes. En juist ook op het positieve 

gericht.  

- Dus uiteindelijk ook lekker aan de slag gaan. Ja ik heb hele positieve ervaringen bij dat soort 

workshops. Want je zit niet alleen maar en je luistert maar je gaat ook wat doen. Je gaat aan de 

slag en je gaat nadenken. En het heeft mij ook aan het nadenken gezet van he wat kan je er dus 

mee doen. Dat is denk ik ook wat je eruit moet halen.  

 

 

- Lekker oefenen we hadden natuurlijk ook het geluk dat we met zijn vieren waren 

 

- En het fijne van zelf aan de slag gaan is natuurlijk dat je meteen ervaart wat het spel kan doen 

en hoe het een mooi hulpmiddel is. Ja ik vond het heel positief en het geeft ook meteen alle 

mogelijkheden van het spel. 

- Dat is ook een succesfactor uitwisselen met elkaar en dan het spel gaan inzetten en gebruiken 

 

- Ik vond het ook goed dat stukje interactieve dus dat je ook met elkaar aan de slag gaat. 

- Ja het oefenen. Dat vond ik succesvol.  Omdat je dan het spel gebruikt zoals je het in de praktijk 

daadwerkelijk toepast.  

 

- Omdat je heel praktisch bezig bent zeg maar. Je kan het allemaal wel lezen maar ik ben meer 

een beelddenker en ik vind het ook fijn om het te doen en te beleven zeg maar (…) Ja dus ik 

vond het ook mooi om het te spelen, je hoort dan ook andere ervaringen en wat andere er mee 

doen en hoe zij het spelen. Je past het dan zelf ook beter toe zeg maar.  

- Ja ik denk in groepjes uit één gaan en activiteiten toepassen of de ideeën die ze aan droeg in de 

praktijk te gebruiken en te overleggen. Ik denk  dat dat de kracht was. 

 

- Sowieso wel praktisch en je kon het gewoon zelf uitproberen laat maar zeggen.  Gewoon met 

elkaar en heel relaxt sfeertje. Ja ik vond het wel fijn.  

 

 

De citaten van de professionals over de 2e code Ingrid:  

- Ook omdat het met heel veel enthousiasme werd verteld. Er werd ook heel inspirerend laten 

zien (…)Dus dat was heel inspirerend en ze verteld het ook heel inspirerend.  
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- Ook leuk hoe Ingrid het deed (…) Ik vind die Ingrid gewoon een heel inspirerend persoon. Dat 

maakt het denk ik ook een succes. Leuk hoe ze het heeft uitgewerkt en hoe het aansluit bij het 

in de eigen kracht zetten van de ouders. 

- Omdat het gewoon, het is gewoon een mooi pakketje bij elkaar. En de workshop en de kaarten, 

de info die je daarvoor kreeg, hoe zij zich presenteert en waar ze dat dan doet 

 

- Ja, ja ik vond het goed dat ze en presentatie had gegeven en dat er uitleg werd gegeven 

- Professioneel ook, goede presentatie ook hoe Ingrid hem had opgezet komt wel professioneel 

over en dat vond ik heel goed. 

 

- De workshop was fantastisch zeg maar ze was heel enthousiast en staat echt achter haar spel 

wat ze zelf heeft ontwikkeld dus dat was heel mooi (…)ik vind ook dat ze heel goed luistert naar 

de mensen en daar op in speelt. Dat ze niet zeg maar haar eigen verhaal alleen kwijt wil maar 

dat ze ook luistert naar de deelnemers en daar weer op aan sluit dus wat hebben de deelnemers 

echt nodig.  

- Ik denk ook dat zij met name door haar enthousiasme en persoonlijkheid heel veel mensen weet 

te triggeren.  In haar enthousiasme dat ze zo achter haar spel staat dat ze daar helemaal 100% 

voor gaat ja ik denk dat dat ook de meerwaarde is van die workshop.  

 

- de rust die Ingrid ook uitstraalt en het hele sfeertje erom heen gewoon vind ik wel prettig.  

 

 De citaten van de professionals over de 3e code goede opbouw:  

- Goed opgebouwd, er zat een goede opbouw in. Ja ik ging wel blij naar huis zal ik maar zeggen.  

- Ja want nou de verhouding is heel goed een stukje theorie en dan snel aan de slag, want dat is 

waar je voor komt inderdaad. Snel praten, snel in tweetalletjes en dan huppakee aan de slag, 

uitwisselen. Dus zoals zij het neerzet met eerst even het verhaaltje met theorie en dan gauw 

met elkaar gaan uitwisselen 

- Heel positief. Goed e opbouw qua eerst theorie en dan zelf aan de slag. Dat vond ik goed. 

- Een mooie opbouw 

 

De citaten van de professionals over overige elementen:  

- Ik vond de ruimte heel fijn. Ik dacht je kunt hier lekker heen en weer lopen, dus dat vond ik een 

succes. Ook om met elkaar te zijn 

- je moet het echt een keer gedaan hebben. Je moet het echt een keer gezien hebben. Ik vind het 

ook gewoon fijn dat ze een soort leidraad erbij geeft, van hoe kan je het doen. Ja ik zei net al ik 

geef dan toch weer mijn eigen draai er aan. Maar toch is het lekker om woorden ervoor te 

krijgen, en je moet echt de workshop doen.  

 

- Ik denk de ontmoeting met andere professionals die ook met het spel werken. Ik denk dat dat 

een succesfactor is.  

- Het is altijd fijn om het in de workshop toegelicht te krijgen en dan net wat ik zeg met andere in 

gesprek te gaan van hoe gebruiken anderen het, dat is natuurlijk ook leuk van de workshop, dat 
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je anderen spreekt. Dat is het aanvullende en dan dat je zelf aan de slag kan en dan kan ervaren 

hoe je het moet doen.  

- Nou wat ik zelf persoonlijk vond is dat ik merkte dat de opleiding die wij hebben gevolgd, dat 

het niveau aardig hoog lag vergeleken met de andere mensen die er ook bij zaten. Dus met één 

iemand was ik aan het oefenen en toen dacht ik van o want ik ging juist heel veel doorvragen he 

dus meer op de kern nog in en ik merkte dat zij dat helemaal niet zo hadden en dat ook niet 

hebben geleerd in de opleiding. Dus dat vond ik wel een valkuil. (…) dan haal je er toch meer uit 

door meer door te vragen en door meer begeleiding ook van oké  mensen gaan op een gegeven 

moment 1 op 1 met elkaar oefenen stellen de vragen en denken van we zijn nu klaar. Nee we 

zijn niet klaar want dat doe je bij cliënten ook niet. Dus je moet het nog meer diepgang geven en 

nog meer die vragen stellen om bij de kern te komen.  

 

- Ja gewoon om wat ik net ook al zei dat praktische dat wat het aanspreekt is dat gewoon vanuit 

het positieve  

- Ja die vond ik gewoon heel erg prettig. Heel intiem omdat het een kleine groep was.  

 

 

Opvoedkwaliteitenspel.  

De citaten van de professionals over de code gebruik:  

Breed inzetbaar: 

- En hij is ook breder in te zetten door ook je eigen creativiteit te gebruiken, dat je die daarin ook 

kan toepassen, hij is voor zoveel dingen te gebruiken. Niet alleen voor de ouders maar ook voor 

elkaar, voor het team. Hij is breed inzetbaar.  

- En het is voor meerdere doelen inzetbaar.  

- De vele kanten waarmee je op kan. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat geeft ze wel in het boekje aan en 

dat vind ik heel leuk aan haar spelmethode is dat ze verschillende kanten laat zien die je kan 

gaan die hoef je niet te gaan maar het kan.  

- je kan hem toepassen eigenlijk op alle thema’s die je maar kan bedenken he over opvoeden 

maar je kan het ook hebben over omgaan met geld of omgaan met relaties. Je kan hem eigenlijk 

overal op toepassen denk ik. 

- Elk woord kun je wel op verschillende manieren bekijken dus dat is ook wel positief (…)Ja ook 

goed want het een is het ander niet dus ik vind het goed dat je het op verschillende manieren 

kan inzetten en dat maakt ook dat je het dan gebruikt. Kijk als je een spel op één manier kan 

inzetten ja dan moet het ook voor die situatie toepasbaar zijn en dat is bij dit spel niet. Je kunt 

het op verschillende manieren toepassen. Dus dat vind ik heel positief ja. Breed inzetbaar, ja.  

