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THEMIS OPVOEDMODULE 
 
De meeste moeders waar Themis opvoedcursus zich op richt verkeren in een sociaal isolement. 
Naast een slechte beheersing van de Nederlandse taal, hebben de vrouwen zeer beperkte 
leesvaardigheden, zijn passief en hebben een gering expressievermogen. Bovendien is hun kennis 
van de Nederlandse cultuur en voorzieningen zeer beperkt en zijn ze vaak afhankelijk van een 
uitkering. Hun religieuze en culturele achtergrond kan zeer divers zijn.  

 
 

Inhoud 
De opvoedcursus duurt tien weken, twee bijeenkomsten per week 
van ieder een dagdeel.  
Het ene dagdeel is een groepsbijeenkomst in een zaaltje; het 
andere dagdeel is een excursie of activiteit.  
 

Inhoud 
De opvoedcursus duurt tien weken, twee bijeenkomsten per week van ieder een dagdeel.  
Het ene dagdeel is een groepsbijeenkomst in een zaaltje; het andere dagdeel is een excursie of 
activiteit.  
 
De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:  
1. Het belang van ritme/ regelmaat 
2. Regels en discipline 

3. Communiceren met kinderen 

4. De kracht van de verbeelding 

5. Contact met school 
6. (On-)gewenst gedrag 

7. Vrije tijd 

8. Omgaan met emoties 

9. Gezonde voeding 

 
Doorlopende themalijn is: spelen. 
 
Benadering 
Themis Opvoedcursus is een participatieve cursus. Dit houdt in, dat de deelneemsters worden 
uitgedaagd tot een leerproces, waarin zij elkaar verder helpen. 
Het werkzame element van Themis Opvoedcursus is de onderlinge communicatie tussen 
deelneemsters over allerlei aspecten van opvoeden. Diversiteit in de groep (bijv. kinderen hebben 
met uiteenlopende leeftijden, afkomstig zijn uit een ander land) versterkt het leerproces, omdat van 
elkaars (andere) ervaringen geleerd wordt. 
Het leerproces wordt aangejaagd door bestaande subjectieve opvattingen en gedrag uit te dagen; 
dat gebeurt door uit te wisselen met andere deelneemsters en door werkvormen aan te bieden die 
opvoedpraktijken uit de Nederlandse samenleving verduidelijken. De 'botsing' tussen de eigen 
belevingswereld en die van anderen zorgt voor bewustwording en reflectie.  
Een begeleidster zorgt voor veiligheid en zij faciliteert het leerproces. 
 
Doelen 
Themis Opvoedcursus heeft drie hoofddoelen: 
1. De deelneemsters zien zichzelf meer als participerend aan de Nederlandse samenleving dan 

voordien; hun acculturatieniveau is toegenomen. Dit komt tot uiting door het feit dat de 
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deelneemsters de toegang kennen tot minimaal zes organisaties en hulpbronnen op het gebied 
van dienstverlening, scholing, zorg, handhaving, hulpverlening en vrije tijd. 

2. De deelneemsters realiseren zich dat zij invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen; hun 
opvoedingsbetrokkenheid is vergroot. Dit komt tot uiting door het feit dat zij de basisemoties 
angst, boosheid, verdriet en vreugde begrijpen en meer controle hebben over de communicatie 
met kinderen. 

3. De opvoedcompetentie van de deelneemsters is vergroot; d.w.z. de deelneemsters kunnen hun 
invloed op kinderen positief aanwenden in het belang van de ontwikkeling van de kinderen en de 
opvoedrelatie (disciplinering en monitoring). Dit komt op de volgende manieren tot uiting: 
a. de deelneemsters kennen de ontwikkelingsfases en –behoeften van kinderen (baby, peuter, 

kleuter, schoolgaand kind en puber); zij kunnen passende regels opstellen; zij kennen het 
verschil tussen corrigeren en begeleiden; zij kunnen een gezonde maaltijd samenstellen; zij 
kennen regels omtrent mediagebruik. 

b. de deelneemsters kunnen kinderen disciplineren en gebruiken hierbij minder (fysieke) straf en 
meer beloning; zij kunnen een dagritme aanbrengen; zij kunnen regels handhaven; zij kunnen 
verbeeldingskracht gebruiken; zij bieden gebalanceerde voeding; zij handhaven regels omtrent 
mediagebruik. 

c. de deelneemsters hebben zelfvertrouwen bij het opvoeden; zij kunnen (oog-)contact maken; zij 
kunnen hun partner betrekken bij het opvoeden. 

 
Talen 
Themis Opvoedcursus is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. 
Themis (Gr.) betekent Dageraad. 
 
Recente ervaringen 

Themis Opvoedcursus wordt in 2012 uitgevoerd als onderdeel van IDEAL (Europese versie, 
waarin het Themis Inburgeringstraject verrijkt is met taalverwervings-elementen en 
oplossingsgericht werken) in: 

 Nederland, 's-Gravenhage, i.s.m. Stichting Mooi!  

 Denemarken, Kopenhagen, i.s.m. Settlementet / Sultana  

 Zweden, Malmö, i.s.m. Hyllie Park Folkhögskola  

IDEAL staat voor: Integrating Disadvantaged Ethnicities through Adult Learning.  
 
Kosten 

€ 2500 voor de gehele interventie (geen BTW) 
- inclusief alle beschrijvingen en materialen (die digitaal beschikbaar worden gesteld) en; 
- inclusief twee supervisie-bijeenkomsten van elk een dagdeel. De supervisie vindt plaats voor en 
tijdens de uitvoering van de cursus 
- tien e-mail adviezen 
 
Na inkoop van de cursus kan de organisatie met behulp van het implementatieprotocol en de 
handleiding de cursus zelfstandig uitvoeren. Desgewenst kan aanvullend supervisie voor de docenten 
worden ingekocht à € 500 per dagdeel (2012). Dit geldt ook voor aanvullende e-mail adviezen à € 150 
per advies. 

 
 
Ontwikkeling 

Themis Opvoedcursus is ontwikkeld door Christa Nieuwboer en Rogier van 't Rood. 

http://ideal-participation.eu/
http://nl.linkedin.com/pub/christa-nieuwboer/1/912/792
http://www.vantrood.nl/
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Rogier is internationaal onderwijsconsultant en heeft al dertig jaar lang ervaring op het 
gebied van volwasseneneducatie in ontwikkelingslanden. Hij is bovendien docent 
Internationale Pedagogische Vraagstukken aan de Universiteit Utrecht en is in 1996 
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op empowermentverwerving via basiseducatie. 
Christa is docent/onderzoeker bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en de Universiteit van 
Amsterdam, met als specialiteit Online Opvoedingsondersteuning. Haar boek "Niet achter 
het behang, maar wat dan?" (Noordhoff, 2010) biedt een methodiek voor doelgerichte 
opvoedingsondersteuning. Promotie digitale opvoedondersteuning Universiteit van 
Amsterdam: mei 2014. 
Rogier en Christa zijn getrouwd en hebben twee dochters (*2000). 
Themis Opvoedcursus is voor het eerst ontwikkeld en uitgevoerd in 2007. 
 

https://catalogus.noordhoffuitgevers.nl/shop/nu/niet-achter-het-behang--maar-wat-dan-
https://catalogus.noordhoffuitgevers.nl/shop/nu/niet-achter-het-behang--maar-wat-dan-

