
 

 

Informatie basisscholing SO-verpleegkundige 
  Stevig Ouderschap (SO) is een bewezen effectieve, 

preventieve interventie van de Jeugdgezondheidszorg 
bedoeld voor ouders die, om wat voor reden dan ook, 
wat extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden 
van hun kind(eren).  

De interventie richt zich op (aanstaande) ouders met 
een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek en 
bestaat uit huisbezoeken, afgelegd door een speciaal 
hiervoor opgeleide JGZ-verpleegkundige.  

De scholing, die verplicht moet worden gevolgd 
alvorens de huisbezoeken Stevig Ouderschap te 
mogen uitvoeren, bestaat uit vier dagdelen (vier 
modules) en biedt JGZ-verpleegkundigen de 
basiskennis en -vaardigheden om conform het 
protocol te kunnen werken. 

Indien de uitvoerende organisatie ook SO prenataal 
gaat uitvoeren, wordt voor informatie over 
aanvullende scholing voor SO prenataal verwezen 
naar het document ‘Stevig Ouderschap vóór de 
geboorte’. 

 

   

 



 

Basisscholing SO-verpleegkundige 

Concept Programma 
 

Dag 1 

 

08.30u Inloop 

09.15u Module: Werken als SO-verpleegkundige 

Docenten: Wil van der Bent of José van den Putte 

Incl. 15 minuten koffie- / theepauze 

12.30u Lunchpauze 

13.30u Module: Gehechtheid 

Docent: Dr. Anneke Vinke 

17.15u Einde 

 

Dag 2 

 

08.30u Inloop 

09.15u Module: Positioneren en engageren binnen Stevig Ouderschap 

Docenten: Roos Heuff of Roef Mensink 

Incl. 15 minuten koffie- / theepauze 

12.30u Lunchpauze 

13.30u Module: Jeugdervaringen met kindermishandeling / huiselijk geweld 

Docent: Dr. Merian Bouwmeester 

16.45u Einde 

 

De volgorde van de modules is afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten. 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

Specificaties 
Doelgroep:  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-verpleegkundigen (HBO opleidingsniveau) met tenminste 3 jaar 
ervaring in de JGZ 0-4, die door hun organisatie zijn aangewezen om de huisbezoeken Stevig 
Ouderschap te gaan uitvoeren. Ook SO-verpleegkundigen die reeds Stevig Ouderschap uitvoeren 
zijn welkom om één of meerdere modules opnieuw bij te wonen bij wijze van ‘opfrisser’. 

Aantal deelnemers: 

Het minimum aantal deelnemers voor de basisscholing is 7. De groep voor de modules 
‘Positioneren en engageren binnen Stevig Ouderschap’ en ‘Werken als SO-verpleegkundige’ wordt 
bij meer dan 18 deelnemers gesplitst. Bij meer dan 10 deelnemers wordt bij ‘Positioneren en 
engageren binnen Stevig Ouderschap’ een trainer/acteur toegevoegd. Dit kan van invloed zijn op 
de kosten. 

Kosten: 

De uitvoeringstarieven voor de basisscholing zijn gebaseerd op een integrale kostentoerekening 
aan de activiteiten van de docenten en hun benodigde materialen. De kosten van de 
basisscholing zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, de beschikbare docenten, de locatie en 
de tijdsinvestering die nodig is om een sluitende planning rond te krijgen. Als richtprijs voor 15 
deelnemers staat het bedrag van €550,- per persoon (BTW-vrij). 

Toetsing: 

Er vindt geen toetsing plaats in deze basisscholing. Wel wordt gewerkt aan de vormgeving van 
een (her)certificeringstraject. 

Aanmelding en annulering: 

De organisatie van een basisscholing wordt geïnitieerd naar aanleiding van een verzoek hiertoe 
door (een) JGZ-organisatie(s) die Stevig Ouderschap (zal gaan) uitvoeren. Het 
opleidingssecretariaat plant een scholingscyclus in en stemt deze af met de docenten. De 
planning wordt waar mogelijk in onderling overleg vastgesteld en gecommuniceerd aan de 
verzoekende JGZ-organisatie(s), waarna inschrijving volgt. Op basis van de inschrijving wordt de 
kostprijs per deelnemer berekend en gecommuniceerd aan de JGZ organisatie.  