- En op zich vind ik dat wel heel mooi dat het neutraal is zeg maar. Dus ik heb hier nu 

betrokkenheid voor me liggen, maar het wordt nergens aan gekoppeld dus je kan je eigen 

ideeën en fantasieën erop los laten. (…)Ja je kan het zelf heel breed inzetten en zelf word je wel 

getriggerd van ik kan dit nog of ik kan dat. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het spel. 

- Op verschillende manieren in te zetten en dat vind ik wel mooi. (…)Het interessante eraan is is 

dat je het niet op één manier in te zetten is je kan het op verschillende manieren inzetten dus ik 

kan daar echt wel me uit de voeten 

- Leuk. Ja leuk. Je kan er heel veel mee. Leuk spel. 
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- Nou de breedheid aan kwaliteiten. Er is veel keuze he zeg maar. Er zijn niet vier dingen ofzo 

maar het zijn er wel iets van 30. 

Praktisch 

- Ja vind ik gewoon heel praktisch klein dingetje wat je heel makkelijk zo erbij pakt en inzet. Je 

hoeft niet heel veel te doen of heel veel ingewikkelde dingen te lezen het is heel praktisch. 

- Ik vind het ook een praktisch hulpmiddel binnen mijn lessen zeg maar binnen de thema’s die ik 

geef (…) Dat het heel tastbaar is. Dus dat het makkelijk in gebruik is en heel tastbaar is voor de 

mensen. (…) Omdat ik het een heel praktische spel vind en heel fysiek zeg maar dat je ook echt 

kaartjes kunt pakken dat het niet alleen maar praten is maar dat je ook werkelijk iets mee kun 

doen. Het blijft hangen bij de mensen net wat ik zeg, ze nemen een foto, ze nemen het mee.  

- Ja het is ook echt heel praktisch. Je hebt gewoon iets in handen waarmee je aan de slag kan. 

 

 

De citaten van de professionals over de code positieve insteek:  

- Ja die vond ik ontzettend leuk. Ik merkte gelijk al van o ja natuurlijk we zien allemaal als ouders 

meteen van wat doe ik niet goed, wat gaat er niet goed. Maar juist wat gaat er wel goed. De 

positieve kanten belichten. Dat kan wel heel veel effect hebben voor ouders, juist als ze tegen 

dingen aan lopen. Het is ook wel een heel mooi middel om daarvoor in te zetten. (…) Ja mooi. 

Want je kijkt inderdaad naar de mogelijkheden die er zijn en ouders kunnen ook wat zijn mijn 

mogelijkheden, waar liggen nog mogelijkheden. Dus dat is sowieso heel mooi, dat je het kan 

ombuigen. 

- Omdat we heel snel wat ik al eerder zei ouders hebben die kunnen zeggen wat doe ik niet goed 

wat gaat er niet goed wat doe ik niet goed en waar gaat het mis. Juist door het om te buigen, 

wat kan ik al wel heel goed en waar ligt dus mijn kwaliteit als ouder. Dat dat ook heel waardevol 

is.  

- Wat ik wel leuk vond was dat het heel erg ging over kwaliteiten he en dat ik merkte aan de 

ouders van he het gaat nu even niet over wat doe ik niet goed maar het gaat juist over wat doe 

ik wel goed. Dat vond ik wel een leuke insteek ook om mensen het zelfvertrouwen te geven van 

he maar ik die heel veel dingen wel goed en dat is mijn sterke punt. Ja, dat vond ik leuk. (….)Dit 

spel ging natuurlijk even helemaal op een ander spoor. Want wat gaat er eigenlijk goed?  

- Nou ja eigenlijk om wat ik net benoemde het is heel belangrijk om ook de focus op het positieve 

stuk te hebben. dat is echt de kern gewoon dat dat er ook mag zijn en dat er ook aan gedacht 

wordt en dat je dat ook visueel en tastbaar maakt. (…) Nou omdat het me heel erg aanspreekt 

om het stukje positieve kracht in combinatie wat het oplevert bij ouders aan bewustwording en 

vormgeving 

- Dat ze op een positieve manier naar zichzelf gaan kijken.  Naar wat ze allemaal al kunnen en niet 

naar wat ze niet kunnen. Dan ben ik gewoon helemaal in de goede flow.  

- het is een van de mooiste manieren om te werken met mensen. Kijken naar de verandering en 

wat kunnen ze dan wel. Want meestal kijkt iedereen naar wat ie niet kan en dit wil ik niet maar 

ga nou eens kijken naar wat je wel wil en dat is veel moeilijker. En dan meteen op dat moment 

met die vraag al merk je meteen al dat mensen in de positieve houding gaan springen. En als je 

allemaal opnoemt wat niet goed gaat zit je de problemen alleen maar groter te maken en op het 
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moment dat je gaat kijken naar wat je wel wilt dan ga je ineens in de positieve lichting. En dat is 

gewoon onwijs leuk. Ja. En dit spel draagt er aan bij bij het oplossingsgericht denken.  

- Dus dat vind ik er heel leuk aan dat het een positief spel is die werkwijze die ik heel leuk vind en 

dat is oplossingsgericht werken, en daar sluit het spel heel erg op aan. (…)Ja dat het dus 

vernieuwende manier is van aanpakken. Het gaat over kwaliteiten van ouders die iedereen in 

zich heeft dat vind ik het hele mooie en daarom vind ik het zo leuk. Het gaat echt over de 

kwaliteiten van ouders en het kan ouders denk ik echt helpen om uit hun dip uit hun 

gezinssituatie. 

- positief ook en je zet mensen in hun kracht en dat is natuurlijk ook doel van de coach hè die 

moet dat ook begeleiden maar dat is uiteindelijk wel wat je wil natuurlijk.  

- Ja juist dat stuk het oplossingsgericht denken en van het negatieve naar het positieve gaan. 

Denken ik mogelijkheden. Ja dat eigenlijk, dat vind ik de kracht.  

 

De citaten van de professionals over de code lay-out:  

- En ik vind de kaartjes ook gewoon heel erg mooi. Die spreken ook, en die zijn gewoon heel 

aantrekkelijk. Dat hoor je dan ook van ouders terug van oo wat een mooie kaartjes. Dat is wel 

echt leuk. (…) Ik ben heel enthousiast over het spel, ik vind de kaartjes heel er mooi.  

- Wat ik heel erg leuk vind is dat het heel erg kleurrijk is, het is een mooie vormgeving. Het is heel 

positief. Ouders vinden de kaartjes, die vinden dat meteen leuk. (…)ik vind de vormgeving heel 

mooi 

- ik vind die kaarten gewoon heel leuk. Het geeft iets blijs of iets gezellig. Dat het normaal is ofzo 

(…) Ik vind de lay-out hartstikke leuk. Leuk daar kun je echt wat mee. Ja weetje het is gewoon 

een spel waar mensen blij van worden.  

- Ik vind het mooi uitgevoerd. Ik vind het mooi met die kaartjes. 

- Ik vind het een heel mooi spel. Dat hoor ik ook van ouders terug. Dus het is überhaupt al heel 

aantrekkelijk om mee te gaan spelen (…)En lay-out de vormgeving is gewoon erg smaakvol. 

Want over het algemeen als ze dan het spel zien en ik zeg ik zet het gewoon even naar en dan 

zien we wel en na één minuut zijn mensen al om, gewoon door de vormgeving en hoe het eruit 

ziet. 

-  En het spel is ook nog eens mooi, heel kleurrijk, heel vrolijk dus dat vind ik heel leuk eraan. 

(…)En ik vind het spel super vrolijk maar ik kan me ook voorstellen als ik met mannen met mijn 

culturele achtergrond dat die hem misschien wel te vrouwelijk zouden kunnen vinden dus dat 

het iets mannelijker zou kunnen.  

- Sowieso, ja de vormgeving spreekt heel erg aan. Ik vind het heel erg eigentijds dus het is 

gewoon mooi vormgeven 

- Ja ik vind het er goed uitzien. Ik houd zelf van vrolijkheid en ja dat zie je ook echt terug in de 

kaartjes. Vrolijke kleuren, ja, ja ik vind het gewoon goed (…)Ja het oplossingsgericht, mensen 

zien de kaartjes en ja het succesvol is als eerste dat ik vind het vrolijke kaartjes het is niet sober 

het is vrolijk.   

- Nou ik vind dat het er uitdagend uit ziet en ook wel mooi met die bloemen allemaal, al die 

verschillende soorten bloemen. 
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De citaten van de professionals over de code actieve ouders:  

- Een echte succesfactor is dat je ouders ermee kan enthousiasmeren en ze zelf kan laten 

nadenken over hun eigen kwaliteiten, dat is echt een succesfactor. (…) Maar je kan ouders echt 

zelf over na laten denken. Het geeft ook een andere vorm van in gesprek gaan.  

