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Samenvatting 

De Sprout Tovertafel is een spelconcept waarmee interactieve spellen worden geprojecteerd op 

een tafel. Wender te Emmen is de eerste vrouwenopvang in Nederland die gebruik maakt van 

de Tovertafel. De Tovertafel wordt gebruikt door de ouder-kindbegeleiders om spelenderwijs 

in gesprek te gaan met getraumatiseerde kinderen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart 

brengen van wat volgens medewerkers en ouders de toegevoegde waarde is van het gebruik van 

de Sprout Tovertafel binnen de begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang. 

Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij vijf ouder-kindbegeleiders en zes betrokken 

ouders om de ervaringen in kaart te brengen. Uit de resultaten kwam naar voren dat  begeleiders 

en ouders zeer positief zijn over het gebruik van de Tovertafel in de begeleiding van de 

kinderen. Volgens begeleiders en ouders wordt door middel van de Tovertafel een veilige 

omgeving gecreëerd waardoor een kind zich meer openstelt en praat over de situatie. Ook levert 

de Tovertafel een positieve bijdrage in de opbouw van de samenwerkingsrelatie tussen de 

begeleider en het kind. Ten aanzien van het versterken van de ouder-kindinteractie is het 

betrekken van de ouders bij het gebruik van de Tovertafel volgens begeleiders een 

aandachtspunt. Concluderend kan genoemd worden dat de Tovertafel volgens begeleiders en 

betrokken ouders goed ingezet kan worden als hulpmiddel binnen de bestaande 

begeleidingsmethodiek ‘Veerkracht’. Aanbevolen wordt om breder effectonderzoek uit te 

voeren naar het gebruik van de Tovertafel bij getraumatiseerde kinderen om de relatie tussen 

de interventie en het effect aan te tonen.  
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Abstract  

The Sprout Tovertafel is a game concept by which interactive games are projected onto a table. 

Wender in Emmen is the first women’s shelter in the Netherlands that uses the Tovertafel. The 

Tovertafel is used by the parent-child workers in order to have a playful conversation with 

traumatized children. The aim of this research is to find out what the added value of using the 

Sprout Tovertafel within the guidance of children in the women’s shelter is, according to their 

parents and staff. In order to assess the experiences with the use of the Tovertafel, semi-

structured interviews were conducted with five parent-child workers and six involved parents. 

The results showed that care workers and parents are very positive about the use of the 

Tovertafel within the guidance of the children. According to the care workers and parents, the 

Tovertafel creates a safe environment which will help getting children to open up and talk about 

the situation. The Tovertafel positively contributes to the development of a cooperative 

relationship between the professional and the child. But, there’s also room for improvement 

with regard to strengthening the parent-child interaction when the parents are involved with the 

use of the Tovertafel, according to the care workers. 

In conclusion, according to the care workers and parents involved, the Tovertafel can be used 

as a tool within the existing method ‘Veerkracht’. It is recommended to conduct a broader 

impact study on the use of the Tovertafel with traumatized children to demonstrate the 

relationship between the intervention and the effect. 

  



 

 4 

Inhoudsopgave 

Samenvatting .............................................................................................................................. 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Inleiding ..................................................................................................................................... 5 

Methode .................................................................................................................................... 11 

Onderzoeksgroep ............................................................................................................................... 11 

Instrumenten ...................................................................................................................................... 13 

Procedure ........................................................................................................................................... 15 

Data-analyse ...................................................................................................................................... 16 

Resultaten ................................................................................................................................. 18 

Het creëren van een veilige omgeving voor een kind ....................................................................... 18 

Opbouw van een samenwerkingsrelatie ............................................................................................ 21 

Versterken van de ouder-kindinteractie ............................................................................................. 26 

Succes- en verbeterpunten ................................................................................................................. 28 

Discussie ................................................................................................................................... 32 

Sterke punten en beperkingen ........................................................................................................... 34 

Aanbevelingen ................................................................................................................................... 36 

Literatuurlijst ............................................................................................................................ 37 

Bijlage 1: Interviewprotocol Ouder-kindbegeleiders (IEGT-OKB) .............................................. 42 

Bijlage 2: Interviewprotocol ouders (IEGT-O) ............................................................................. 47 

Bijlage 3: Toestemmingsverklaring ouder-kindbegeleiders en ouders ......................................... 53 

Bijlage 4: Aanvraag toestemming ethische comissie .................................................................... 55 

Bijlage 5: Codeerinstrument .......................................................................................................... 57 

 

 

  



 

 5 

Inleiding  

De Tovertafel is een spelconcept waarmee diverse interactieve spellen worden geprojecteerd 

op een tafel of op de vloer (Good, Omisade, Ancient, & Andrikopoulou, 2019). Dit product 

is ontstaan tijdens het promotieonderzoek van Hester Anderiesen-Le Riche (2017) en is speciaal 

ontwikkeld voor mensen met matige tot ernstige dementie met als voornamelijk doel het 

reduceren van de apathie (Bruil, Adriaansen, Groothuis, & Bossema, 2018). Een persoon wordt 

namelijk fysiek gestimuleerd voor een activiteit en sociale interactie door middel van de 

Tovertafel. Daarnaast heeft het product ook het doel om leuke activiteiten te faciliteren die 

bijdragen aan de kwaliteit van leven (Anderiesen-Le Riche, 2017).  

Naast de Tovertafel die gericht is op mensen met dementie is ook een versie ontwikkeld 

voor kinderen. Van Rijn heeft de Tovertafel Unique ontworpen voor kinderen met een 

autismespectrumstoornis (Van Rijn, 2012; Le Riche et al., 2016), die werd gelanceerd in 2017. 

Deze versie van de Tovertafel is in 2018 doorontwikkeld naar de Sprout Tovertafel op basis 

van positieve resultaten uit evaluatiestudies op het gebied van emotie, sociale interactie en 

fysieke activiteit (Active Cues, z.d.). De Sprout Tovertafel is geschikt voor een bredere 

doelgroep welke wordt beschreven als kinderen met kleine en grote uitdagingen. Hierbij gaat 

het om kinderen met een ontwikkelingsachterstand op fysiek, cognitief en/of sociaal-

emotioneel vlak. De Sprout Tovertafel is ontwikkeld door het bedrijf Tover voor kinderen 

tussen de twee en de acht jaar in de zorg en in het speciaal onderwijs (Sprout Tovertafel, z.d.).  

In nauwe samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs en ziekenhuizen die de 

Sprout Tovertafel in gebruik hebben, heeft het bedrijf Tover verschillende spellen ontwikkeld 

voor de Sprout Tovertafel. Deze spellen zijn opgedeeld in de volgende categorieën: bewegen, 

samen spelen, leren en sensorisch. Binnen elke categorie zijn op verschillende niveaus spellen 

ontwikkeld. Deze niveaus zijn ingedeeld van makkelijk naar moeilijk op basis van de 

ontwikkelingsleeftijden van kinderen. Daarnaast staat in een speloverzicht van de spellen 

binnen de Sprout module beschreven bij welk spel fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele 

elementen naar voren komen en gestimuleerd kunnen worden (Active cues, z.d.). Middels 

pilotdagen zijn deze spellen binnen het speciaal onderwijs en het ziekenhuis getest, zijn 

observaties uitgevoerd en is het product geëvalueerd. De Sprout Tovertafel is verbeterd door 

dit proces meerdere keren te herhalen (Tover: Afdeling Research & Design, persoonlijke 

communicatie, 2020).  

