SMART principe cursussen en bijscholing Kraamverdieping
door Marijke Ooms en Conny Markgraaf

Specifieke
concrete
doelstellingen
van de
verschillende
onderdelen
bijscholing en
cursussen
Kraam
verdieping
m.b.t. cursist

Meetbaarheid
en waarde
voor de cursist
en de
organisatie.

De cursist is in
staat de ouders te
onderwijzen in de
lichaamstaal en
grenzen van het
kindje. De cursist
leert ouders over
de interactie
ouder/kind. Leert
ouders waarom
een baby zich op
een bepaalde
manier gedraagt.
Hoe je daar het
best op reageert,
en waarom.
De ouder begrijpt
het gedrag, de
lichaamstaal en
grenzen van de
baby door
theoretische
kennis en reageert
daardoor op de
juiste manier. De
ouder heeft meer
zelfvertrouwen
naar het kindje en
de baby reageert
hier positief op.
De cursist ervaart
de meerwaarde
van de overdracht.
Cursist is in het
bezit van het
naslagboek en kan
het geleerde
nazien.
Meetbaarheid
ouders en cursist
via de evaluaties.

De cursist is in staat
de ouders te
begeleiden in veilige
aanraking en
massage op maat,
zonder over de
grenzen van het
kindje te gaan.Is zich
bewust van het
belang van deze
kennis en techniek
en wijst ouders
hierop.

De cursist is in staat
de ouders de juiste
tiltechniek /dragen
en overdragen veilig
aan te leren.
Techniek van het
emmeren. Is zich
bewust van het
belang van deze
techniek en wijst de
ouders hierop.

De cursist is
door kennis in
staat ouders
te leren wat
huilen/
verhuilen
inhoudt. Leert
ouders in de
praktijk op de
juiste manier
hierop te
reageren en
waarom.

De ouder begrijpt
waarom aanraking
van belang is en kan
babymassage op
maat toepassen bij
haar kindje zonder
over de grenzen van
de baby te gaan. Dit
door theoretische en
praktische
ondersteuning van
de cursist.
Cursist ervaart de
meerwaarde en het
plezier van de
overdracht op haar
werkgebied. Heeft
naslagboek als
backup.
Meetbaarheid
ouders en cursist via
de evaluaties.

De ouder heeft door
theoretische kennis
begrepen waarom
de juiste tiltechniek,
het dragen en
overdragen van de
pasgeborene van
belang is. Ouder is in
staat de baby op de
juiste manier te
dragen, tillen en
overdragen.
Cursist ervaart de
meerwaarde van de
techniek. Is in bezit
van een naslagboek.
Meetbaarheid
ouders en cursist via
de evaluaties.

De ouder
begrijpt beter
waarom haar
kindje huilt en
ziet de
waarde
hiervan in. De
ouder heeft
geleerd hoe
zij het best
reageert op
verschillende
huiltjes en
blijft rustiger
in zo'n situatie
door kennis.
Cursist
ervaart de
meerwaarde
Meetbaarheid
ouders en
cursist via de
evaluaties.

Acceptabel
doelgroep.
Bewerkstelligd
het doel een
echte
verandering.

Realistisch,
relevant en
haalbaarheid

Tijdsgebonden.
Wanneer moet
het doel
bereikt zijn.

Zelfvertrouwen
ouder en band
tussen ouder /kind
versterkt door
praktisch inzicht
en kennis.

Cursist ervaart de
meerwaarde van
haar inspanning
en het plezier
van de overdracht
in het gezin.
Doel is haalbaar
en realistisch
indien er
voldoende
zorguren worden
afgenomen en de
basiszorg is
toegekend.
Ouders worden
door cursist
gemotiveerd, zien
en ervaren de
meerwaarde
ervan.
Bij complicaties
komt de basiszorg
op de eerste
plaats.
Doel wordt bereikt
binnen de
kraamperiode
indien er
voldoende
zorguren zijn.
Minimaal 30 uur
zorgafname.
Overdracht vind
plaats in de laatste
dagen van de
kraamtijd als
basiszorg is
toegekend.

Ouder ziet zelf het
belang van de
babymassage en het
plezier door de
reactie van het
kindje. Ziet hoe de
baby zijn grens
aangeeft en reageert
hier goed op.
Cursist ervaart
plezier,
meerwaarde.