- Nou ik denk dat interactieve he. Ik merkte dat ik ben dan niet degene die gaat vertellen hoe het 

moet. Maar het is ook heel erg vraaggericht he. Je laat mensen zelf iets vertellen en ook andere 

daar op gingen reageren, dat je ook echt een interactie krijgt in de groep. Dat was toen het geval 

in ieder geval.  

- Ja leuk. Hartstikke leuk. Ik vind het toch wel het leukste met die vierkant of die kwadrant, ja dat 

kruis,  ik vind die wel heel leuk want dan gaan mensen echt aan de slag en kijken waar ze een 

kaartje willen hebben.  

- Ik laat veel ouders zelf uitzoeken aan de hand van een vraag of iets waar ze tegenaan lopen. En 

dan zie je gewoon dat ze heel nadenkend, heel serieus door de stapel heen gaan. En het ook 

even op zich in laten werken. Erg leuk ja. 

- Voor mij betekent het spel een handvat om mensen te laten zoeken naar hun talenten en 

kwaliteiten.  

- Nou wat ik er heel fijn aan vind is dat je niet alleen praat maar ook wat hebt om echt te doen 

met ouders. Dus dat je de kaarten kan uitleggen en de ouders actief kan laten zoeken naar, ja je 

bent een soort spel met elkaar aan het doen dus dat maakt het gesprek eigenlijk makkelijker en 

laagdrempeliger ouders worden er actief van en dat vind ik er heel leuk van. (…)ja ik draag dat 

een heel warm hart toe (…) Aansluiten bij wat ouders willen en daarin meedenken in plaats van 

wat wil ik en wat wil ik de ouders meegeven. Dus eigenlijk dat jij meegaat in hun probleem en 

hun oplossingen. Dat kunnen ze het allerbeste zelf bedenken.  

Nou dat het de ouders helpt zien van o ja ik heb toch wel heel veel in huis, dat. En dat het zo 

actief maakt,  

- En ook dat ik soms mensen hoor zegen van ik weet het even niet dit geeft handvatten om van ik 

weet het dus eigenlijk wel en zonder dat ik in het advies schiet en dat vind ik ook heel erg mooi 

ervan. Want soms komen ouders ook gewoon voor tsjak, tsjak, tsjak, tsjak, tsjak maar soms is 

het sterker vanuit hun eigen inzicht. Dus ja ik vind het super leuk.(…)  Je vult niet in je bent echt 

aan het volgen. Dus bewustwording creëren en opzoek naar eigen oplossingen. Ik geloof er 

heilig in dat wanneer mensen met ideeën komen alleen doordat jij dat vraagt dat het dan ook 

veel beter beklijft. 

- Mooi.  Ja als het juist de oplossing bij een ander neer te leggen en om als coach echt de juiste 

vragen te stellen en de ander aan het denken te zetten. Ja dat vind ik mooi. 

 

De citaten van de professionals over de code aandachtspunten:  

Wanneer zet ik het in? 

- Tja wat is een faalfactor. Ja ik denk dat, daar moet je je sowieso gewoon heel erg bewust van 

zijn, hoe je het spel inzet. Dat je daar wel goed over nadenkt. Want ik denk dat het ook iets is 

wat heel erg de andere kant op kan lopen. (…)  Dus je moet je er wel even bewust van zijn van 

wanneer ga ik zoiets nou wel pakken en wanneer niet. Heeft niet zozeer met het falen van het 

spel te maken maar het is meer dat dat ook echt even heel duidelijk naar voren moet komen 
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van wees je je ervan bewust wanneer je hem pakt. Je kan hem heel vaak pakken maar daar 

moet je ook wel even op bedacht zijn.  

- Met wel de kanttekening, dat vind ik zelf nog zoeken als professional, ja ik werk met heel veel 

multi-problem gezinnen waar heel veel speelt dat ik altijd wel een balans aan het zoeken ben 

van wanneer moet je nog in het stukje kracht zitten en wanneer moet je gewoon ingrijpen. Dat 

gaat er met name ook om dat ik met kinderen werk. Hoe lang mag je de vraag van ouders volgen 

en wanneer zeg je dit zie ik als professional gewoon als punten en hierin mag ik 

verantwoordelijkheid pakken. Dus ik vind het zoeken daarin.  (…) Nee. Ja ik merk wel dat het 

soms moeilijk is bij sommige ouders om het spel in te zetten omdat zij eerst nog de basisdingen 

moeten leren over de opvoeding. Dan kun je niet beginnen met het bespreken van kwaliteiten. 

Dat kan pas daarna. Hierin heb ik dus wel vaak tijd te kort.  

- Ja oké kijk je moet niet hierin verzanden. Je moet wel een goede afweging maken dat is het 

natuurlijk wel.  Als je bij een moeder echte opvoedingsspanning ziet waar eerst andere dingen 

aan gedaan moeten worden. Dan kan je niet met het opvoedkwaliteitenspel aan komen zetten, 

tenminste nog niet. Ja soms moet er wel ruimte voor zijn maar goed ik verwacht dat de 

professional dat zelf kan aftasten.  

 

Handleiding. 

- Ik moet bekennen dat ik de handleiding niet zo goed gelezen heb. Ik heb de handleiding kort 

gelezen maar ik zou me er meer in kunnen verdiepen,  

- Ja ik vergeet hem altijd als ik er mee bezig ben (…)Nou je zou, ja ze heeft nu die vragen op een 

a4-tje gedaan of in de handleiding maar daar zou je natuurlijk ook nog kaartjes van kunnen 

maken. Die zitten dan ook in het doosje want nu was ik dat velletje dan weer kwijt en waar is 

dat weetje maar als je het gewoon allemaal bij elkaar hebt in dat doosje dan heb je zelf ook een 

soort houvast  

- Dat mag je er ook wel bij zetten, dat voor mij de lettertjes wat te klein zijn.  

- ik ben een doener dus ik leer door iets gewoon te doen en daarna ga ik denken oké ik heb het 

nu een paar keer gedaan, nou ga ik toch een keer het boekje lezen. Even kijken wat er instaat. 

Dus dat stadium ben ik nu dus even een keer door het boekje heen te lezen van uhm ik heb het 

nu een paar keer op deze manier gespeeld, de manier die we ook in de workshop hebben 

gedaan. En nu ga ik kijken oké dit is een methode wat is er nog meer voor manieren. Ja.  Dus in 

dat opzicht gebruik ik het boekje ook als naslagwerk. Ja.  

- Niet gelezen haha. Nou misschien heel vluchtig 

- Maar voor de handigheid om het te lezen en toe te passen is het wel handig als er een iets 

grotere handleiding was. (…) Ja misschien zou ze een wat bredere handleiding kunnen maken 

wat ik net al zei met meer tips en meer praktische tips dat het nog meer bruikbaar is. Ik denk dat 

heel veel mensen daar behoefte aan hebben want ik geef zelf zeg maar de workshop 

schatgravers en ik merk aan mensen die komen professionele begeleiders of ouders, dat die 

heel graag een houvast willen hebben met praktische tips en ook wel een beetje goed 

uitgeschreven van dat kan je doen en als dat niet werkt kun je dat doen.  

- Ook een lekker klein ding, dus heb ik die zelf gekopieerd ik zou het prettig vinden als daar iets 

van een boekje of zo iets bij zou zitten want ik raak nogal snel dingen kwijt. Ik ben een beetje 



 

175 
 

chaotisch dus voor mij is het wel praktischer zijn als het iets groter ja ik zou wel iets van een 

boekje erbij willen.  

- Dus als ik haar mag aanraden ze heeft een niet te dik maar wel een leuk boekje erbij. En werk dit 

eventueel nog uit dus dat zou een tip zijn.  

 

Het is vooral voor individu 

- Ik moest wel even zoeken want toen ik heel veel mensen had en bleek dat het 

opvoedkwaliteitenspel maar voor vier is. Ik heb er toen een andere draai aan gegeven maar dat 

is wel, ja je kan het niet met zoveel doen. 

- Ik begrijp dat het eigenlijk is bedoeld voor 1 op 1 gesprekken met mensen. Ik kan het wel 

gebruiken in mijn groepen maar ik had het prettiger gevonden als er in het bijgeleverde boekje 

als daar wat tips in stonden over hoe je het nog beter met groepen kan gebruiken. (…)  ik mis 

eigenlijk de tips voor een groepsgesprek.  

 

Oplossingsgericht werken er niet in terug zien.  