Tot op heden is geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de Sprout 

Tovertafel. Wel wijzen verschillende studentenprojecten op een positief effect na de inzet van 
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de Sprout Tovertafel bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (Beekhuizen, 2020; 

Segers, 2020; Sprout Tovertafel, z.d.; Verloop, 2019).  

Eén van de organisaties waar de Sprout Tovertafel wordt ingezet is de vrouwenopvang 

van Wender te Emmen. Bij deze vrouwenopvang is de Sprout Tovertafel aangeschaft ten 

behoeve van de begeleiding aan de kinderen in de opvang. De vrouwenopvang is een tijdelijke 

veilige woonplek voor vrouwen met hun kinderen, die te maken hebben gehad met huiselijk 

geweld (Pinto, Lamela, Simães, Levendosky, & Jongenelen, 2019). Voor een kind leidt het 

meemaken van huiselijk geweld tot ernstige gevolgen voor de ontwikkeling, de gezondheid en 

het welzijn. Gevoelens van angst, zorgen, machteloosheid en verdriet kunnen hierbij naar voren 

komen (Noble-Carr, Moore, & McArthur, 2020). Jonge kinderen zijn voornamelijk kwetsbaar 

voor het negatieve effect van een trauma doordat de hersenen volop in ontwikkeling zijn 

(Schechter & Willheim, 2009). Blootstelling aan trauma in de jonge kindertijd heeft 

onaangepast en problematisch gedrag tot gevolg in de adolescentiefase. Dit maakt dat een 

tijdige interventie van groot belang is voor een kind ter voorkoming van ernstige problemen op 

latere leeftijd (Fisher, 2010).  

Binnen de vrouwenopvang wordt veelal gebruik gemaakt van de methodiek Veerkracht. 

Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang 

en is erkend als goed onderbouwd (NJi, 2018). Binnen Veerkracht ligt de focus op het 

versterken van de eigen kracht van een kind en zijn/haar ouders na het meemaken van huiselijk 

geweld (Alarcon, Van Brummen, & Jongepier, 2015). Veerkracht heeft tot doel het negatieve 

effect van huiselijk geweld voor een kind te voorkomen of verminderen. Daarnaast beoogt 

Veerkracht de realisatie van een veilige omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen.  

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de inzet van een creatief spelmiddel binnen de 

methodiek Veerkracht een waardevolle toevoeging heeft. In het ontwikkelde normenkader, 

waarin uiteengezet wordt wat ‘goede zorg’ is voor kinderen in de vrouwenopvang, staat 

vermeld dat creatieve spelvormen ingezet kunnen worden bij kinderen om te werken aan 

verschillende thema’s in de begeleiding (Lubbers & Van Oostenbrugge, 2019). Ook in de 

methodiek Veerkracht wordt expliciet genoemd dat creatieve middelen in het contact met 

kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar als hulpmiddel ingezet kunnen worden. Dit helpt 

een kind om te praten over de meegemaakte gebeurtenissen en de emoties die hierbij naar voren 

komen (NJi, 2018). De Sprout Tovertafel kan gezien worden als creatief spelmiddel. Door de 

Tovertafel als creatief hulpmiddel een plek te geven binnen de bestaande methodiek Veerkracht 

zou de interventie als onlosmakelijk onderdeel ingebed worden in de praktijk. Verwacht wordt 
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dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de resultaatgerichte ontwikkeling van de 

interventie in de praktijk (Van Yperen, Veerman, & Bijl, 2017).  

De Sprout Tovertafel zou op een aantal gebieden mogelijk een positieve bijdrage kunnen 

leveren in de begeleiding van kinderen. Allereerst zijn spelactiviteiten voor een kind een middel 

om een veilige omgeving te creëren (Fellin, Callaghan, Alexander, Mavrou, & Harrison-Breed, 

2019). Juist voor getraumatiseerde kinderen is een veilige omgeving van groot belang. 

Veiligheid is namelijk een basisvoorwaarde voor een positieve ontwikkeling van een kind (Ten 

Berge & Bakker, 2009). Voordat gestart kan worden met enige vorm van behandeling is het 

namelijk essentieel dat de fysieke- en psychologische veiligheid gewaarborgd is (Stover, 2005). 

De Tovertafel sluit hier goed bij aan doordat het een veilige omgeving creëert waarin kinderen 

kunnen groeien (Tover, z.d.). 

Bij het creëren van een veilige omgeving voor een kind wat huiselijk geweld heeft 

meegemaakt is het van belang dat binnen de begeleiding de nadruk ligt op de behoefte aan 

emotionele veiligheid (Macmillan, Wathen, & Varcoe, 2013). Emotionele veiligheid voor een 

kind betekent dat belangrijke volwassenen om hen heen emotioneel beschikbaar zijn, waardoor 

kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen (Brok & De Zeeuw, 2008). Doordat de 

ouders die in de vrouwenopvang verblijven zelf ook getraumatiseerd zijn, is het bieden van 

emotionele veiligheid niet altijd mogelijk. Dit maakt dat ondersteuning van professionals bij 

het bieden van deze emotionele beschikbaarheid belangrijk is (Cohen, Mannarino, & Deblinger, 

2006). Wanneer een kind zich emotioneel veilig voelt zal het zich meer openstellen en vertellen 

wat in zijn/haar wereld gebeurt (Tait & Wosu, 2013). Daarnaast leidt dit tot een vergroting van 

het zelfvertrouwen van een kind (Brok & de Zeeuw, 2008). Doordat de Tovertafel de interactie 

stimuleert en tegelijk ook zorgt voor afleiding, ontspanning en ontlading kan dit een begeleider 

helpen zijn/haar emotionele beschikbaarheid te tonen naar het kind.  

Naast de emotionele veiligheid is het voor een kind belangrijk dat het op een positieve 

wijze betrokken wordt bij activiteiten. Volgens het Protective Factor Framework is de positieve 

betrokkenheid van kinderen bij activiteiten één van de beschermende factoren bij het 

bevorderen van de veiligheid (Development Services Group, 2013 in Vink et al., 2020). Door 

de positieve ervaringen in het contact kan de veerkracht van een kind worden vergroot (Tait & 

Wosu, 2013). Ook zal een omgeving die voorziet in de ondersteuning van de speelbehoeften 

van een kind uiteindelijk leiden tot een vergroting van de ontwikkelingskansen en coping 

strategieën van een kind na het meemaken van tegenslagen (Fearn & Howard, 2012). Bij het 

creëren van een veilige omgeving zou de Tovertafel mogelijk ondersteunend kunnen zijn, 
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omdat het zorgt voor een positieve ervaring in het contact met een kind; het brengt plezier en 

verwondering (Sprout Tovertafel, z.d.).  

Ten tweede levert de Tovertafel naast het creëren van een veilige omgeving mogelijk 

een positieve bijdrage aan de opbouw van de samenwerkingsrelatie tussen de professional en 

het kind. De Tovertafel heeft namelijk als voordeel dat het zorgt voor verbinding. Dit kan gaan 

om de verbinding met andere kinderen maar ook de verbinding met familie en/of 

zorgmedewerkers (Sprout Tovertafel, z.d.). Tevens initieert de Tovertafel interactie 

(Anderiesen-Le Riche, 2017). Beide voordelen van de Tovertafel zijn helpend bij het aangaan 

van een samenwerkingsrelatie. Middels spelactiviteiten kan namelijk een gevoel van relationele 

verbondenheid bewerkstelligd worden bij een kind (Fellin et al., 2019).  

