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Workshop “lastig gedrag” dinsdag 3 september in Lage Mierde 
 
Gewoon lastig of ‘special lastig’? 
Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag van kinderen, 
echter dit hoort tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te 
worden. Of bepaald gedrag als problematisch moet gezien worden hangt af van de leeftijd, het 
ontwikkelingsniveau, het temperament en karakter van het kind, (gezins) achtergrond en ervaringen, de 
leermogelijkheden van een kind en de plaats van het gedrag binnen het totale beeld van het kind.  
Voor gastouders is het van belang onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met ‘lastig gedrag’ dat door hen 
te beïnvloeden is (gewoon 'lastig' gedrag) en kinderen met ‘speciaal lastig’ gedrag (als gevolg van of behorend bij 
bepaalde ontwikkelings- en gedragsstoornissen zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum. Hoe 
functioneren deze kinderen binnen de gastouderopvang en wat vraagt dat aan extra inzet van de gastouder? Het 
gaat steeds om de vraag: wat is lastig? Wie heeft last van het ‘lastige’ gedrag? Wanneer is gedrag lastig en voor 
wie?  
De workshop wordt verzorgt door Frieda Verhage van Kiki training en coaching. In de workshop is aandacht voor:  

• interactie tussen gastouder en kind  
• sfeer in de groep en conflicthantering  
• samenwerken met ouders: uitwisselen  

en afstemmen  
Theorie wordt afgewisseld met oefening en discussie 
met elkaar en er wordt ter ondersteuning gewerkt 
met DVD. Geef je op voor de workshop  
via g4@gerrekens.nl of bel met 013 5093202 
 
Inloop op 3 september om 18:30  
en aanvang van 19:00 – 21:30 uur.  
  
 
We zijn nooit te oud om te leren. Sterker 
nog, we leren een leven lang, ook als 
gastouder. Daarom bieden we alle 
gastouders een Summer school aan.  
Modules waar je je voordeel mee kunt 
behalen.   

Dus bekijk de flyer en doe mee!! 

 



 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neterselsedijk 18A

5094BD Lage Mierde

Voor meer info:

013-5093202

www.gastouderbureaug4.nl

 

Voorlopige maximum uurprijzen 

voor 2020 bekend 

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de 
voorgenomen maximum uurprijzen van 
de kinderopvangtoeslag voor 2020 
bekend gemaakt. De maximaal te 
vergoeden uurprijzen worden verhoogd 
met 1,89 procent, als gevolg van de 
jaarlijkse indexering. Jaarlijks worden de 
maximaal te vergoeden uurprijzen van 
de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. 
Dit betekent dat ouders, afhankelijk van 
hun inkomen, maximaal recht hebben 
op deze vergoeding 
(kinderopvangtoeslag) per uur opvang.  

Maximum uurprijs 2019 2020 

dagopvang € 8.02 € 8.17 

Buitenschoolse opvang € 6.89 € 7.02 

gastouderopvang € 6.15 € 6.27 

 

 
Tips: praten met ouders bij vermoeden 
kindermishandeling 
Hoe praat je als gastouder met ouders, wanneer je vermoedt dat 
er thuis iets aan de hand is? Het is misschien wel de moeilijkste 
stap binnen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Maar ook een belangrijke. Augeo geeft tips. 

1. Geef geen oordeel 
2. Bouw het gesprek op 
3. Actief luisteren 
4. Geheimhouding (?) 

Blijf niet rondlopen met het gevoel dat er iets niet klopt. Kijk voor 
de volledige tips en voor meer informatie op www. augeo.nl  
 

 

Sociaal emotioneel: samen beestjes kijken 

Samen kijken naar insecten kan mooie momenten opleveren 
voor sociaal emotioneel leren. 
 
Dat ene kind dat duizend doden sterft als het een spinnetje 
ziet. Hoe kan je deze peuter helpen? Het begint ermee dat je 
met de kinderen afspreekt dat je elkaar respecteert. Je lacht 
elkaar niet uit en plaagt ook niemand door onverwachts een 
lieveheersbeestje op iemands arm te zetten. Je respecteert 
elkaars grenzen. Dan ga je stap voor stap met de kinderen 
dichterbij de beestjes. 
 
Dichterbij komen 
Het bange kind mag de afstand nemen die het nodig heeft en 
voorzichtig stimuleer je het kind om dichterbij te komen. 
Eerst op een plaatje kijken en over torretjes praten. Wat 
doen ze en hoe nuttig zijn ze? Dan buiten op veilige afstand 
kijken, steeds een stapje dichterbij. En dan misschien 
uiteindelijk een lieveheersbeestje op de vinger houden. De 
andere kinderen worden ingezet. Ze laten zien dat het 
kriebelbeestje heel onschuldig is. 
 
Omgaan met kwetsbaarheid 
Jij bent groot, zij zijn klein. Leer kinderen omgaan met 
kwetsbaarheid. Een insect mag je bewonderen, maar je laat 
het wel met rust. Natuurlijk mag je best even een 
lieveheersbeestje op je vinger laten lopen, maar daarna zet je 
hem weer terug op een blaadje. De kinderen leren dat zij veel 
groter en sterker zijn dan dit kleine insect, dus dat je het niet 
tussen je vingers knijpt. Als een dier wegloopt, laat je het met 
rust. Vertaal het ook naar mensen. Een groot kind moet 
voorzichtig doen met een jonger kind of een baby. 
(bron:kinderopvangtotaal) 
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