- Nou wel als van wat ik net zei. Maar dat moet ik hem zelf nog uitbreiden. Als je hem benut 

vanuit dit zijn je kwaliteiten en hoe kun je en dan er een probleemsituatie naast legt en met 

iemand in gesprek gaat van hoe zou je je kwaliteiten kunnen inzetten om met dit probleem te 

dealen dan zit je volgens mij in die modus. Ik vind vanuit hoe ik hem nu doe heb ik de link nog 

niet gevonden. Dus dan zou ik hem nog moeten uitbreiden. Ik vind hem nu aantikken van wees 

je ook bewust van wat je allemaal kan. Dus ik zie hem meer als bewustwording dan dat ik hem 

gebruik in het kader van oplossingsgericht werken.  

- maar ik heb nooit de link gelegd tussen oplossingsgericht werken en deze kaartjes. Dus als daar 

nog een beschrijving bij zou kunnen komen, zou ik wel blij mee zijn.   

 

Te taalgericht voor sommige ouders. 

- Ja wat het wel blijft is het is een heel taalgericht spel dat merk ik wel met best wel ingewikkelde 

woorden en met die symbolen heb ik dan nog niet gewerkt dus dat weet ik niet maar dat is dan 

toch wel het geen wat me weerhoud om het te gebruiken bij ouders waar ik mee werk.  

- Dus het kan zijn, misschien is het er al maar dat weet ik niet dat ze nog een korte uitleg geeft 

van wat is dit dan, wat betekent die kwaliteit. Sommige zijn natuurlijk niet zo moeilijk maar ik 

merk dat ja het ligt aan het niveau van de ouders. Dus heb je ouders op het laagste niveau dan 

zijn sommige woorden niet allemaal zijn lastig. Bij ouders op mbo en hbo niveau merk ik is het 

geen enkel probleem. Die kunnen dat wel vatten maar dan is het even zoeken van het is niet 

precies aansluiten maar wat is het dan. Of het is niet precies geïnteresseerd zijn maar wat is het 

dan. En als ze beeldend zijn kunnen ze ook al door een kaartje te zien van o ja maar wacht even 

uhm ik wel dat, die hebben meteen lijntjes naar andere kwaliteiten. Het zou wel goed zijn om 

weer een flyertje of een a4tje erbij maar het zijn ook wel veel kaartjes, een korte uitleg erbij te 

doen. Ik vind het heel handig.  

- Nou ik merk wel eens bij mensen die minder goed uit hun woorden komen laat maar zeggen die 

minder goed zijn in dingen verwoorden daar merk ik meer dingen erbij ga gebruiken om dingen 

te duiden. Soms werk ik ook met poptalk dat ik dan dingetjes materialen erbij pak om het te 

duiden maar ook om sommige begrippen die zijn voor ouders zo van ja ja misschien heb ik dat 
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wel maar hoe werkt dat dan en dat vind ik wel een lastig. Er zijn gewoon wat ouders en die 

vinden het moeilijk om het om op die manier te praten inderdaad. 

- Ik denk dat je goed moet letten op het niveau van de mensen. Dat zou iets kunnen zijn. Want op 

zich heeft ze de meeste kaartjes best wel eenvoudig beschreven. 

 

Overig. 

- Ja. Ik denk wel zo je moet oplossingsgericht kunnen denken wil je dit spel goed kunnen doen. 

Iemand die dit nog niet weet of nog niet geoefend heeft met oplossingsgericht werken, ja dan is 

het alleen maar een spel met leuke kaartjes. Dus eigenlijk moet je eerst een workshop 

oplossingsgericht werken doen ofzo.  

- faalfactor kan zijn als je het alleen hierbij laat. Want haar idee is bewustwording he van de 

opvoeding niet alleen van de kwaliteiten maar ook van hoe voed jij kinderen op. (…) Ja ga de 

diepte in. Dat ligt ook wel een beetje aan wie er zit. Je je zou hem dan kunnen schrijven als je 

zo’n boekje maakt met eerst dit zijn de spelvormen voor iemand die begint, dit zou je er nog 

meer mee kunnen als je verdieping wil hoe ga je bewustwording van mensen creëren want dat 

is niet allen door te zeggen he dit is mijn kwaliteit of dit zet ik in of dit wil ik ontwikkelen. Maar 

hoe ga je het dan doen. Want dat is bewustwording wat heb je ervoor nodig, welke stappen ga 

je er in zetten en wie heb je nodig? Heb je wel de tijd en de ruimte of dit te doen? Of moet je je 

nog verder scholen ,cursus workshop en zo doen. Dus ken die kanten.  

- Ja zeker. Ik zou het ook best wel leuk vinden, want Ingrid heeft het spel regelmatig geupdated, 

dat je als deelnemer van het spel dat je steeds tips zal krijgen over de toepassingen. Dat zou ik 

heel leuk vinden, dat je die dan bijvoorbeeld gemaild krijgt. Van: ‘weetje ik heb een nieuwe 

update en hier krijg je een recente uitbreiding van hoe je het spel kan toepassen’. Want ik heb 

de 1e en daar staat denk ik ook een heleboel nog niet in. 

- En misschien kan ze er zelf nog een spelbord bij ontwikkelen had ik ook nog bedacht. (…) Ja ik 

heb het nog niet helemaal in details maar ik heb wel redelijk voor ogen hoe je het ongeveer kan 

doen of tenminste een spel waar je de kaarten op kwijt kan bijvoorbeeld binnenste lijn, 

middelste lijn en buitenste lijn of je kiest er vijf uit die je er kan neerleggen en dan één weer weg 

en een nieuwe erbij, ja een wat creatieve manier daarop.  

- Dat je teveel in de kaartjes blijft hangen.  Je zou er nog meer de creativiteit in naar boven 

kunnen halen.  Van misschien iets met schilderen of verven en kleien ik noem maar iets, die kant 

op of met een gedeelte van je lichaam dat je dan kunt aanspreken en dat het in balans is of iets 

met muziek erbij doen ja noem maar op.  

- In die zin behaald, het wordt aangetipt. Ik denk wel dat als ik er meer aandacht aan zou 

besteden dan zou het bijna in een reeks moeten doen en niet alleen tijdens het afsluiten. Dan 

kan ik me wel voorstellen dat je er meer uit kan halen. Dus dat je ze ze niet alleen laat kiezen en 

erover laat praten maar ook hoe kan je dit dan inzetten in een situatie die je moeilijk vindt. Dus 

heel erg vanuit wat kan je allemaal wel, waar maak ik de vertaalslag. Ja en ik speel hem nu kort, 

ik doe met drie. En je zou ouders er ook nog meer kunnen laten trekken en op verschillende 

terreinen.  

 

De citaten van de professionals over de code overig: 
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- Ja dit is wel iets unieks. Het is nog niet iets wat ik eerder ben tegen gekomen om zo neer te 

zetten 

- Heel leuk omdat het ook best wel een ingang kan maken bij ouders die je niet zo goed kent. 

(…)En je kan sneller ook denk ik bij elkaar komen. Nou zeker als je ouders hebt die 

terughoudender zijn, juist om hen te vertellen. Soms kan het in een gesprek soms zo lastig zijn 

van wie ben je dan, en wat doe je. Nou ja je hebt allerlei vragen om ze een beetje op hun gemak 

te stellen te ontdooien. Ze moeten mij bijvoorbeeld leren kennen. Maar dit is een mooi middel 

om dat ook te doen. Je kan zo ook elkaar leren kennen. Om zo te kijken wie ben jij.  

 

- Dus ik ben ontzettend positief. Het zet je ook in beweging om even met een andere blik naar 

jezelf te kijken. Zeker voor ouders die het idee hebben dat ze niks kunnen. Ik vind het een hele 

leuke manier om op die manier even de balans op te maken.  

 

- Ja weetje het normaliseert een beetje om over opvoeding te praten. Het normaliseert een 

beetje en dat is het leuke van dit spel. De diepgang kun je zelf aangeven door de vragen die je 

stelt. 

 

- En wat ik ook erg goed vind zijn de kaartjes die je zelf kan invullen en mee kan geven in de 

portemonnee bijvoorbeeld. Dat vinden ouders ook ontzettend leuk.  

- Het bestaat nog niet, dat is heel apart want we zijn zoveel kaartspellen maar om 

ouderkwaliteiten zo te noemen dat bestaat gewoon nog niet dus dat vind ik al een 10 waard, dat 

zij iets bedacht heeft in deze moderne tijd wat er gewoon nog niet is. Dus dat vind ik gewoon 

helemaal top en ik hoop dat heel veel mensen hiervan leren en gewoon de workshop gaan 

doen. En dan op die manier er kennis van krijgen. 