Het investeren in een samenwerkingsrelatie tussen de professional en het kind is 

essentieel bij het herstel na een trauma (Cohen et al., 2006). Het meemaken van traumatische 

gebeurtenissen brengt namelijk vaak een verlies van vertrouwen met zich mee. Vanwege dit 

verlies aan vertrouwen kunnen kinderen terughoudend zijn in het aangaan van een 

vertrouwensrelatie (Tait & Wosu, 2013). In de opbouw van dit vertrouwen met kwetsbare 

kinderen is een kindvriendelijke manier van contact maken noodzakelijk (Ruch et al., 2017). 

Door middel van de Tovertafel kan op een kindvriendelijke wijze verbinding gelegd worden 

met een kind.  

Voor het opbouwen van een positieve samenwerkingsrelatie zijn de communicatie- en 

luistervaardigheden van een professional essentieel (Ackerman & Hilsenroth, 2003). Hierbij is 

het allereerst van belang dat aandacht is voor de complexiteit van het communiceren met 

kinderen (Callaghan, Fellin, Mavrou, Alexander, & Sixsmith, 2017). Vooral voor jonge 

kinderen is het moeilijk om ervaringen en gevoelens te uiten in taal (Stover & Berkowitz, 2005). 

Dit wil niet zeggen dat jonge kinderen niet mondig kunnen zijn. Zij kunnen namelijk wel praten 

over de situatie maar hebben vaak niet de ruimte gehad om zelfbewustzijn te ontwikkelen en 

de innerlijke gevoelens onder woorden te brengen (Winter, 2010). In het contact met kinderen 

kunnen spelmaterialen helpend zijn, doordat dit kinderen uitnodigt om te spreken over de 

ervaringen en gevoelens (Van den Berg, 2018). De Tovertafel zou ingezet kunnen worden als 

hulp- en spelmiddel om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met een kind.  

Tot slot is een constructieve samenwerkingsrelatie tussen de professional en het kind  

van belang voor het versterken van de ouder-kindinteractie (Juul & Husby, 2020). Op het 

moment dat een kind zich positief uit richting de ouder over de spelervaringen, moedigt dit 

ouders aan om zelf ook meer spelactiviteiten te ondernemen met het kind (Tait & Wosu, 2013). 

Het versterken van de ouder-kind relatie is belangrijk, omdat dit de gevolgen voor een kind na 
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een trauma doet verminderen (Øverlien, 2010). Een positieve betrokkenheid van de ouder, 

ondanks het eigen trauma, is daarom een beschermende factor bij de verwerking van een trauma 

(Mullender, Kelly, Hague, Malos, & Imam, 2000). Door een ouder actief te betrekken bij de 

Tovertafel zou dit de ouder-kindrelatie kunnen bevorderen.  

Wender is de eerste organisatie die gebruik maakt van de Tovertafel binnen de 

vrouwenopvang in Nederland. Binnen de vrouwenopvang wordt de Sprout Tovertafel met name 

ingezet om spelenderwijs in gesprek te gaan met getraumatiseerde kinderen. De inzet van de 

Sprout Tovertafel binnen de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen is nieuw. Niet eerder 

is hier onderzoek naar gedaan. Als eerste vrouwenopvang wil Wender graag onderzoek 

uitvoeren naar de toegevoegde waarde van de Tovertafel binnen de methodiek Veerkracht om 

na te gaan of de Tovertafel een werkzame interventie is binnen de begeleiding.  

Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar het gebruik van de 

Tovertafel. Enerzijds vindt kwantitatief onderzoek plaats naar de effecten van de Tovertafel en 

anderzijds kwalitatief onderzoek gericht op de ervaringen van de medewerkers en ouders. Dit 

onderzoek richt zich op het kwalitatieve deel van het onderzoek waarbij de evaluatie van het 

product de Sprout Tovertafel binnen de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen centraal 

staat. Bij de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de praktijk kan de effectladder 

als methodisch kader gebruikt worden. De effectladder is een hulpmiddel bij praktijkgericht 

onderzoek om de effectiviteit van een interventie inzichtelijk te maken. De effectladder kent 

vijf niveaus van bewijskracht. Met dit kwalitatief onderzoek gericht op het expliciteren van de 

ervaringskennis van medewerkers en ouders wordt mogelijk aannemelijk gemaakt dat de 

Tovertafel een werkzame interventie zou kunnen zijn. Door middel van dit onderzoek beoogt 

de onderzoeker een eerste stap te maken in de richting van het tweede niveau op de effectladder: 

Veelbelovend (Van Yperen et al., 2017). 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat volgens ouder-

kindbegeleiders en ouders de toegevoegde waarde is van het gebruik van de Sprout Tovertafel 

binnen de begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang. Het product de Sprout Tovertafel is 

geëvalueerd binnen de vrouwenopvang met als uiteindelijk doel te kunnen bijdragen aan de 

vormgeving van de zorg die aansluit bij de behoefte van een kind.  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Welke toegevoegde waarde heeft het gebruik 

van de Sprout Tovertafel voor getraumatiseerde kinderen binnen de vrouwenopvang?’  

De volgende deelvragen zijn opgesteld om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: 
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- Wat zijn de ervaringen van ouder-kindbegeleiders en ouders met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het creëren van een veilige omgeving voor een kind?   

- Wat zijn de ervaringen van ouder-kindbegeleiders en ouders met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het opbouwen van een samenwerkingsrelatie tussen de 

professional en het kind? 

- Wat zijn de ervaringen van ouder-kindbegeleiders en ouders met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het verbeteren van de ouder-kind interactie?  

- Welke succes- en verbeterpunten zijn er in het gebruik van de Tovertafel bij 

getraumatiseerde kinderen?  
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Methode 

In dit praktijkgerichte onderzoek staat de evaluatie van het product de Sprout Tovertafel binnen 

de vrouwenopvang centraal. De evaluatie vond plaats na een pilot van twaalf weken waarin de 

Tovertafel door de begeleiders actief is ingezet in de begeleiding van de kinderen. Dit 

onderzoek is gericht op het expliciteren van ervaringskennis van de ouder-kindbegeleiders en 

de ouders van de getraumatiseerde kinderen binnen de opvang. Op basis van de doelstellingen 

van dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Binnen deze 

onderzoeksmethode staan namelijk de ervaringen van de participanten centraal (Flick, 2018). 

Onderzoeksgroep  

De participanten binnen dit onderzoek zijn vijf ouder-kindbegeleiders en zes ouders van 

getraumatiseerde kinderen tussen de twee en de acht jaar binnen de vrouwenopvang. De 

kinderen zelf worden niet bevraagd omdat zij, gezien hun leeftijd, geen antwoord kunnen geven 

op de hoofd- en deelvragen binnen dit onderzoek. In tabel 1 zijn de kenmerken van de ouder-

kindbegeleiders opgenomen en in tabel 2 de kenmerken van de betrokken ouders.   