De verzoekende JGZ-organisatie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de groep van 
deelnemers vanuit de eigen organisatie en nodigt de deelnemers uit. Ook informeert zij vanuit 
de eigen organisatie de deelnemers over praktische zaken en organisatorische processen 
aangaande Stevig Ouderschap. 

Annulering van deelname kan tot drie weken van tevoren; dit in verband met annulering van 
docenten en locatie. Wordt deelname minder dan drie weken van tevoren geannuleerd dan 
kunnen kosten in rekening worden gebracht tot een maximum van de volledige 
deelnamekosten. Voor annulering minder dan 48 uur van tevoren worden altijd de volledige 
deelnamekosten in rekening gebracht. 

Overig: 

Ten behoeve van accreditatie doeleinden wordt een presentielijst gehanteerd, waarin gevraagd 
wordt naar het BIG-registratienummer/V&VN Relatienummer. 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

Locatie: 

De basisscholing kan zowel op een centrale locatie in Utrecht als incompany worden 
georganiseerd.  

Indien niet incompany: Workshopruimte Utrecht: Oudegracht 186W, 3511 AL Utrecht 

Voor vragen en inschrijving: 

In samenwerking met ECS (bureau voor secretariële diensten) wordt de basisscholing tot 
SO-verpleegkundige aangeboden en georganiseerd. 

Beheer Stevig Ouderschap: so@ncj.nl  

Opleidingssecretariaat Stevig Ouderschap: info@ecsbureau.nl  
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

Modules in het kort 
Werken als SO-verpleegkundige  

Maak kennis met het Stevig Ouderschap dossier (en bijbehorende handleiding) dat dient als handvat 
voor de werkwijze en als registratietool tijdens de huisbezoeken. De deelnemer krijgt praktische tips 
voor het eerste contact, het eerste huisbezoek en de werkwijze tijdens de huisbezoeken. De deelnemer 
leert welke houding het meest effectief is tijdens de huisbezoeken en waar de grenzen van Stevig 
Ouderschap liggen. De deelnemer reflecteert met de groep op de eigen attitude in het contact met de 
ouder. 

Positioneren en engageren binnen Stevig Ouderschap 

Ontdek Motiverende Gespreksvoering in de context van Stevig Ouderschap. Doel van deze module is 
om te onderzoeken hoe je omgaat met signalen die jij zelf als professional zorgelijk vindt en waarbij je 
de ouder wilt motiveren om een veilige omgeving te creëren voor het kind. Het theoretisch kader van 
Motiverende Gespreksvoering is in deze module geduid en de deelnemers hebben kunnen oefenen in 
het toepassen van gesprekstechnieken die onderdeel zijn van Motiverende Gespreksvoering. 

Gehechtheid 

Deze module behandelt de (verstoring van de) ontwikkeling van gehechtheid, leert deelnemers hoe zij 
de gehechtheidsontwikkeling in het bezochte gezin kunnen bevorderen, hoe zij signalen van verstoring 
kunnen herkennen en welke interventies er beschikbaar zijn om een verstoorde 
gehechtheidsontwikkeling te kunnen herstellen. 

Jeugdervaringen met kindermishandeling / huiselijk geweld 

Dit onderdeel van de basisscholing staat stil bij de impact die jeugdervaringen met kindermishandeling 
en/of huiselijk geweld hebben op het ouderschap, biedt inzicht in onderliggende mechanismen hierbij 
en laat de deelnemer zien welke signalen bespreekbaar gemaakt kunnen worden met ouders, teneinde 
aanvullende ondersteuning in het gezin te mobiliseren voor het verwerken van eventuele problemen 
op het vlak van jeugdervaringen. 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

Uitgebreide beschrijving modules 

Titel:    Werken als SO-verpleegkundige 

Docent:  Wil van der Bent, SO-verpleegkundige sinds 2001 
of 
José van den Putte, SO-verpleegkundige sinds 2001 

Duur:  3 uur 

In het kort:  Maak kennis met het Stevig Ouderschap dossier (en bijbehorende 
handleiding) dat dient als handvat voor de werkwijze en als registratietool 
tijdens de huisbezoeken. De deelnemer krijgt praktische tips voor het eerste 
contact, het eerste huisbezoek en de werkwijze tijdens de huisbezoeken. De 
deelnemer leert welke houding het meest effectief is tijdens de huisbezoeken 
en waar de grenzen van Stevig Ouderschap liggen. De deelnemer reflecteert 
met de groep op de eigen attitude in het contact met de ouder. 