 

- Een 8 omdat het een goede basis geeft om te starten en het gaat over het 

opvoedkwaliteitenspel en dan denk ik dat is het ook het klopt. En de 10 zou zijn op het moment 

dat je, zou ik de 10 geven dan zou er ook een stuk bewust zijn hoe je dat ontwikkeld.  

 

- Ja vind ik heel erg eigentijds. Heel erg passen bij deze tijdgeest want eigenkracht 

oplossingsgericht werken, de kracht van ouders en dat is eigenlijk ook de bedoeling rondom de 

zorg van de jeugd. Ja vind ik heel erg passen daarbij.  

- Het onverwachte denk ik een beetje, dat ouders komen en ik neem hem dan soms van we gaan 

een spel doen. O? huh? Uhm? Dat. Dat het heel erg aanzet tot nadenken tot bewustwording en 

heel positief meegeven. Ouders verwachten dat niet als je voor opvoedadvies komt. Dus dat je 

op zo’n manier ook kan werken dat geeft dan toch een verassingseffect ofzo 

 

- En kwam daar ja bewust van, ja het werd zichtbaar voor de persoon. En dat maakt iemand ook 

wel weer blij en zet je iemand ook weer in zijn kracht. En dat is juist de bedoeling om iemand in 

zijn kracht te zetten. 

- Het zijn rake teksten hè dus de woorden ook 
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- Door middel van spel in gesprek komen. En handelend bezig zijn eigenlijk. Dan weet je meteen 

wat te doen en onbewust vertel je al een heleboel in gesprekken en voorbeelden benoemen 

over hoe en wat. Dat is gewoon heel mooi en ondertussen kun je er al een heleboel uithalen.  

 

Handleiding.  

- Ja duidelijk is tie. En het heeft ook wel gerichte vragen die je kunnen helpen bij het doen van het 

spel bij de ouders, zoals de schaalvragen die ik er ook in zag staan. Dus dat is wel heel erg mooi 

dat je die kan toepassen. En je kan altijd even terug kijken, want we hebben hem hier ook en 

dan is het ook even van o ja welke vragen kan ik stellen en ik kan dit een beetje verwachten in 

het gesprek wat zal ik dan voor een vragen doorvragen. Het helpt heel goed  

 

- Ik vind het ook leuk dat er suggesties in staan 
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Codeboom uitvoering. 

 
 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

Aantal keer gebruikt Situatie Gebruik handleiding Oplossings -
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Ouders in 
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Vragen over 
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Structuur bieden 
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gaat goed 

Ervaringen delen 

Eigen invulling / 

niet gelezen 

Eens doorgelezen/ 

daarna eigen 

invulling 

Gebruikt 

spelvariant + eigen 

invulling 

Gebruikt volgens 

handleiding 

Past wel 

toe 

Bekend mee, 

maar niet 

ingezet 

Oplossings- 

gericht 

geschoold 

Ziet dit niet 

terugkomen in 

het spel 

Open 

Oordeelvrij 

Afwachtend 

Ouders actief 

laten zijn 

Vertrouwen 

Nieuwsgierig 

Luisteren 



 

180 
 

 

 

Er zijn verschillende onderwerpen besproken over hoe professionals het opvoedkwaliteitenspel  

‘uitvoeren’. Deze onderwerpen hebben ieder een eigen codelijn die hieronder toegelicht zullen worden. 

Het eerste onderwerp wat is besproken over de uitvoering is Aantal keer gespeeld. Aan professionals is 

gevraagd hoe vaak zij het opvoedkwaliteitenspel hebben gebruikt om met ouders in gesprek te komen 

over de opvoeding. In de volgende afbeelding wordt weergegeven hoe vaak dit is geweest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede onderwerp wat is besproken over de uitvoering is Situatie. De eerste code hierbij is Ouders 

in een negatieve spiraal. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Ik zou het ook kunnen inzetten bij ouders die denken van: jeetje ik ben 

geen goede ouder, ik doe weinig met mijn kind. Nou dan zal ik ook die kaartjes 

gebruiken van: oké nou, laat eens zien dan. Dan kom je er achter dat er nog veel 

meer is dan dat de persoon zelf denkt. Vaak heeft de ouder toch een beetje een 

negatief zelfbeeld. Vergeleken met hoe het in de werkelijkheid gaat, dus dan ga je 

ouders echt in hun krachten laten zetten’’. 

- ‘’Ik merk vaak in situaties waar ouders vast zitten in een hele negatieve 

spiraal. Ik zeg soms, een kind heeft een probleem maar het is vaak niet alleen het 

kind, maar ligt het ook aan de opvoedsituatie. Ouders kijken ook heel erg negatief 

naar henzelf. Ze zitten met hun kind dan onderaan de put, maar ook met zichzelf. 

En dat ze eigenlijk dus ook met zichzelf aan de slag moeten. En dat zijn wel 9 van de 

10 keer de situaties die zich voordoen en waar ik het opvoedkwaliteitenspel bij 

pak’’.  

- ‘’Ik had ook een keer een moeder die er ook doorheen zat. Ze had een 

periode gehad dat ze heel erg boos werd op haar kinderen. Dat nam ze zichzelf heel 
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erg kwalijk. Dus daar was ze heel emotioneel over. Ook ging het niet goed met haar kinderen op 

school. Dit was ze zichzelf ook aan het verwijten’’. 

 

De tweede code hierbij is Gespreksopener. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Ik heb hem op school met een ouder gesprek gedaan, ook om in gesprek te komen. Want 

ouders vinden het toch wel lastig om wat te vertellen, dus dan heb je meteen een 

aanknopingspunt. En dan gewoon de kaartjes benoemen. Bijvoorbeeld welke ze vinden dat bij 

hun zelf hoort, in welke situatie en welke kwaliteit op hun kind betrekking heeft.’’ 

- ‘’ Nou wat ik er heel fijn aan vind, is dat je niet alleen praat maar ook wat hebt om echt te doen 

met ouders. Dus dat je de kaarten kan uitleggen en de ouders actief kan laten zoeken. Je bent 

een soort spel met elkaar aan het doen dus dat maakt het gesprek eigenlijk makkelijker en 

laagdrempelige ouders worden er actief van ‘’ 

-  ‘’Ik zet het in tijdens het werken met mijn groepen. Als ik een groep moeders begeleid over een 

bepaald thema dan is dit een mooie aanleiding om in een gesprek te komen. Dus het is eigenlijk 

meer een gespreksopener’’ 

- ‘’ De eerste keer was in een mam café en dat was in mijn eigen consultatiebureau. Toen waren er 

heel veel moeders gekomen met ook alle kinderen erbij. Maar toen ik eenmaal begon die 

kaartjes neer te leggen, toen gingen ouders echt naar die kaartjes kijken. Ik wist niet hoeveel 

kaartjes ik nodig had, dus zei ik: ‘pak allemaal maar twee kaartjes waarvan je denkt, dit kan ik 

en dit wil ik’. En er was bijvoorbeeld één vader die zei van: ‘Ik vind loslaten heel eng, dat gaat 

hem helemaal niet worden’. En toen hadden we daar eigenlijk al een heel gesprek over. En er 

was ook iemand die zei: ‘Ik vind het altijd zo moeilijk als mijn schoonouders er zijn, dat ze daar 

dan veel meer mogen dan bij mij’. Daar had ze een kaartje grenzen stellen bij gepakt. Dus toen 

konden we daar een gesprek over voeren’’.  

-  ‘’Het geeft ook een andere vorm van in gesprek gaan. En je kan sneller ook denk ik bij elkaar 

komen. Zeker als je ouders hebt die terughoudender zijn, juist om hen te laten vertellen. Soms 

kan het in een gesprek komen soms zo lastig zijn. Zo van, wie ben je dan, en wat doe je. Op deze 

manier heb je allerlei vragen om ze een beetje op hun gemak te stellenen te ontdooien’’. 

 

De derde code hierbij is Vragen over opvoedsituaties. De volgende citaten werden hierover gegeven: 

- ‘’Ja, als ik kijk naar ouders dan zou ik hem bijvoorbeeld inzetten als je merkt dat ouders tegen 

iets aanlopen waarvan je denkt: ‘Oh, dat kan, dat is laagdrempelig genoeg om het 

opvoedkwaliteitenspel eens bij te pakken’’. 

- ‘’Je bent soms maar een half uurtje bezig met deze ouders maar bespreek je wel al zulke mooie 

items: ‘Grootouders betrekken bij de opvoeding’, ‘loslaten’ en nog niet zo bezig zijn met 

opvoeden maar alleen maar met eten geven en knuffelen’. 