 

Tabel 1 

Kenmerken ouder-kindbegeleiders (N=5) 

 Gemiddelde  SD (min-max)) 

Leeftijd 38.6 13,6 (24-55) 

Tijd werkzaam bij Wender (in maanden)  140.9 190,77 (2.5-432) 

Tijd werkzaam als ouder-kindbegeleider (in 

maanden) 

37.7 50,71 (2.5-120) 

 N % 

Geslacht (Vrouw)  5 100 

Etniciteit    

   Nederlandse  5 100 

Opleidingsniveau (afgerond)   

   HBO 3 60 

   MBO niveau 4 2 40 

Pilot    

   Volledige deelname 3 60 

   Gedeeltelijke deelname 2 40 
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Functie   

   Ouder-kindbegeleider 2 40 

   Ondersteuner Ouder-kindbegeleider 2 40 

   Stagiaire Ouder-kindbegeleider 1 20 

 

Er heeft één wisseling plaatsgevonden bij de ouder-kindbegeleiders. Eén van de ondersteuners 

van de ouder-kindbegeleiders is eind december gestopt met werken bij de Vrouwenopvang. 

Ondanks dat zij één maand heeft meegedraaid met de pilot heeft deze medewerker vanaf het 

moment dat de Sprout Tovertafel was aangeschaft in de vrouwenopvang gewerkt met de 

Tovertafel. Dit gaat om een periode van meerdere maanden wat maakt dat de gegeven 

informatie over het gebruik van de Tovertafel als betrouwbaar en bruikbaar wordt geacht. 

Daarnaast is één ondersteuner van de ouder-kindbegeleiders gestart in januari met werken en 

heeft twee maanden meegedraaid met de pilot. Doordat deze medewerker toch twee van de drie 

maanden actief heeft meegedraaid in de pilot wordt ook haar informatie met betrekking tot het 

gebruik van de Tovertafel als bruikbaar en betrouwbaar geacht.    

 

Tabel 2 

Kenmerken betrokken ouders (N=6) 

 Gemiddelde  SD (min-max) 

Leeftijd 31.3 7,6 (23-44) 

Leeftijd kinderen 7.4 2,74 (2-11) 

Duur verblijf van kinderen in vrouwenopvang   

(in weken) 

17.9 16,59 (7-60) 

 N % 

Relatie ouder en kind    

   Moeder 6 100 

Etniciteit ouder   

   Nederlands 3 50 

   Anders 3 50 

Opleidingsniveau (afgerond)   

   HBO 1 16.6 

   MBO (niveau 3) 2 33.3 

   Onbekend 3 50 
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Geslacht kind    

   Jongen 5 55.6 

   Meisje 4 44.4 

Etniciteit kind   

   Nederlands 5 55.6 

   Anders 4 44.4 

School/kinderopvang   

   Regulier onderwijs 8 88.9 

   Speciaal onderwijs 1 11.1 

 

Vanwege de anonimiteit van een aantal betrokken ouders worden de variaties in de etniciteit 

niet beschreven. Dit zou namelijk ten koste kunnen gaan van de anonimiteit van deze vrouwen 

in de vrouwenopvang wat mogelijk zou kunnen leiden tot onveiligheid. Bij drie participanten 

was sprake van een taalbarrière vanwege de etnische afkomst. Ondanks de taalbarrière is 

gekozen om alle interviews op te nemen in het onderzoek. Bij één van deze participanten was 

het mogelijk om gebruik te maken van een tolk, waardoor de vragen tijdens het interview goed 

beantwoord konden worden. Bij de andere twee participanten, waarbij sprake was van een 

taalbarrière is gebruik gemaakt van de versimpelde versie van het interview voor ouders. Op 

deze wijze kon alsnog bruikbare informatie uit het interview gehaald worden. Van een aantal 

moeders was onbekend welke opleiding zij hebben genoten, doordat het onderwijssysteem in 

bepaalde landen niet vergelijkbaar is met het Nederlandse onderwijssysteem.  

 Ook zijn twee moeders in de onderzoeksgroep opgenomen waarbij de kinderen buiten 

de leeftijdscategorie van twee tot acht jaar vallen. Beide kinderen waren ouder dan acht jaar. 

Bij één van de kinderen was sprake van een verlaagde emotionele leeftijd, waardoor de Sprout 

Tovertafel mogelijk alsnog goed aan sluit. Bij het andere kind is de Tovertafel veel ingezet 

omdat het kind zelf veel plezier haalde uit het spelen met de Tovertafel. Doordat de Tovertafel 

regelmatig is ingezet bij deze kinderen konden ook deze moeders bruikbare informatie geven 

over de inzet van de Tovertafel. 

Instrumenten 

Het gebruik van de Sprout Tovertafel binnen de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen in 

de vrouwenopvang is geëvalueerd aan de hand van semigestructureerde interviews. Er zijn twee  

interviews ontwikkeld speciaal voor dit onderzoek door de onderzoeker: één versie voor ouder-
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kindbegeleiders en één versie voor ouders. Het theoretisch kader vormt de basis voor de 

opgestelde interviews.  

 

Interview Evaluatie omtrent Gebruik Tovertafel – versie Ouder-KindBegeleiders (IEGT-

OKB). 

De IEGT-OKB heeft als doel het in kaart brengen van de ervaringen van ouder-kindbegeleiders 

met het gebruik van de Tovertafel in de begeleiding van kinderen. Dit interview bestaat uit 

vijftien open vragen, tien stellingen en één schaalvraag. In bijlage 1 is het interviewprotocol 

van de IEGT-OKB opgenomen. Dit interview is opgedeeld in drie thema’s: gevoel van 

veiligheid/openheid (drie vragen en vier stellingen), samenwerkingsrelatie (twee vragen en vier 

stellingen) en ouder-kindinteractie (twee vragen en twee stellingen). Daarnaast zijn  acht 

algemene vragen opgesteld met betrekking tot de succes- en verbeterpunten van het gebruik 

van de Tovertafel in de begeleiding. Tot slot is gebruik gemaakt van een schaalvraag waarbij 

de participanten wordt gevraagd het gebruik van de Tovertafel een cijfer te geven tussen de 1 

(zeer slecht) en 10 (zeer goed). Een voorbeeld van een interviewvraag is: “Wat zijn jouw 

ervaringen met het gebruik van de Tovertafel omtrent het opbouwen van een 

samenwerkingsrelatie tussen jou en het kind?” Een voorbeeld van een stelling is: “Het gebruik 

van de Tovertafel zorgt ervoor dat een kind meer spreekt over zijn/haar gevoelens.”  

Interview Evaluatie omtrent Gebruik Tovertafel – versie Ouders (IEGT-O). 

De IEGT-O heeft als doel het in kaart brengen van de ervaringen van de ouders met het gebruik 

van de Tovertafel in de begeleiding van hun kind.  Dit interview bestaat uit tien open vragen, 

tien stellingen en één schaalvraag. In bijlage 2 is het interviewprotocol van de IEGT-O 

opgenomen. Dit interview is tevens opgedeeld in de drie thema’s: gevoel van 

veiligheid/openheid (twee vragen en vier stellingen), samenwerkingsrelatie (twee vragen en 

vier stellingen) en ouder-kindinteractie (twee vragen en twee stellingen). Daarnaast bestaat het 

interview uit vier algemene vragen met betrekking tot de succes- en verbeterpunten. Als laatste 

is ook de schaalvraag gebruikt, waarbij ouders het gebruik van de Tovertafel binnen de 

begeleiding van hun kind een cijfer geven tussen de 1 (zeer slecht) en 10 (zeer goed). Een 

voorbeeld van een interviewvraag is: “Wat vindt u van het gebruik van de Tovertafel binnen de 

begeleiding aan uw kind?” Een voorbeeld van een stelling is: “Het gebruik van de Tovertafel 

is helpend bij het opstarten van het contact tussen mijn kind en de ouder-kindbegeleider.” 

