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Aanleiding 
o Het “halletje”

o Externaliserend gedrag van het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) 

o Inzet en gebruik 

o Routine en handelingsverlegenheid

o Repressief handelen i.p.v. ontwikkeling bevorderend handelen 

o Professionele onmacht – normen en waarden in botsing 

o Reflectieve component van het werk 

o Automatische handelen VS bewust handelen

o Handelingsmogelijkheden beter afwegen  

o Finaliseren 



Doelstelling, hoofd- en deelvragen 
o Doelstelling 

o Hoofdvraag: 

Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom 
situaties waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden? 

o Deelvragen: 

1. Welke werkende factoren zijn er bekend vanuit de literatuur die het proces van finaliseren kunnen 
bevorderen?

2. Welke (bestaande) tools kunnen worden ingezet om het proces van finaliseren te bevorderen?

3. Wat zijn de behoeften van de jeugdzorgwerkers met betrekking tot beoogd beroepsproduct?

4. Aan welke randvoorwaarden en inhoudelijke vereisten moet het beoogde beroepsproduct voldoen?

5. Hoe verloopt het proces van gezamenlijke reflectie binnen het team van Tweety en in hoeverre is het 
ontwikkelde tool hier ondersteunend in? 

6. Hoe wordt het ontwikkelde beroepsproduct ervaren bij de Tweety’s en tot welke bijstelling leidt dit? 



Onderzoeksresultaten 
o Deelvraag 1: Literatuur 

o Deelvraag 2: Literatuur en ervaringskennis 

o Deelvraag 3: Praktijkkennis 

o Deelvraag 4: Ontwerpeisen 

o Deelvraag 5: Testen 

o Deelvraag 6: Evalueren + herontwerpen 



Beroepsproduct 
o Aansluiting bij de behoeften van de jeugdzorgwerkers

o Heeft een eigen vorm aangenomen en waarborgt de ontwerpeisen 

o Interactieve vorm van reflecteren 

o Verdieping en verrijking in het reflectieproces 

o Maatwerk richting het kind 

o Testronde 1 + bijstelling 

o Implementatieplan 



Poster 

o Discursief proces aanjagen 

o Leest & Baart (2015) 

o Zes vormen van reflectie 

o Kernachtige vragen 



Spel 

o Zes vormen van reflectie

o Verdieping en verrijking  in het 

reflectieproces 

o Handelingsmogelijkheden onderzoeken 

en afwegen 

o Voorbeeldvragen (concreet beeld geven 

van het product) 



Aanbevelingen

Aanbeveling 1 

o Blijf gezamenlijk in gesprek 

o Maatwerk richting de kinderen

o Ontwikkel gezamenlijk praktische 

wijsheid 

o Ondersteun elkaar in dit proces 

o Spel en de poster 

Aanbeveling 2 

o Omtrent het gebruik van de 

beroepsproducten 

o Poster op het prikbord (in het zicht) 

o Spel structureel inzetten 1 keer in 

de 2 weken 

o Gaande weg de vragen 

implementeren in de dagelijkse 

praktijk 



Kritische reflectie/discussie
o Gebreken die naar voren zijn gekomen binnen het onderzoeksproces 

o zes verschillende vormen van reflectie als aspect van finaliseren 

o Dekt de lading waar de behoeften van de jeugdzorgwerker ligt

o Authenticiteit VS privacy van de respondent 

o Generaliseerbaarheid van de beroepsproducten 

o Verbetering van het werkproces van de jeugdzorgwerker 


