
Speech Victor V. Jones, afsluiting cursus Lastig d.d 29.03.16 

 

Geachte aanwezigen, 

Mag ik u mede namens het bestuur, directie en personeel van SIVIS welkom 

heten. Het is voor ons een bijzondere dag, een bijzonder moment. 

Wat maakt deze avond voor ons en meer nog voor u, deelnemers aan de cursus 

lastig gedrag zo bijzonder? 

* Elk een die zich nu in deze ruimte bevindt zal zeker een herinnering hebben aan 

zijn/haar jeugd en of kinderjaren, ongeacht hoe die eruit zag, ongeacht hoe u dat 

beleefd heeft. Vele gevoelens zullen zeker wederom naar boven komen. Ik denk 

direct aan de hoge fröbel, de verschillende hoekjes. Ik was gek op ballonnen en ik 

merkt dat mijn kleindochter van 3 jaar ook gek is op ballonnen, net haar opa. 

* Meer nog dit resultaat is tot stand gebracht door noeste arbeid, door 

behoorlijke inzet van u. U heeft alles gegeven dat in u zat. Daar ben ik als 

directeur bijzonder trots op. 

Uw werkstukken, uw huiswerk getuigt van uw inzet, uw overgave. Het lijkt er veel 

op alsof het kind in u weer heeft doen herleven. Ik zie in de werkstukken heel veel 

creativiteit, inventiviteit en bovenal veel liefde, liefde dat het kind toekomt. Een 

applaus voor u zelf. 

 

Het is verder een bijzondere dag aangezien u tot de eerste groep behoort die 

straks met trots uw certificaat Lastig Gedrag van het SIVIS mag zwaaien. Na u 

zullen er veel meer volgen. 

Participanten, u bent allemaal professionals of misschien semi-professionals op 

uw gebied en heeft veel te doen met kinderen. Ik denk aan  de leiding van 

Stichting Tana en anderen. 



Ik draag de overtuiging dat deze cursus een “meerwaarde” voor u betekent. Laat 

mij me haasten om naar de trainer te kijken en ook enkele woorden tot haar te 

richten: 

Mw.Naarendorp, u bent een toffe trainer, tof in de zin van: punctueel, zakelijk, 

laat niets aan een toeval over, puntjes op de i. U bent gedisciplineerd, immers 

alles staat en valt met discipline. En ze neemt het bovenal op voor haar cursisten. 

Ik vind het heel fijn dat ik met u heb mogen samenwerken en ik kijk uit naar de 

continuering. Mijn dank gaat ook uit naar de organisaties voor hun 

gastpresentaties, te denken aan MOB en andere organisaties.  

Aanwezigen, de cursus is niet voor u bestemd, maar via u aan de samenleving. 

Deel uw kennis, breng het over aan. Toon de juiste houding en aanpak naar hen 

toe die lastig gedrag vertonen.  

Committeert u met de uitgangspunten van de cursus: 
 Leer het kind achter het gedrag zien 
 Leer kijken door de ogen van het kind 
 Door te zorgen voor een goede sfeer en goede relaties om het gedrag van 

de kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. 
 Door de inrichting van (groeps)ruimtes te veranderen, kan ook het gedrag 

van het kind veranderen. 
 Wees Flexibel binnen een gestructureerde dag routine. 
 Wees er bewust van dat de samenwerking met ouders een noodzakelijk 

onderdeel van de kindzorgstructuur is. 
 
 
 

 U bent nu op de hoogte van didactische aanpak van de cursus: bij de cursus 
is uitgegaan van het principe van het ervarend leren. De cursus heeft 
mogelijkheden geboden voor het opdoen en uitwisselen van concrete 
ervaringen, observatie en (zelf) reflectie, abstraheren, werken met 
beeldmateriaal en aanreiken van theorie en toepassen van begrippen. 

 U Kent het verschil tussen gewoon lastig gedrag en speciaal lastig gedrag. 



 U Hebt theoretische kennis over gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, 
vooral ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS en Syndroom van Asperger en weet hoe 
op een adequate manier op deze kinderen in te spelen.  

 U Kent de aanmeldprocedure en werkwijze van het Medisch Opvoedkundig 
Bureau (MOB) en Afdeling Begeleiding van het ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur.  

 U Kunt m.b.v. bepaalde werkvormen, het geleerde delen met collega's, 
medewerkers of derden.  

 
Het SIVIS is pas in haar missie geslaagd als het u lukt om dat ene kind, die 

kinderen, die lastig gedrag vertonen een veilige en bovenal een uitdagende 

omgeving aan te bieden met datgene dat u geleerd heeft en in staat zal zijn toe te 

passen. 

Ik dank u 

 

 

 

  