Vanwege de taalbarrière zijn verschillende vragen en stellingen aangevuld met een versimpelde 

variant op de vraag/stelling. Als voorbeeld wordt aan de vraag “Welke succespunten zijn er 
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volgens u ten aanzien van het gebruik van de Tovertafel bij uw kind?” de volgende vraag 

toegevoegd: “Wat vindt u goed aan de Tovertafel?”  

Procedure  

Bij de aanschaf van de Tovertafel hebben alle ouder-kind begeleiders vanuit het bedrijf Tover 

een workshop gevolgd over het gebruik en de inzet van de Sprout Tovertafel bij kinderen. 

Hierdoor wisten de ouder-kind begeleiders hoe zij de Tovertafel in konden zetten en gebruiken. 

Ook hadden de ouder-kind begeleiders een speloverzicht ontvangen vanuit het bedrijf Tover 

waarin per spel uitleg staat over het spelverloop, de speldoelen en de speltips. Tevens stond in 

dit speloverzicht beschreven welke fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele elementen 

worden gestimuleerd.  

Voorafgaand aan de pilot van twaalf weken vond een online meeting plaats met de 

begeleiders. Hierin heeft de onderzoeker de begeleiders geïnformeerd over het onderzoek en 

zijn de verwachtingen van de begeleiders in de periode dat de Tovertafel gericht werd ingezet 

toegelicht. Op deze wijze werden de praktijkwerkers voorafgaand aan het onderzoek 

meegenomen in het onderzoeksproces wat leidt tot een betere aansluiting, inbedding en 

benutting van het onderzoek in de praktijk (Van Yperen et al., 2017). Voor de betrouwbaarheid 

en validiteit van de te meten ervaringskennis tijdens de evaluatie is het namelijk van belang dat 

de Sprout Tovertafel gericht werd ingezet binnen de begeleiding aan kinderen tussen de twee 

en acht jaar binnen de vrouwenopvang. Dit betekende dat de ouder-kindbegeleiders gedurende 

twaalf weken minimaal één keer per week de Sprout Tovertafel inzetten binnen de begeleiding 

aan een kind. De begeleiders noteerden wekelijks per kind in een schema hoe vaak gebruik 

gemaakt werd van de Sprout Tovertafel, welk spel was gebruikt en met welk doel dit spel 

ingezet was. Dit schema werd opgesteld door de onderzoeker. Door het proces te bewaken, 

middels een schema, was het mogelijk om na de twaalf weken na te gaan of de Tovertafel 

gericht was ingezet binnen de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen in de opvang. 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de ouders van de deelnemende kinderen door de 

begeleiders middels een opgesteld document geïnformeerd over het onderzoek. Dit document 

is opgesteld door de onderzoeker. Ook werd hen een toestemmingsverklaring voor deelname 

aan het onderzoek voorgelegd. Deze toestemmingsverklaring was tevens goedgekeurd door de 

Ethische commissie van de RuG. Alle participanten hebben schriftelijk of via de opname 

toestemming gegeven. Hiermee waren de participanten bij dit onderzoek informed consent. De 

verzamelde gegevens ten behoeve van dit onderzoek zijn vertrouwelijk behandelt en anoniem 
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verwerkt. In bijlage 3 is de toestemmingsverklaring opgenomen. Tevens is in bijlage 4 de 

aanvraag voor de ethische commissie opgenomen. 

Iedere deelnemende ouder-kindbegeleider heeft de Sprout Tovertafel bij minimaal drie 

kinderen tussen de twee en acht jaar gericht ingezet. Het gebruik van de Sprout Tovertafel 

binnen de begeleiding aan kinderen is na een periode van twaalf weken geëvalueerd aan de 

hand van semigestructureerde interviews. Voor het afnemen van het interview werd 45 minuten 

per interview gereserveerd. Het kortste interview had een tijdsduur van 22 minuten en het 

langste interview een tijdsduur van 52 minuten. De interviews met de ouder-kindbegeleiders 

had een gemiddelde tijdsduur van 43 minuten. De gemiddelde tijdsduur van de interviews met 

ouders was 32 minuten. Door middel van een audio-opname zijn alle interviews opgenomen.  

Zes interviews zijn face-to-face afgenomen en vijf interviews zijn telefonisch 

afgenomen. Bij twee ouder-kindbegeleiders vond het telefonische interview via beeldbellen 

plaats. Er waren verschillende redenen voor het afnemen van een telefonisch interview in plaats 

van een face-to-face interview. Allereerst waren twee moeders vertrokken uit de opvang. 

Daarnaast was één medewerker niet meer werkzaam in de vrouwenopvang. Voorts zaten twee 

medewerkers op het moment dat de interviews plaatsvonden in quarantaine in verband met 

COVID-19. Verder vond het interview met een tijdsduur van 52 minuten telefonisch plaats met 

een ouder waarbij gebruik werd gemaakt van een tolk vanwege de taalbarrière.  

Data-analyse 

De verkregen informatie vanuit de interviews zijn verwerkt middels het transcriberen van de 

opname. Hierbij zijn de gegevens van de participanten geanonimiseerd. Vervolgens werd de 

kwalitatieve data in zes stappen geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse (Flick, 

2018). Hierbij werd inductief gewerkt en werden de codes afgeleid vanuit de transcripten 

(Boeije & Bleijenbergh, 2019). Voor het uitvoeren van de thematische analyse en het coderen 

van de data is gebruik gemaakt van het computersoftwareprogramma ATLAS.ti.  

De eerste stap binnen de thematische analyse was het zorgvuldig doorlezen van de 

transcripten. Dit werd meerdere keren uitgevoerd zodat de data eigen werd gemaakt. Bij het 

lezen van de transcripten van de onderzoeksgroep ouders werd duidelijk dat een aantal ouders 

door de taalbarrière de stellingen verkeerd interpreteerden; de toelichting van een ouder bij een 

stelling sloot niet altijd aan bij het antwoord ‘eens’ of  ‘oneens’. Dit maakt dat bij de 

onderzoeksgroep ouders besloten is om niet de directe antwoorden ‘eens’ of ‘oneens’ maar de 

toelichtingen bij de stellingen mee te nemen in het onderzoek.  
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Vervolgens was de tweede stap het open coderen van twee interviews. Alle fragmenten 

in de interviews die relevant waren voor de onderzoeksvragen in dit onderzoek werden 

gearceerd en samenvattende notities werden toegekend aan de fragmenten.  

Hierna was de derde stap het axiaal coderen. Hierbij zijn alle open codes, de 

samenvattende notities, met elkaar vergeleken en werd gezocht naar een samenhang tussen de 

open codes. De verschillende codes zijn geclusterd in een aantal overkoepelende thema’s. De 

volgende thema’s kwamen vanuit de transcripten naar voren: Positieve ervaring, gezien en 

gehoord voelen, spreken over gevoelens, uiten van emoties, helpend bij het contact maken, 

opbouwen van een vertrouwensband, actieve betrokkenheid bij het eigen hulpverleningsproces, 

uitnodigen tot spreken over ervaringen, actieve en positieve betrokkenheid ouders, stimulans 

ouders om zelf activiteiten te ondernemen, succespunten, verbeterpunten, schaalvraag, 

toegevoegde waarde, doelen bij spellen en het verschil tussen kinderen.  

