
>  VOOR WIE?

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) is er voor ouders 

van thuiswonende kinderen, die vragen hebben over de opvoeding 

en/of ontwikkeling van hun kind. Ook voor ouders die een licht 

verstandelijke beperking hebben, kan PPG een effectieve manier 

zijn om te ondersteunen in de opvoeding. 

>
  PPG: ONDERSTEUNING BIJ  
OPVOEDVRAGEN

U herkent ze ongetwijfeld, problemen met eten, slapen of zinde

lijkheid. En u vraagt zich af: hoe gaan wij daar als ouders mee om? 

Wat komt door de beperking en wat is normale ontwikkeling? 

Wat kunnen we met zijn driftbuien? Hoe kunnen we aansluiten bij 

zijn manier van contact maken? Hoe kan ons kind leren spelen 

met andere kinderen?

ZICHT OP UW KIND
Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan tips of hulp bij de opvoeding van kinderen. Wanneer u een kind 
heeft met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, kan die behoefte zelfs groot zijn.  
U heeft inmiddels gemerkt dat goedbedoelde adviezen van familie of kennissen in uw gezin niet altijd  
werken. Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding werkt wel! Deze vorm van gezinsbegeleiding blijkt zeer  
effectief. U krijgt beter inzicht in de omgang met uw kind. U leert de ontwikkeling van uw kind stimuleren. 
Samen gaan we op zoek naar manieren om lastige situaties beter te hanteren, aansluitend bij uw gezin.
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Tegelijk kunt u zich zorgen maken om de rest van het gezin. Hoe 

trekken we als ouders één lijn in de opvoeding? En hoe voor

komen we dat andere kinderen in de knel raken? Bij al deze vragen 

is Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding een uitkomst.

Samen met een pedagogische gezinsbegeleider bekijkt u de  

opvoedingsvragen waar u tegenaan loopt. U gaat na in welke  

situaties de problemen optreden en in welke situaties het juist 

goed gaat. U beschrijft ook welke stappen u zelf al heeft geno

men om de situatie positiever te laten verlopen. 

>  OPLOSSING VINDEN

Samen gaan we op zoek naar wat aansluit bij uw kind en wat past 

binnen uw gezin. Zo proberen we oplossingen te vinden om de 

situatie voor iedereen prettiger te laten verlopen. 

PPG is een methodische werkwijze om veranderingen in gang te 

zetten. Dit vraagt inzet en tijd van u als opvoeder.

De pedagogische gezinsbegeleiders hebben een goed gevulde 

‘gereedschapskist’ voor ondersteuning bij opvoedings en ont

wikkelingsvragen: een videocamera, gesprekken, spelmateriaal. 

Maar ook rollenspelen, dag planningen, pictogrammen, foto’s en 

een gevoelsthermometer die emoties visueel maakt, kunnen  

situaties in een gezin verhelderen. 

De pedagogisch gezinsbegeleider kan overleg zoeken met bij

voorbeeld een logopedist, fysiotherapeut of andere bij het kind 

of gezin betrokken hulpverleners. Dit gebeurt niet zonder dat de 

ouder hiervan op de hoogte is. Een gedragskundige is altijd, op de 

achtergrond, betrokken.

>  TIJDELIJKE ONDERSTEUNING

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding is altijd tijdelijk. Na 

verloop van tijd kunt u meestal zonder hulp verder. U zult merken 

dat u beter zicht hebt gekregen op uw kind. En dat u anders en 

beter kunt omgaan met de ontwikkeling van uw kind en met 

moeilijke situaties.

Soms is PPG echter niet voldoende en is er meer of wat anders 

nodig. Samen gaan we dan op zoek naar de juiste expertise.

Naast PPG biedt Amerpoort ook Early Intervention. Dit is voor 

ouders van kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. Hierbij ligt de  

nadruk op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind in 

kleine stapjes.

INFORMATIE EN AANMELDING

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 035 647 52 52 of via zorgbemiddeling@amerpoort.nl
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