- ‘’Ja wat ik merk aan ouders tijdens de gesprekken, is dat ze vaak tegen een bepaald soort 

situatie aanlopen met hun kind. Het kind komt dan ook vaak voor gedragsoplossingen in die 

richting en dan merk ik dat ouders vaak niet weten hoe ze dan wél moeten reageren. Dat is voor 

mij een goed moment om het spel in te zetten. Dus ik koppel het eigenlijk altijd aan een situatie 

waar ze dan tegen aanlopen met hun kind en in die situatie pak ik als uitgangspunt het gebruik 

van het opvoedkwaliteitenspel’’ 
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- ‘’Ja het is echt maar bij die ene keer gebleven in de groep. Maar ik denk ook zeker dat het heel 

werkbaar is om dat met individuen te doen. Gewoon thuis, met 1 of allebei de ouders of met het 

kind erbij. Ik kan me ook voorstellen dat je het met een groter kind doet. Dat een ouder en een 

kind samen in gesprek raken over: ‘Hoe doen we dat nou samen aan de hand van het 

opvoedkwaliteitenspel’ 

- ‘’Ik hoor soms ook mensen zeggen van ‘ik weet het even niet’. Dit spel geeft dan handvatten’’. 

- ‘’Ja. Ik heb hem wel eens gebruikt bij een alleenstaande moeder. Die had het zwaar met haar 

puberzoon, die behoorlijk aan het puberen was’’. 

 

De vierde code hierbij is Structuur bieden. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Het was een grote brei in haar hoofd. Ze zag het niet meer. En toen zijn we het 

opvoedkwaliteitenspel gaan doen. Ik vroeg haar kun je ongeveer 3 kaartjes pakken, mogen er 

ook 5 zijn, maar zij pakte ze allemaal. Ja ze pakte alle kaartjes. En ze legde ze in een soort van 

schema. Ik vroeg dan wel aan haar: ‘leg de kaartjes die het meeste bij jou liggen het dichtsbij. 

Toen had ze ‘tijd voor haar zelf’ dicht bij haar neergelegd. Die had ze nu het meest voor haarzelf 

nodig. Dus het structureerde haar heel erg. Die brei in haar hoofd, wat er allemaal speelde, wat 

er allemaal was, hoe ze het moest aanpakken. Dit gaf haar structuur’’. 

- ‘’Ik vraag dan hoe ze dit willen gaan doen. Want ze kunnen wel zeggen; ‘ja dat ga ik doen’, maar 

dan lopen ze vervolgens de deur uit en dan zijn ze te druk om er aan te werken. Want mensen 

hebben het gewoon te druk, dat is zo. Dus hoe ga je het nou doen? We gaan een stappenplan 

opzetten. Dus een stappenplan helpt daarin goed. Bijvoorbeeld ik zou willen leren om.. ‘ tijd voor 

mezelf te nemen’.  

- ‘’Dit het is een fantastisch intstrument. En het leuke is en dat werk sowieso met een spel, het is 

heel concreet voor hen. Het sluit aan bij hun hulpvraag en hoe pakken zij die situatie aan. Niet ik, 

dus zij hebben de regie. En dat is fijn voor mensen’’. 

- ‘’En toen gingen we kijken naar die kwaliteiten, van wat heb ik wel en wat heb ik niet.. Het gaf 

haar een heel overzichtelijk beeld. Waaraan ze wilde werken en wat ze goed kon’’. 

 

De vijfde code hierbij is Opvoedthema’s. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Die groep was heel erg gericht op gezinnen waar een wat wankele basis aanwezig was. Waar 

wat problemen waren, heel breed hoor. Financieel, overlijden of een echtscheiding’’. 

- ‘’Ik gebruik het spel vooral bij groepen met ouders. Waarin een aantal thema’s gaan over wat er 

ingewikkeld is in een gezin, of wat ze moeilijk vinden en tegenaan lopen. De ouders die komen 

zijn voor alle groepen van de training ‘piep zei de muis’, de kopgroepen, de pubertrainingen, 

spanningen thuis en de ouder- kind groepen. Dat zijn allemaal kinderen die spanning en stress 

thuis meemaken, door scheiding of huiselijk geweld of psychiatrie in huis. Dus rondom die 

thema’s’’. 

 

De zesde code hierbij is Kwaliteiten ontdekken/ wat gaat goed. De volgende citaten zijn hierover 

gegeven: 

- ‘’Je gaat ouders echt in hun kracht zetten’’. 

- ‘’Dus hier heb ik hem toen echt gebruikt om het positief om te draaien. Dus kijken wat er 

allemaal wél is. En ook om dit te verbinden met haar man. Soms gaat het tussen ouders ook niet 
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lekker, dus ook om die verbinding te maken naar elkaar. Zodat ze over elkaar nadenken en naar 

elkaar uitspreken waarom ze iets van elkaar vinden. Dat is ook heel positief. Om de situatie van 

een hele andere kant te bekijken. Juist heel oplossingsgericht en positief te kijken naar wat jij in 

huis hebt en hoe je dat kan gaan gebruiken bij dit probleem’’. 

- ‘’Ik vind het ook gewoon super om ouders in hun kracht te zetten. Dat is ook echt mijn ervaring. 

Ik had laatst iemand die heel emotioneel was, die zichzelf als moeder echt eventjes een 0 vond 

en toen zijn we gaan kijken. Daar was haar man bij en dat vond ik heel gaaf. Ze kreeg kwaliteiten 

van haar man en dat was ook heel leuk’’.  

- ‘’Wat ik doe vanuit het spel is dat mensen bepaalde kwaliteiten willen ontwikkelen. Zo van ‘oké  

daar ben ik nog niet zo goed in en ‘hoe ga ik dat ontwikkelen’’. 

- ‘’Ik gebruik ze om die kwaliteiten en talenten te ontdekken omdat mensen wel vaak weten wat 

ze niet goed doen, maar niet goed weten waar ben ik goed in en dan zijn die kaartjes heel 

handig.  Dan gaan ze opzoek. Voor mij betekent het spel een handvat om mensen te laten 

zoeken naar hun talenten en kwaliteiten’’. 

- ‘’Ik heb ouders vorige week bijvoorbeeld een compliment gegeven. Ik had er ook eentje uit 

gehaald, zo van deze vind ik bij jullie passen, ik merk dit bij jullie. Dat heb ik toen uiteindelijk voor 

ze gekopieerd . Ik zei: neem het mee naar huis, plak het op de koelkast en kijk er af en toe even 

naar en wees je er maar van bewust. En zo gingen ze ook ontspannen bij het gesprek weg. Het 

was best een pittig gesprek en dan mag er ook zijn en je mag ook zorgen delen maar je wil ook 

nog even de andere kant belichten. Dus weten wat er goed gaat’’.  

- ‘’Ik heb het toevallig vorige week ook met twee ouders gedaan. En daarin merk ik ook gewoon 

dat ze zelf helemaal gaan stralen op het moment dat ze gaan vertellen van wat kan ik nou goed, 

en wanneer doen ze dat en wat merken ze aan het kind als je dus je kwaliteiten inzet. En hoe uit 

zich dat, daar op door gaan. En dan gaan zij ook wel nadenken van hoe doe ik dat, hoe pak ik dat 

aan’’. 

- ‘’Ik heb hem ook een keer tijdens een vergadering gebruikt om hem er bij te pakken. Dan kun je 

elkaar ook een kwaliteit geven, dus wat past bij jou?’’ 

- ‘’Naar collega’s toe, kan ik hem gewoon voor coaching inzetten. Als ik coachingsgesprekken heb, 

om te kijken wat past er bij jou. En om te kijken wat wil iemand leren, misschien komt daar ook 

dan nog iets meer uit’’. 

- ‘’Ik heb het spel ingezet bij een intake gesprek. Dus dat ouders een vraag kregen van: ‘noem eens 

een kwaliteit en welke zet je in bij je kind’’. 

 

De zevende code hierbij is Ervaringen delen. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Dan zitten meestal alle ouders in een groep. En dan kunnen ze met elkaar verhalen delen’’. 