Daaropvolgend zijn bij stap vier de twee transcripten opnieuw zorgvuldig bestudeerd 

aan de hand van de thema’s. Na het bestuderen van de transcripten zijn een aantal thema’s 

samengevoegd doordat de fragmenten veel overlap bevatten. De volgende thema’s werden 

samengevoegd: spreken over gevoelens, uiten van emoties en uitnodigen tot spreken over 

ervaringen. Tevens werden de thema’s succespunten, schaalvraag en toegevoegde waarde 

samengevoegd. Daarnaast zijn een aantal thema’s ondergebracht binnen een groter thema als 

subthema doordat deze thema’s in verband met elkaar stonden. Zo werden de thema’s doelen 

bij spellen en verschil tussen kinderen ondergebracht als subthema’s binnen het thema actieve 

betrokkenheid bij het eigen hulpverleningsproces. Ook werd het thema stimulans ouders om 

zelf activiteiten te ondernemen ondergebracht bij het thema actieve en positieve betrokkenheid 

ouders doordat hier te weinig fragmenten bij naar voren kwamen om het als een afzonderlijk 

thema te behouden.  

Vervolgens zijn deze thema’s bij stap vijf opnieuw gedefinieerd en kregen de thema’s 

een label. In bijlage 5 is het uiteindelijke codeerinstrument met de labels opgenomen. Middels 

deze labels vond het selectief coderen plaats. Alle transcripten werden afzonderlijk van elkaar 

geanalyseerd aan de hand van de labels. Uit ieder transcript werden de bevindingen per label in 

een schema opgenomen. Vervolgens zijn alle bevindingen per label bestudeerd waarbij gekeken 

is naar de overeenstemming en verschillen tussen de bevindingen.  

De laatste stap, stap 6, was het rapporteren van alle bevindingen in het 

resultatenhoofdstuk. Door via deze zes stappen de ervaringen vanuit de verschillende 

participanten met elkaar te vergelijken, te expliciteren en te analyseren is een helder beeld 

geschetst over de toegevoegde waarde van de Sprout Tovertafel binnen de vrouwenopvang.  
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Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die uit de afgenomen interviews naar voren 

zijn gekomen. Tijdens de interviews zijn de participanten gevraagd naar hun ervaringen met 

het gebruik van de Tovertafel in de begeleiding van de kinderen. Daarin stonden drie thema’s 

centraal: het creëren van een veilige omgeving voor een kind, de opbouw van een 

samenwerkingsrelatie, het versterken van de ouder-kindinteractie. Naast de ervaringen omtrent 

deze drie thema’s is ook uitgevraagd wat volgens begeleiders en betrokken ouders succes- en 

verbeterpunten waren.  

Het creëren van een veilige omgeving voor een kind  

In dit thema staat het creëren van een veilige omgeving voor een kind door middel van de 

Tovertafel centraal. Dit thema is opgedeeld in drie onderwerpen die naar voren kwamen uit de 

coderingen van de interviews. De volgende onderwerpen kwamen naar voren: positieve 

ervaring in het contact, gezien en gehoord voelen, spreken over gevoelens en ervaringen en 

uiten van emoties.  

Positieve ervaring in het contact 

Ouder-kindbegeleiders 

Volgens begeleiders wordt een kind op een actieve wijze betrokken bij de Tovertafel wat zorgt 

voor een positieve ervaring in het contact. Door alle begeleiders wordt aangegeven dat kinderen 

enthousiast en vrolijk worden bij het zien van de Tovertafel. Daarnaast wordt door vier van de 

vijf begeleiders ook het belang van deze positieve ervaring genoemd. Volgens drie begeleiders 

doorbreekt het de angst van een kind. Daarbij vertelt één begeleider dat kinderen in de 

vrouwenopvang uit crisissituaties komen en door middel van de Tovertafel afleiding geboden 

kan worden van de situatie. Volgens één begeleider is het hebben van een positieve ervaring 

van belang omdat de kinderen in de vrouwenopvang weinig magische dingen meegemaakt 

hebben. Volgens deze begeleider krijgen kinderen door de Tovertafel het besef dat er ook mooie 

dingen in het leven zijn. Eén begeleider vertelt over het hebben van een positieve ervaring: 

“Door de positieve ervaring, de gezelligheid, het lachen, juist de luchtigheid heb je toch al een 

makkelijke ingang bij de kinderen.” 

Betrokken ouders 

Op de vraag hoe de kinderen het vonden om bezig te zijn met de Tovertafel zijn de ouders 

eenduidig in hun antwoord; alle ouders geven aan dat de kinderen het leuk vinden om te spelen 
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met de Tovertafel. Drie ouders geven aan dat de kinderen regelmatig vragen wanneer ze weer 

naar de Tovertafel mogen. Eén ouder noemt dat haar kind zoveel plezier heeft dat ze niet meer 

weg wil bij de Tovertafel omdat ze wil doorspelen. Een ouder omschrijft de blijdschap van haar 

kind als volgt: “Ja ze is altijd blij maar het was echt van: Ooh mam super vet! Weetje wat ze 

hebben... Ooh ik wil weer heen!” Een andere ouder noemt dat de Tovertafel voelt als een warme 

knuffel voor een kind. Hierbij is de ruimte waar de Tovertafel staat ook helpend. Het is volgens 

deze ouder een blije ruimte en er worden spellen gedaan aan de Tovertafel waar de kinderen 

blij van worden.   

Gezien en gehoord voelen 

Ouder-kindbegeleiders 

Volgens drie van de vijf begeleiders voelen kinderen zich gezien en gehoord doordat er gerichte 

aandacht voor de kinderen is tijdens de één op één momenten. “Want een kind krijgt ook echt 

letterlijk het gevoel ik word gezien en ze heeft tijd voor mij” aldus een begeleider. Daarnaast is 

het volgens een begeleider een laagdrempelige manier om een kind wat vaker te zien op een 

ontspannen manier. Ter aanvulling noemt één begeleider dat ook tijdens het samenspel met 

anderen alle kinderen actief betrokken worden, ook de kinderen die wat minder op de voorgrond 

treden.  

Betrokken ouders 

De helft van de ouders noemt specifiek dat hun kinderen zich speciaal voelden op het moment 

dat zij mee mochten naar de Tovertafel. Door middel van de Tovertafel is er namelijk gericht 

één op één contact vanuit de begeleider voor het kind. Drie ouders benoemen dat de 

persoonlijke tijd waarbij de ouder-kindbegeleider leuke dingen doet met het kind belangrijk is. 

Allereerst noemt één ouder dat de druk minder wordt op de kinderen doordat zij hun verhaal 

kwijt kunnen tijdens het één-op-één contact. Daarnaast is de persoonlijke tijd met een kind 

volgens twee ouders juist van belang omdat het voor een kind best heftig is om in de opvang te 

komen. Door het spelen met de Tovertafel voelen zij zich op hun gemak. Eén ouder geeft hierbij 

de volgende onderbouwing: “Want er is toch persoonlijke tijd gemaakt om samen een spelletje 

te doen en dat is in een crisissituatie heel belangrijk dat er eventjes ruimte komt voor iets leuks.” 