Inhoud:  Onderwerpen die aan de orde komen: 
● Het eerste telefonisch contact met een SO-gezin, afspraken over de 

huisbezoeken; 
● De opbouw van het eerste en volgende huisbezoeken; 
● Aandachtspunten gedurende de interventie; 
● Het soort problematiek dat binnen Stevig Ouderschap naar voren 

komt en hoe hier mee om te gaan; 
● De grenzen van Stevig Ouderschap; 
● De houding van de SO-verpleegkundige. 

Kennisdoelen:  ● De SO-verpleegkundige kent de opbouw en achtergronden van het 
SO-dossier; 

● De SO-verpleegkundige weet waaraan zij volgens de interventie 
tijdens de huisbezoeken aandacht dient te besteden; 

● De SO-verpleegkundige weet welke rol zij vanuit de interventie kan 
spelen in het hanteren van verschillende problematiek zoals die zich 
bij ouders voordoet. 

Vaardigheden/
attitude:  

● In de module reflecteren we via het uitwisselen van casuïstiek en 
ervaring op de houding van de SO-verpleegkundige tijdens deze 
interventie; 

● In de module leren we door uitwisseling binnen de groep onze eigen 
professionele valkuilen in de interactie met ouders herkennen. 

Ervaring:  In de module wordt elke deelnemer gevraagd zijn/haar motivatie voor de 
uitvoering van deze methodiek met de groep te delen. Ook wordt elke 
deelnemer gevraagd om als hij/zij dat wil, de groep inzicht te geven in 
zijn/haar persoonlijke valkuilen in het contact met ouders.  

Literatuur:  ● Het Stevig Ouderschap Huisbezoekdossier (SO databank; op besloten 
gedeelte van de SO-website www.stevigouderschap.nl) 

● Handleiding bij het Huisbezoekdossier (SO databank) 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

 

Titel:    Positioneren en engageren binnen Stevig Ouderschap 

Docent:  Roos Heuff, Trainer/acteur Wilde Kastanje 
of 
Roef Mensink, Trainer/acteur Wilde Kastanje 

Duur:  3 uur 

In het kort:  Ontdek Motiverende Gespreksvoering in de context van Stevig Ouderschap. 
Doel van deze module is om te onderzoeken hoe je omgaat met signalen die 
jij zelf als professional zorgelijk vindt en waarbij je de ouder wilt motiveren 
om een veilige omgeving te creëren voor het kind. Het theoretisch kader van 
Motiverende Gespreksvoering is in deze module geduid en de deelnemers 
hebben kunnen oefenen in het toepassen van gesprekstechnieken die 
onderdeel zijn van Motiverende Gespreksvoering. 

Inhoud:  Vragen die aan de orde komen: 
● Wat is motiverende gespreksvoering en wat betekent het 

draaideurmodel in de praktijk?  
● Hoe pas je motiverende gespreksvoering toe?  
● Hoe kaart je je concrete waarnemingen en zorgen aan, zonder 

daarmee het contact te verspelen?  
● Hoe bouw je in het gesprek met de ouder een vertrouwensrelatie op?  
● Hoe vraag je door op onderwerpen die de ouder inbrengt, waarvan je 

vermoedt dat er een wereld achter zit?  
● Hoe doe je dit doorvragen vanuit een motiverende, 

oplossingsgerichte benaderingswijze?  
● Hoe ga je om met eigen emoties? Hoe kun je dat wat bij jezelf 

gebeurt benutten in het gesprek?  
● Hoe ga je om met weerstand?  
● Hoe kom je tot een werkelijk gedeelde hulpvraag of wens voor de 

toekomst, die de basis voor verdere hulpverlening kan vormen? 

Kennisdoelen:  ● De SO-verpleegkundige heeft inzicht in de theorie rond motiverende 
gespreksvoering; 

● De SO-verpleegkundige kent praktijktoepassingen van het 
draaideurmodel. 