Door de juiste
tiltechnieken voelt
het kindje zich veilig
in haar basis. Ouder
ziet dat het kindje
zich veilig voelt en
blijft deze techniek
handhaven.
Cursist ervaart de
meerwaarde.

Ouder
reageert
rustiger op
huilgedrag.
Weet wat ze
wel en niet
kan doen.

Doel is haalbaar en
realistisch indien er
voldoende zorguren
worden afgenomen
en de basiszorg is
toegekend. Ouders
worden door cursist
gemotiveerd,
ervaren het plezier
en de meerwaarde.
Bij complicaties
komt de basiszorg
op eerste plaats.

Doel is haalbaar en
realistisch. Ouders
worden geinstrueerd
binnen de kraamtijd
en blijven de
techniek handhaven.
Worden door de
cursist gemotiveerd
door
kennisoverdracht.

Doel is
haalbaar en
realistisch
indien er
voldoende
zorguren
worden
afgenomen.
Worden door
de cursist
geinstrueerd
door kennis
overdracht en
praktisch
inzicht.

Doel wordt bereikt
binnen de
kraamperiode indien
er voldoende 30uur
zorguren zijn.
Overdracht vind
plaats in de laatste
dagen van de
kraamtijd als
basiszorg is
toegekend indien
zonder complicaties.

Binnen de kraamtijd
krijgen alle ouders
de instructies door
van de cursist.
Doel wordt bereikt
in de kraamtijd.

Doel wordt
bereikt
binnen de
kraamtijd bij
voldoende
zorguren.

Band ouder/
kind versterkt.
Cursist ziet
meerwaarde

Motivatie/
inspiratie
doelgroepen
Cursist en
ouder/
verzorger

Specifieke
concrete
doelstelling
m.b.t.
organisatie

Cursist: verrijking/
verbreding op het
vakgebied. Wordt
ervaren als een
erg zinvolle
aanvulling en leuk
om te doen.

Cursist:
verrijking/verbreding
op het vakgebied.
Wordt ervaren als
een erg zinvolle
aanvulling en leuk
om te doen.

Cursist:
verrijking/verbreding
op het vakgebied.
Wordt ervaren als
een erg zinvolle
aanvulling en leuk
om te doen.

Cursist:
Meer
handvaten om
ouders gerust
te stellen
tijdens het
huilen.

Ouder/verzorger:
Een positief effect
op het kindje en
de ouder. Ouder
krijgt meer
zelfvertrouwen en
hun band/ relatie
met het kindje
versterkt.
Het kindje is
rustiger en meer
ontspannen, dit
heeft effect op de
ouders. Ouders
hebben behoefte
aan deze
informatie en het
past in het
gegeven:
zorg op maat.

Ouder/verzorger:
Een positief effect
op het kindje en de
ouder. Ouder krijgt
meer zelfvertrouwen
en hun band/ relatie
met het kindje
versterkt.
Het kindje is rustiger
en meer
ontspannen, dit
heeft effect op de
ouders. Ouders
hebben behoefte
aan deze informatie
en het past in het
gegeven: zorg op
maat.

Ouder/verzorger:
Een positief effect
op het kindje en de
ouder. Ouder krijgt
meer zelfvertrouwen
en hun band/ relatie
met het kindje
versterkt.
Het kindje is rustiger
en meer
ontspannen, dit
heeft effect op de
ouders. Ouders
hebben behoefte
aan deze informatie
en het past in het
gegeven: zorg op
maat.

Het is fijn
extra
handvaten
over te
dragen die
baat hebben
op het kindje.
Ouder:
Meer zicht op
het huilgedrag
en daardoor
meer rust en
vertrouwen.

Optimaal benutten
van de
kraamzorguren door
de extra informatie
aan de
gezinnen/clienten.

Groei van
inschrijvingen
clienten/gezinnen
door de extra service
die geleverd wordt
door de cursist aan
ouders.

Het boek
dient als
naslag voor de
cursist en evt.
ouders na
aankoop.

Kwaliteits
verbetering naast
de basis
kraamzorg in het
gezin door
kennisoverdracht
aan de cursisten
naar
ouders/verzorgers.
Het boek dient als
naslag voor cursist
en evt. ouders na
aankoop.