Waarom dit belangrijk is wordt door deze ouder ook benoemd: ”Dat echt belangrijk is voor de 

ontwikkeling om ja de negatieve gedachtes, de patronen die vastgenageld zijn aan het kind 

eigenlijk los te kunnen laten.”.  

 



 

 20 

Spreken over gevoelens en ervaringen en uiten van emoties 

Ouder-kindbegeleiders 

Met betrekking tot het spreken over gevoelens en ervaringen door middel van de Tovertafel 

zijn alle begeleiders het eens; de Tovertafel kan goed gebruikt worden als hulpmiddel om te 

spreken over gevoelens. Door middel van de Tovertafel wordt volgens alle begeleiders 

laagdrempelig een ontspannen sfeer gecreëerd waardoor de begeleiders makkelijker een 

moeilijk gesprek aan kunnen gaan met een kind. De begeleiders geven aan dat als een kind zich 

ontspannen voelt, het kind makkelijker kan praten over de dingen die hij/zij lastig vindt en is 

hij/zij meer open. Ter illustratie zegt een begeleider hierover:  

Want uhm ik wil eerst een ontspannen sfeer hebben want zij voelt zich al een beetje 

opgelaten en dan gaan wij even een spelletje doen… Wij merken gewoon dat ’t door 

middel van die Tovertafel dat we dan beter met het kind in gesprek komen. Door middel 

van het verbinden. Ja, dat is het. De verbinding was er echt en daardoor kom, kan je 

makkelijker tot de kern komen. 

Aanvullend geven twee begeleiders expliciet aan dat het voor een kind lastig is om gewoon 

naast of tegenover elkaar te zitten en dan te vertellen hoe het kind zich voelt. Dit maakt dat de 

voorkeur volgens hen uitgaat naar het spelenderwijs in gesprek gaan met een kind.  

Er zijn vier begeleiders het eens met de stelling dat een kind zijn emoties meer uit door 

middel van het spelen met de Tovertafel. Eén begeleider geeft aan dat er volgens haar geen 

verschil is in het uiten van emoties door kinderen. Volgens deze begeleider is het spreken over 

gevoelens een grote stap voor de kinderen in de opvang. Het uiten van emoties zou een stap 

verder zijn en hierin ziet zij geen verschil door het gebruiken van de Tovertafel in de 

begeleiding ten opzichte van de begeleiding zonder Tovertafel.  

Aan de begeleiders is ook gevraagd op welke manier de Tovertafel gebruikt is in de één 

op één begeleiding met een kind. Uit de antwoorden komt naar voren dat de Tovertafel door 

alle begeleiders zowel voor als tijdens een gesprek met een kind wordt ingezet. De Tovertafel 

wordt ingezet door alle begeleiders om de spanning voorafgaand aan een gesprek weg te halen. 

Daarnaast wordt de Tovertafel ook door alle begeleiders tijdens een gesprek gebruikt. Alle 

begeleiders geven aan dat, doordat zij bezig zijn met iets leuks, het makkelijker is om met een 

kind te praten. Eén begeleider gebruikt de Tovertafel ook als een soort beloning na het werken, 

bijvoorbeeld na het opstellen van een actieplan met een kind.   
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Betrokken ouders 

Uit de antwoorden van vijf van de zes ouders op de vraag of een verschil te zien was ten aanzien 

van de openheid om te praten over moeilijke situaties door het gebruik van de Tovertafel komt 

het volgende naar voren; de Tovertafel is een goed hulpmiddel voor de begeleiders om de 

communicatie met kinderen te stimuleren. Volgens deze vijf ouders worden de gesprekken 

indirect gevoerd. Tijdens het spelen met de Tovertafel worden volgens hen vragen aan de 

kinderen gesteld. Vier ouders geven hierbij aan dat de kinderen door het spelen en praten meer 

op hun gemak zijn en zich makkelijker kunnen openstellen. Eén ouder vertelt hierover:  

Maar het is wel serieus natuurlijk maar het voelt niet als van ooh ik moet met een 

vreemde vrouw nu gaan praten en ik moet nou weetje iets vertellen ofzo en het is 

gewoon… het is sowieso gezellig en ze voelt zich gewoon veilig omdat het… weetje 

het is denk ik gewoon een kinderwijze. 

Eén ouder is intussen met haar kinderen naar een andere opvang vertrokken waar geen 

Tovertafel aanwezig is. Zij vertelt dat haar kinderen in de andere opvang liever niet willen 

praten omdat het voor hen voelt alsof het een verhoor is. In het interview zegt ze hierover: 

“Maar in Emmen was het anders met de Tovertafel. Het was indirect dus de kinderen konden 

praten op hun gemak. Ze waren aan het spelen en praten gelijk en ze vonden het heel leuk 

eigenlijk.” Echter noemen ook twee ouders dat het niet alleen door de Tovertafel komt dat de 

kinderen makkelijker gaan praten maar dat het ook ligt aan de goede band die het kind heeft 

met de begeleider. Voorts waren de vragen over het spreken en uiten van gevoelens bij één 

ouder minder van toepassing doordat zij een kind heeft van twee jaar die nog niet goed kan 

praten. Door middel van de Tovertafel is er wel interactie tussen de begeleider en het kind maar 

gesprekken voeren is nog niet mogelijk.  

Opbouw van een samenwerkingsrelatie 

In dit thema staat het opbouwen van een samenwerkingsrelatie tussen de professional en kind 

centraal, met betrekking tot het gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding. Ook dit thema 

is opgedeeld in drie onderwerpen die naar voren kwamen uit de coderingen van de interviews, 

namelijk helpend bij het contact maken, opbouwen van vertrouwen en actieve betrokkenheid 

bij eigen hulpverleningsproces.  

Helpend bij het contact maken 

Ouder-kindbegeleiders 
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De stelling ‘Het gebruik van de Tovertafel hielp bij het contact maken met een kind op een 

manier wat passend is bij de leeftijd’ wordt unaniem beantwoord door de begeleiders met eens. 

Vanuit alle begeleiders komt naar voren dat de Tovertafel een positieve toevoeging geeft in het 

contact maken met een kind. Ook benoemen twee begeleiders dat zij sneller in contact komen 

met een kind. Uit vier van de vijf interviews met de begeleiders komt naar voren dat de spanning 

en het beladen gevoel, wat kinderen kunnen hebben bij de start van de opvang of voorafgaand 

aan het contact met een begeleider, wegebt doordat er contact is middels een spelvorm. Een 

begeleider vertelt hierover:   

Ja, ik vond het echt fantastisch en voornamelijk als een kind dus net nieuw is hè, dat is 

allemaal nieuw en eng en groot en allemaal mensen en en... dus vaak dat je zegt kom 

maar mee en dan beginnen we daar dan mee. Nou, ze weten niet wat ze zien, ze hebben 

dat nog nooit gezien. Ze vinden dat zo fantastisch en dat heeft voor mij echt het begin 

om contact te maken. 

Aanvullend geven vier begeleiders aan dat zij door middel van de Tovertafel interactief bezig 

zijn met een kind wat helpend is bij het contact leggen met een kind. Ten slotte is het volgens 

één begeleider helpend dat de Tovertafel in de therapieruimte staat. Als toelichting geeft deze 

begeleider: ‘Maar ik kan mij ook voorstellen dat als je tegenover elkaar zit, zonder spel, dat het 

voor een kind ook heel spannend en beladen is maar dat gevoel valt een beetje weg.’ 