Vaardigheden/
attitude:  

● In de module oefenen we in een veilig klimaat in het voeren van 
gesprekken met een moeder/ouder die levensecht wordt gespeeld 
en onderzoeken we verschillende alternatieven in het gesprek;  

● In de module besteden we veel aandacht aan het geven van 
opbouwende feedback; 

● In de module leren we datgene wat gebeurt op de spelvloer in 
verband te brengen met praktijktheorie over motiverende 
gespreksvoering.  
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

Literatuur:  Omdat dit een praktische module is met de focus op vaardigheden is er voor 
deze module geen literatuur voorgeschreven. 

 

Titel:    Gehechtheid 

Docent:  Dr. Anneke Vinke, GZ-psycholoog 

Duur:  3,5 uur 

In het kort:  Deze module behandelt de (verstoring van de) ontwikkeling van gehechtheid, 
leert deelnemers hoe zij de gehechtheidsontwikkeling in het bezochte gezin 
kunnen bevorderen, hoe zij signalen van verstoring kunnen herkennen en 
welke interventies er beschikbaar zijn om een verstoorde 
gehechtheidsontwikkeling te kunnen herstellen. 

Inhoud:  Onderwerpen die aan de orde komen: 
● Ontwikkeling en verstoring van ontwikkeling van gehechtheid; 
● Bevorderen van gehechtheidsontwikkeling door de 

SO-verpleegkundige; 
● Signaleren van verstoringen: observatie en hulpmiddelen; 
● Preventieve interventies en curatieve interventies om verstoorde 

gehechtheidsontwikkeling te herstellen.  

Kennisdoelen:  ● De SO-verpleegkundige heeft een overzicht van het verloop van 
gezonde gehechtheidsontwikkeling;  

● De SO-verpleegkundige kan signaleren wanneer de 
gehechtheidsontwikkeling niet optimaal verloopt;  

● De SO-verpleegkundige weet welke interventies ingezet kunnen 
worden bij moeizaam verlopende en bedreigde 
gehechtheidsontwikkeling.  

Vaardigheden/
attitude:  

● In de module oefenen we aan de hand van casuïstiek en/of eigen 
ervaringen met het praten over de eigen gehechtheidsgeschiedenis 
van ouders t.b.v. risicosignalering en signalering van sterke kanten  

● In de module oefenen we met observeren van gehechtheidspatronen 
bij ouders en kind, zowel in de interactie als ook wat zichtbaar is in 
non-verbale communicatiepatronen.  

● In de module oefenen we aan de hand van casuïstiek met de 
werkkaarten uit de Richtlijn Gehechtheid en met een of meerdere 
hulpmiddelen voor signaleren.  

Ervaring:  In de module wordt iedere deelnemer gevraagd voor zover hij of zij dat wil 
stil te staan bij de eigen gehechtheidsgeschiedenis en de manier waarop 
deze invloed heeft op de functie van SO-verpleegkundige. 

Literatuur:  ● Bakker, T. (2001) Hechting en sensitiviteit; Negatieve factoren bij het 
ontstaan van onveilige hechting en faalangst; Positieve factoren bij het 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

opbouwen van veilige hechting; Onveilige en veilige bouwstenen in beeld 
(Reader SO-verpleegkundige; in SO databank) 

● http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/04/Rich
tlijn_Problematische_gehechtheid.pdf   

● Zeanah, C. H., Berlin, L. J. and Boris, N. W. (2011), Practitioner Review: 
Clinical applications of attachment theory and research for infants and 
young children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52: 
819–833. (SO databank) 

● Vinke, J.G. (2013). Gehechtheid in de behandelkamer. GZ psycholoog, 
2013, April, 10-17 (SO databank) 

Aanbevolen verdieping: 
● Berlin, L.J., Ziv, J., Amaya-Jackson, L. &, Greenberg, M.T (Eds.) (2005). 

Enhancing early attachments. New York: Guildford Press 
● Cairns, K & Cairns, B. (2016). Attachment, trauma & reslience. 

Thrapeutic caring for children. London: BAAF 
● Golding, K., (2008). Nurturing Attachments. London: Jessica Kingsley.  
● Hughes D.A. (2009). Attachment Focused Parenting. New York: WW 

Norton. 
● Hughes D.A. & Baylin, J. (2014). Opvoeden doe je met je brein. 

