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Voordat ik aan dit stukje begonnen ben heb ik de cursusmap er nog eens bijgehaald. De
cursusmap begint met een toelichting en de doelstelling van de cursus.
Aan de hand van deze korte paragrafen wil ik een verslagje maken.
Toelichting
In de cursus is eigenlijk alles aan de orde gekomen wat in de toelichting kort wordt
aangestipt. In de cursus is deze toelichting helemaal uitgesponnen en behandeld. De
artikelen in de cursusmap sluiten ook bij deze toelichting aan en hebben hun functie in de
cursus gehad. Niet alle artikelen zijn besproken maar aan veel artikelen is gerefereerd. Ik
kreeg de indruk dat de meest cursisten zich, voor aanvang van de cursus, in de artikelen
verdiept hebben.
De meeste cursisten bleken in hun werk wél met nieuw samengestelde gezinnen te maken
te hebben – maar waren zich niet zo bewust van het ‘anders zijn’ (soms net als de ouders
van de nieuw samengestelde gezinnen zelf).
De cursus bevatte voor mij nogal wat ‘eyeopeners’: de gewijzigde positie voor kinderen in
een nieuw gezin, het ontstaan vanuit verlies, de stiefmoeder die wil/moet moederen – al dat
soort dingen.
Bijzonder aan de cursus vond ik de vervlechting van theorie en praktijk. Hoewel er een
onderscheid gemaakt werd tussen theorie en praktijk waren ze nooit ver uit elkanders buurt.
Ze mochten dicht bij elkaar zijn, zoals het hoort! (Persoonlijk lees ik liever een roman dan
een leerboek – maar leerboeken horen nu één keer bij, dat idee.)
Doelstelling
De doelstelling zoals beschreven is ruimschoots gehaald. Tijdens de cursus zelf zijn er ook
mogelijke interventies besproken. Dat zou in de doelstelling nog toegevoegd kunnen worden.
Doelgroep
Ik vond het bijzonder dat er vanuit zoveel disciplines mensen aanwezig waren. Dat had ik
niet verwacht – maar ik vond het verrassend. Het scherpt me ook weer op: scholen hebben
óók een aanbod als er iets speelt met een kind.
Zou er een vervolg komen waarin meer op de hulpverlening wordt ingegaan, dan is deze
doelgroep misschien te breed.
Werkwijze
Wat de cursus ook bijzonder maakte was de inbreng van de cursisten over hun eigen (nieuw
samengesteld) gezin. Daar zat ook een goede balans in. De eigen verhalen kregen wat mij
betreft niet de overhand maar ik denk dat betrokken personen er zeker iets aan gehad
hebben.
De verschillende werkvormen gaven de dagen ook een verrassingselement (dat houd mij in
ieder geval scherp!)
Afsluitend kan ik stellen dat ik het een boeiende en leerzame cursus heb gevonden, dichtbij
de praktijk en gegeven met verstand van zaken en oog voor gevoel.