- ‘’Zo was er ook een moeder, die had net een baby en die zei: ‘ Opvoeden? Daar ben ik nog 

helemaal niet mee bezig’. En toen zei ik: ‘waar ben je goed in, pak eens een kwaliteit’. Toen bleek 

deze mevrouw grafisch vormgeefster te zijn, dus ze was heel creatief. En in eerste instantie dacht 

ze dat het niet zoveel zin had om een kaartje te pakken, maar uiteindelijk pakte ze toch het 

kaartje creatief. En toen vroeg ik aan alle andere moeders. Hoe belangrijk is creatief zijn voor 

jullie in de opvoeding? En toen zeiden ze: ‘’ Heel belangrijk’’.  En toen kwamen er ook 

opmerkingen van: ‘samen met je kind iets doen geeft een fijne sfeer’. En toen werd die moeder 
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die grafisch vormgeefster was gezien van: hee jou kwaliteit is echt goed en kreeg ze 

waarschijnlijk dit gevoel ook’’  

- ‘’Tijdens het gesprek was het ook zo van: ‘Dit heb jij, maar dat heb ik niet’. En toen zei die 

moeder van: ‘ja maar dat hoeft ook niet, je kan jezelf wel afvragen; zou ik dit fijn vinden?  Dus er 

gebeurde wel wat tussen hen’’. 

 

 

Het derde onderwerp wat is besproken over de uitvoering is Gebruik 

handleiding. De eerste code hierbij is Eigen invulling/ niet gelezen. De 

volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Ja ik moet zeggen dat ik er mee begonnen ben zonder handleiding 

maar goed dat is helemaal oké. En toen dacht ik van weet je wat ik ga eens 

kijken van wat voor een spelmanieren zij aangeven en daar heb ik gewoon 

wat uitgepakt’’. Ja eigenlijk moet ik zeggen ik speel niet het spel zoals het 

erin staat. Ik ben best wel eigenwijs. Ik zie iets en dan denk ik ik kan ook die 

kant op en dan ga ik dat doen, ik ben niet zo trouw aan het spel. Het is wel 

goed dat het er is en ik kan me ook voorstellen dat wanneer je met coaching 

begint of nog niet zo lang bezig bent het wel fijn is om handvatten te 

hebben.  Misschien als ik niet weet wat ik moet doen dat ik er dan eens in 

kijk’’. 

 

De tweede code hierbij is Eens doorgelezen/ daarna eigen invulling. De 

volgende citaten zijn hierover gegeven: 

-  ‘’ Nou eigenlijk niet meer. Ik heb hem wel gelezen. Zo werk ik 

meestal, ik lees het een keer en dan doe ik mijn eigen dingen.  Ik lees het een 

keer door en dan heb je die workshop waar je het ook zelf beleeft hebt. Dus 

ik heb wel nog een keer die handleiding doorgenomen en zo ook aan een 

vriendin uitgelegd. Die heeft de handleiding ook een keer doorgenomen. 

Maar ik gebruik de handleiding verder niet meer’’. 

- ‘’Niet gelezen. Nou misschien heel vluchtig. Ja ik hem door gekeken maar weet je als je 

oplossingsgericht geschoold  bent dan ging het wel vanzelf. (pakt de handleiding uit het doosje 

op tafel en bekijkt hem). Ja ik hem toen even vluchtig doorgekeken en onbewust heb ik dan wel 

variant 1 en 2 gebruikt’’. 

- ‘’Er staan leuke spelmogelijkheden in het boekje die je kan gebruiken en inzetten als je dat zou 

willen. Die heb ik nog niet heel actief gebruikt.  Door het spel zelf krijg ik allemaal ideeën over 

hoe ik het spel wil gebruiken. Dus zo zit ik dan ook een beetje in elkaar. Ik heb van haar niet de 

officiële workshop gevolgd dus als ik het in met tas stop en dan mee neem naar een huisbezoek 

of een groepsbijeenkomsten,  dan pas ik hem toe op wat ik zelf bedenk. Ik gebruik het naar mijn 

eigen ideeën.  

 

De derde code hierbij is Gebruikt spel variant + eigen invulling. De volgende citaten zijn hierover 

gegeven: 
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- ‘’Ik heb alleen op dit moment nog maar één manier daarvoor gekozen. Ik geef er ook eigen 

invulling aan. Ik heb eigenlijk alleen van, wanneer ik denk dit is een mooie manier om het spel te 

gebruiken daar gebruik ik hem dan voor. En dit komt dan wel uit de spelregels. Ik zou wel zeker 

nog eens naar de spelvarianten kunnen gaan kijken, op welke manieren ik het nog meer zou 

kunnen inzetten’’. 

- ‘’Omdat ik het spel nog niet zo vaak heb gespeeld, zou ik een voorbeeld uit de handleiding 

gebruiken. En kijken wat mij aanspreekt en welke aansluit bij de desbetreffende ouders of bij de 

omstandigheden. Maar ik kan me voorstellen dat als je wat langer het opvoedkwaliteitenspel 

gebruikt dat je ook zelf iets kunt bedenken wat je ermee kunt doen’’. 

- ‘’Ik moet bekennen dat ik de handleiding niet zo goed gelezen heb. Ik heb de handleiding kort 

gelezen . En heb er één van de versies uit gehaald. Ik doe nu echt alleen maar die ene. Dus het 

interview is een goeie trigger om weer eens te gaan kijken. En dat is niet omdat ik het niet goed 

vind, maar meer omdat het gaat in de waan zoals het alledaags gaat’’.  

- ‘’Ja ik gebruik een gedeelte van de handleiding en geef er eigen invulling aan. Het is wel 

anticiperen op de situatie. Dat weet je nooit van te voren.  Als je maar dat oplossingsgerichte in 

je hoofd houdt. Dan maakt het niet zoveel uit wat je met het spel doet denk ik bijna’’. 

- ‘’Ja er staan wel wat verschillende spelvarianten in, ze zijn niet allemaal van toepassing voor mij. 

Er zijn een aantal spelvarianten die ik wel gebruik maar er zijn er ook een aantal bij die ik niet zo 

vaak gebruik en geef ik eigen invulling’’. 

- Nee ik heb alleen nog deze gedaan. En ik merk ook dat ik eerst 1 methode wat vaker wil gedaan 

hebben, om daar de ins and outs van te weten. En dat is dan voor mij de aanleiding om een 

verdiepingsslag te maken. Zo van, deze variant ken ik nu een beetje en die beheers ik. Nu sta ik 

dus weer op het punt om de handleiding erbij te pakken om dan weer de andere mogelijkheden 

eens door te lezen. Zodat je daar ook weer wat flexibeler op inzet en die je dan ook kan gaan 

gebruiken. Maar gister heb ik er wel een eigen invulling aan gegeven’’. 

- ‘’Eigen invulling en ook wel de handleiding’’.  

 

De vierde code hierbij is Gebruikt de handleiding. De volgende citaat is hierover gegeven: 

- ‘’Ja ik heb die keren wel de spelvarianten uit de handleiding gebruikt’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vierde onderwerp dat is besproken over de uitvoering is Oplossingsgericht werken. De 

eerste code hierbij is Past wel toe.  De volgende citaten zijn hierover gegeven: 
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- ‘’Ja ik pas het toe. Ik merk als je bewust wat vragen stelt dat je een heel ander gesprek krijgt met 

mensen dan als je dat niet doet. Bijvoorbeeld schaalvragen. Mensen geven zichelf dan 

bijvoorbeeld een vier en vraag ik waarom het al een vier is en geen twee. Mensen gaan dan 

vertellen wat wel goed gaat en krijg je een heel ander gesprek. Omdat je het over kwaliteiten 

hebt, ga je veel meer kijken naar wat werkt en wat zijn nou momenten geweest waarop je denkt 

‘hee’ nu gebeurt er iets bij mijn kind en dat voelt goed. En wanneer zet ik dat bewust in? In 

situaties waar het niet zo lekker loopt. Dus in die zin kom je daar wel op uit. 

- ‘’Ja ik pas het toe. Ja je moet wel echt open vragen stellen ook en geen oordeel hebben. Kijken 

naar wat er gebeurt, zeg maar even  niks. Je moet niks willen". 

- ‘’ Ja want als kindercoach ben je alleen maar oplossingsgericht aan het werk, dus dat principe is 

mij natuurlijk volledig bekend en is het een van de mooiste manieren om te werken met mensen. 

Kijken naar de verandering en wat kunnen ze dan wel. Want meestal kijkt iedereen naar wat 

hij/zij niet kan en wat ze niet willen. Maar ga nou eens kijken naar wat je wel wil en dat is veel 

moeilijker. En met die vraag merk je meteen al dat mensen in de positieve houding gaan 

springen’’ 

- ‘’Ja ik werk eigenlijk alleen zo. Op school en de praktijk. Dus alleen wat heb je nodig en hoe wil je 

verder. Ja dat zit standaard in mij. Je gaat niet uit van het negatieve maar van de talenten van 

een kind en als een kind  of een ouder iets niet kan, dan benader je hem of haar vanuit de 

mogelijkheden en talenten en probeer je juist het negatieve daarin te verwerken. Dat ze juist met 

de talenten het negatieve weg kunnen halen zeg maar’’.  