Amsterdam: Hogrefe 
Informatie over gehechtheidsinterventies: 
www.hechtingsproblemen.nl (fasetherapie) 
www.theraplay.nl (theraplay)  
www.dyadicdevelopmentaltherapy.org (DDP - Daniel Hughes)  
www.sensorimotortherapy.org (Pat Ogden, Kekuni Minton) 
www.leidenattachmentresearchprogram.eu (VIPP_SD) 

 

Titel:    Jeugdervaringen met kindermishandeling / huiselijk geweld 

Docent:  Dr. Merian Bouwmeester, orthopedagoog 

Duur:  3 uur 

In het kort:  Dit onderdeel van de basisscholing staat stil bij de impact die 
jeugdervaringen met kindermishandeling en/of huiselijk geweld hebben op 
het ouderschap, biedt inzicht in onderliggende mechanismen hierbij en laat 
de deelnemer zien welke signalen bespreekbaar gemaakt kunnen worden 
met ouders, teneinde aanvullende ondersteuning in het gezin te mobiliseren 
voor het verwerken van eventuele problemen op het vlak van 
jeugdervaringen. 

Inhoud:  Onderwerpen die aan de orde komen: 
● Theoretische basis van Stevig Ouderschap; 
● Aanvullende theorieën omtrent ouderschap en de toepassing 

daarvan in huisbezoeken; 
● De visie van de interventie Stevig Ouderschap; 
● De ernst en complexiteit van het fenomeen kindermishandeling; 
● Ouderschapsmotieven en de daaraan verbonden risico’s; 
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Basisscholing SO-verpleegkundige 

● De impact van jeugdervaringen met mishandeling op het 
ouderschap; 

● De professionele houding jegens mishandelde en mishandelende 
ouders. 

Kennisdoelen:  ● De SO-verpleegkundige begrijpt vanuit welke theoretische basis 
omtrent ouderschap Stevig Ouderschap is vormgegeven; 

● De SO-verpleegkundige herkent op basis van ouderschapstheorieën 
opvoedmechanismen bij mishandelde ouders; 

● De SO-verpleegkundige kent de manifestaties van 
kindermishandeling in een historische context; 

● De SO-verpleegkundige begrijpt de samenhang tussen verschillende 
ouderschapsmotieven en jeugdervaringen met mishandeling. 

Vaardigheden/
attitude:  

● In de module identificeren we gezamenlijk aan de hand van 
videomateriaal de professionele valkuilen die zich voor kunnen doen 
in de communicatie met mishandelde en mishandelende ouders; 

● In de module leert de SO-verpleegkundige te reflecteren op signalen 
van over-identificatie en andere valkuilen in het werken met 
mishandelde en mishandelende ouders. 

Literatuur:  ● Baartman, H.E.M. (1991) Kafka’s brief aan zijn vader - over het 
opgroeien als verworpen kind. In: Geweld in Relaties, overwegingen en 
ervaringen. Ambo/Baarn (Reader SO-verpleegkundige) 

● Baartman, H.E.M. (1998) Wie niet vraagt wordt overgeslagen; ethische 
en empirische aspecten van het bieden van ongevraagde opvoedingshulp 
aan jonge risicogezinnen. In: Preventie van Kindermishandeling door 
vroegtijdige hulp aan risicogezinnen, verslag van een 
werkconferentie. NIZW (Reader SO-verpleegkundige) 

● Baartman, H.E.M. (1996) Als mishandelde kinderen ouder worden. 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, pp 392-406 (Reader 
SO-verpleegkundige) 

● Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2014) Het vertrouwen van een 
risico-ouder. In: Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de 
ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij. SWP (SO databank) 

Aanbevolen verdieping: 
● Pas, van der, A. (2013) Opvoedproblemen nader verklaard. Handboek 

Methodische Ouderbegeleiding dl 3 (Complete herziening van Eert uw 
Vaders en uw Moeders). SWP. 

● Felitti V.J., Anda R.F., Nordenberg D, Williamson D.F., Spitz A.M., 
Edwards V. et al. (1998) Relationship of childhood abuse and household 
dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse 
Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med; 14(4): pp 245-258. 

● Killén, K. (1996) How far have we come in dealing with the emotional 
challenge of abuse and neglect? Child Abuse & Neglect, 20(9): pp 
791-795. 
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