 

De tweede code hierbij is Bekend mee, maar niet ingezet. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Ik weet ze wel, ben me er bewust van maar heb het alleen nog niet zo toegepast’’.  

- Ja daar ben ik wel bekend mee. Ik heb vanuit hoe ik hem nu doe de link nog niet gevonden. Dus 

dan zou ik hem nog moeten uitbreiden. Ik zie hem meer als bewustwording dan dat ik hem 

gebruik in het kader van oplossingsgericht werken. Ik zou het wel meer kunnen gaan gebruiken. 

Je haakt natuurlijk aan met de link van het is lastig voor je, maar je hebt ook heel erg veel in huis. 

En eigenlijk zou de vertaalslag mooi zijn van, hoe kan je het nou benutten in situaties die je 

ingewikkeld vindt. Op het moment dat ze met ingewikkelde dingen komen, dat je dan je 

kwaliteiten erbij pakt en dan die gaat vertalen naar wat moeilijk is. Dus wat heb je in huis, wat 

zie je terug komen, waar wil je naartoe en wat heb je dan nodig. En die vragen staan ook in de 

handleiding dus die kan ik er wel bij bedenken. 

 

De derde code hierbij is Oplossingsgericht geschoold. De volgende citaten worden hierover gegeven: 

- ‘’Ik ken niet anders, ik ben zo ook opgeleid. Ook als intern begeleider zat dat daar helemaal in 

verweven. Ook het boek van 100 oplossingsgerichte vragen, ik weet niet precies meet hoe het 

boek heet, maar daar ben ik ook al heel lang mee bezig. En ben ik overtuigd dat dat wel de 

manier is’’. 

- ‘’Ja ik ben oplossingsgericht geschoold. Ja om juist de oplossing bij een ander neer te leggen en 

om als coach echt de juiste vragen te stellen en de ander aan het denken te zetten’’. 
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- ‘’ Ja ik ben oplossingsgericht geschoold.  Je vult niet in je bent echt aan het volgen. Dus 

bewustwording creëren en opzoek naar eigen oplossingen. Ik geloof er heilig in dat wanneer 

mensen met ideeën komen, alleen doordat jij dat vraagt, het dan ook veel beter beklijft’’. 

- ‘’Ja zeker. Daar worden we in opgeleid in oplossingsgericht werken en dat draag ik een heel 

warm hart toe. Ik gebruik dat eigenlijk als hoofdmethode in mijn werkwijze. Die doe ik alitjd, elke 

dag e elk moment dat ik met ouders in gesprek ben.  Dus eigenlijk past het heel erg bij mijn visie 

van hoe ga je om met ouders. Aansluiten bij wat ouders willen en daarin meedenken in plaats 

van wat wil ik en wat wil ik de ouders meegeven. Dus eigenlijk dat jij meegaat in hun probleem 

en hun oplossingen. Dat kunnen ze het allerbeste zelf bedenken’’.  

 

De vierde code hierbij is Ziet dit niet terugkomen in het spel. De volgende citaten zijn hierover gegeven: 

- ‘’Ik heb nooit de link gelegd tussen oplossingsgericht werken en deze kaartjes. Dus als daar nog 

een beschrijving bij zou kunnen komen, zou ik wel blij mee zijn’’.   

- Ja, nee ik zie geen link. Oplossingsgericht werken is een techniek en die zit bij de vele technieken 

erbij. Zo noem ik het maar’’. 

 

Het vijfde onderwerp wat besproken is over de uitvoering is Houding. 

Professionals spraken dit uit in verschillende begrippen. De meest benoemde 

begrippen zijn in codes verwerkt, namelijk: Open, oordeelvrij, afwachtend, ouder 

actief laten zijn, vertrouwen, nieuwsgierig en luisteren. Omdat professionals 

voornamelijk begrippen noemen, is er voor gekozen om een opsomming te 

maken van wat zij zeggen over hun houding. Dit omdat anders voornamelijk 

begrippen worden benoemd als citaat. Dit is te weinig om per code te 

beschrijven. 

 

- ‘’Sowieso heel open. Open en transparant op dat moment. Kijk zij geven 

zich bloot, maar ook jij kan het zelf weer terug geven. Want ik vond het zelf heel 

erg mooi dat ik ouders ook een kwaliteit gaf. Dus ik stel me dan enigszins 

kwetsbaar op, maar aan de andere kant is het ook vanuit mijn professionele 

houding en laat ik aan ouders merken: He ik zie jullie ook en ik zie ook waar jullie 

kwaliteit ligt’. Dat is ook wel mooi om te doen. En ik merk ook dat ouders meer los 

komen’’. 

 

- ‘’Ik denk met name een houding dat ik graag van hen wil weten wat zij 

van zichzelf vinden, een uitnodigende houding. Dat probeer ik tenminste. Ook een 

accepterende houding. Wat je ook zegt, het is altijd goed. Niet van vooraf, het 

moet zus of zo, maar van kom maar’’. 

 

- ‘’ Ik probeer ouders te onschuldigen in het algemeen, dat je opvoeden 

niet leert. Je wordt allemaal ouder en je kiest er niet voor om van alles op je pad 

te krijgen. Dus het heel erg normaliseren dat er heel veel is’’. 

 

- ‘’Ik denk de afwachtende ,stimulerende en enthousiasmerende houding’’. 
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- ‘’Ik probeer altijd te vermijden dat ik degene ben die met de antwoorden komt. Ik zeg altijd tegen 

de mensen, wij zijn allemaal deskundig op het gebied van onze eigen kinderen en opvoeden. Doe 

het op je eigen manier. Het enige wat ik heb is de informatie die ik met jullie kan delen en voor 

de rest moet je er zelf uithalen wat je belangrijk vindt. Ik ga de mensen niet vertellen hoe ze hun 

kinderen moeten opvoeden. Want als je dat wel doet, dan denk ik dat je weerstand opwekt bij de 

mensen. ‘Wie ben jij wel niet om mij te vertellen hoe ik mijn kind moet opvoeden’.  Dat is de 

houding die ik altijd aanneem.  Ik ben niet degene die andere mensen moet vertellen hoe ze hun 

kinderen moeten opvoeden. Ik heb de informatie van Triple P bijvoorbeeld en daar kan ik wat 

over vertellen. Ik laat aan de mensen zelf over wat ze daarvan uitpikken en wat ze gaan 

toepassen in de opvoeding’’. 

 

- ‘’De oplossingsgerichte houding. Dus ik ga een stapje lager zitten zeg maar. Want ouders hebben 

heel uitgebreid de regie. Open vragen stellen, open houding, luister houding. Luisteren naar wat 

ze zeggen en terug te geven wat nodig is’’. 

 

- ‘’Even denken wat ik terug krijg, want dat is belangrijk. Het meest belangrijke is openheid en 

onbevooroordeeld zijn. Dus die openheid en onbevooroordeeldheid is de enige manier 

waarmee ik het kan doen. En vertrouwen in mensen. Welke stap je ook neemt, het is een stap. 

Je legt een zaadje en zij laten het groeien’’. 

 

- ‘’Ik vind het altijd de uitdaging dat ik zo weinig mogelijk doe en de ouder zoveel mogelijk. En dat 

vind ik wel lastig hoor, want ik praat ook graag. Maar dat is wel de houding die ik het liefste 

aanneem. Dat je een soort van structuur aanzet dat je ouders zelf zo actief mogelijk laat zijn. Je 

zet het opvoedkwaliteitenspel natuurlijk in bij vragen van ouders en dat zij zelf zo actief mogelijk 

worden’’. 

 

- ‘’ Nieuwschierig, open, betrokken en vertrouwen geven vind ik het belangrijkste nog. Voor de 

vertrouwen in de eigen kwaliteiten. Om die boodschap mee te geven’’. 

 

- ‘’Welke houding zie je bij mij terug? Ik denk de oplossingsgerichte houding. Want ik stel wel de 

vragen waardoor ouders aan het denken worden gezet. En door de kaartjes worden ze er ook 

bewust van wat ze doen en wat ze kunnen’’ 

 

- ‘’Eens even kijken. Wisselend zegmaar. Maar ik probeer een achterover zittende houding aan te 

nemen. Een goede luisterhouding, zodat je toegankelijk bent voor ouders. Ik bedoel hier niet mee 

dat je er ‘lui’ bij gaat zitten, maar gewoon achterover leunen en afwachten wat ouders zeggen. 

Zodat ouders gaan praten’’. 

 

- ‘’Eigenlijk een beetje de achterover gezakte houding. Ouders moeten zeg maar heel hard aan het 

werk’’. 