Betrokken ouders 

Volgens alle ouders helpt de Tovertafel begeleiders bij het contact maken met een kind. Doordat 

zij samen bezig gaan met een leuk spelletje komen zij makkelijker in contact met elkaar. Een 

ouder geeft als toelichting: “Het is toch weer dat stukje vertrouwen dat ze in elkaar krijgen. Ja, 

iets leuks doen samen is altijd het juiste begin dan altijd eerst beginnen met alle zorgen die je 

hebt.” 

Opbouwen van vertrouwen 

Ouder-kindbegeleiders 

Alle begeleiders zijn het eens met de stelling dat de Tovertafel helpend is bij het opbouwen van 

een vertrouwensband met een kind. Volgens hen zorg het doen van een spelletje aan de 

Tovertafel ervoor dat het leuk en gezellig is voor een kind en hierdoor ontstaat gelijk een 

bepaalde groei in de opbouw van een vertrouwensband. Een begeleider vertelt:  

Doordat je de Tovertafel hebt krijg je gewoon vertrouwen tussen een kind omdat dat 

gewoon een leuk moment is om... en een leuke interactie om vertrouwen op te bouwen. 
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Doordat je een spel doet wat een kind leuk vindt en je ziet gewoon dat ’t kind blij wordt 

en die opbouw heb ik nodig om een moeilijk gesprek met een kind te gaan doen.  

Aanvullend vertellen twee begeleiders dat zij door middel van de Tovertafel mooi kunnen 

aansluiten bij een kind doordat er gekozen kan worden uit verschillende spellen. Dit is helpend 

bij het opbouwen van een samenwerkingsrelatie. Tevens vertelt een begeleider dat het 

vertrouwen ook versterkt wordt doordat de afspraken die gemaakt worden over wanneer samen 

gespeeld wordt met de Tovertafel worden nagekomen. .  

Betrokken ouders 

Alle ouders zijn het ermee eens dat een vertrouwensband opgebouwd wordt tussen de 

begeleider en het kind doordat iets leuks samen wordt gedaan. Een ouder geeft aan: “Dus ik zie 

de band zij hebben gemaakt door die spellen.”. Daarnaast vertelt een moeder dat haar zoon bij 

binnenkomst van de opvang alleen bij haar wilde zijn omdat hij niemand vertrouwde. Door het 

spelen van spellen op de Tovertafel samen met de begeleider heeft haar zoon geleerd om ook 

momenten zonder moeder te zijn.   

Actieve betrokkenheid bij eigen hulpverleningsproces 

Ouder-kindbegeleiders 

Drie van de vijf begeleiders noemen dat de Tovertafel als hulpmiddel in de één op één 

begeleiding met een kind een prettige manier is om actief bezig te zijn met een kind in plaats 

van het werken met bijvoorbeeld een vragenlijst. Aanvullend vertellen twee begeleiders dat zij 

tussen het spelen door soms de Tovertafel stopzetten om met kinderen te praten. Op deze 

momenten kunnen zij vragen stellen over de gevoelens en ervaringen van een kind maar ook 

bijvoorbeeld over hoe het samenspel tussen kinderen tot nu toe verloopt.  

De begeleiders geven allen aan dat zij middels de Tovertafel aan het werk zijn met 

verschillende doelen. In tabel 3 staan de doelen die door de begeleiders worden genoemd.  

Daarbij verschilt het per kind aan welk doel wordt gewerkt en welk spel wordt ingezet. Hierover 

zegt een begeleider het volgende: “We zetten het wel in als een kind bijvoorbeeld erg boos is, 

teruggetrokken... uh als die... nou hè bezig zijn met lessen... ik probeer dan wel vanuit het doel, 

van welk doel wil ik dat en dan gaan we dat doen.” Daarnaast noemt één begeleider nog best 

zoekende te zijn in hoe de Tovertafel nog beter ingezet kan worden. Zij is van mening dat de 

Tovertafel nog veel meer ingezet kan worden bij verschillende doelen. 
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Tabel 3 

Doelen bij spellen 

 

Noot. De Ouder-kindbegeleiders kunnen meerdere antwoorden gegeven hebben.  

 

Uit de interviews komt naar voren dat een verschil te zien is tussen kinderen als het gaat om de 

inzet van de Tovertafel in de begeleiding van een kind. Vier van de vijf begeleiders geven aan 

dat het per kind verschilt in welke mate en hoe snel het zich openstelt. Door de verschillende 

spellen kan volgens hen gekozen worden welke spellen het beste aansluiten en waar de 

interesses liggen van een kind. Een begeleider zegt hierover: “De Tovertafel sluit bij ieder kind 

goed aan, alleen bij ieder... ander kind... niet ieder kind is gelijk om gelijk openheid van zaken 

te geven.” Daarbij noemt één begeleider dat het verschilt per achtergrond van een kind wat je 

inzet. Bij ernstig beschadigde kinderen met weinig zelfvertrouwen is een rustige opbouw 

volgens deze begeleider helpend in de opbouw van het contact. Ook bij jonge kinderen onder 

de vier jaar sluiten volgens drie begeleiders rustige spellen goed aan. Hierbij komt als doel het 

creëren van rust en ontspanning naar voren. Volgens deze drie begeleiders sluiten competitieve 

 N (Ouder-kindbegeleiders)  

Creëren van rust 

Samenwerking opbouwen tussen kind en begeleider 

Creëren ontspannen sfeer voor moeilijke gesprekken  

Plezier 

Afleiding bieden 

Opbouw vertrouwen tussen kind en begeleider  

Zelfvertrouwen vergroten 

Samenspel verbeteren tussen kinderen 

Ontspannen sfeer tijdens omgang 

Op de beurt wachten 

Taal- en rekenoefeningen 

Motorische ontwikkeling stimuleren 

Concentratie 

Emoties leren kennen 

Herinneringen ophalen 

Actief bezig zijn 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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spellen en spellen gericht op samenwerking goed aan bij kinderen boven de vier jaar. Hierbij 

worden als doelen de opbouw van het vertrouwen in de begeleider en de onderlinge band tussen 

kinderen genoemd. Daarnaast wordt ook voor hen het creëren van rust en afleiding door drie 

begeleiders genoemd als doel.  

De begeleiders werd gevraagd welke spellen volgens hen het beste aansluiten bij de 

doelgroep kinderen tussen twee en acht jaar in de vrouwenopvang. Door begeleiders worden 

verschillende spellen genoemd. Het spel wat door alle begeleiders wordt genoemd is de vis die 

prikkels moet ontwijken. Dit is een spel waarbij je moet samenwerken. Daarnaast wordt voor 

de jongere kinderen het treintje veelal ingezet. Dit spel brengt volgens begeleiders plezier aan 

de jongere kinderen. Door drie begeleiders wordt dit spel genoemd. Een begeleider noemt: “De 

vis sloeg heel goed aan. Uhm... het treintje met die bomen op de rails of die koe op de rails, die 

kleine kinderen vonden dat heel erg leuk.” De volgende spellen worden door twee begeleiders 

genoemd: zandstrand, mol, taart, sterretjes, glitterbal, rekenspel en een racespel. Hierbij geven 

begeleiders aan dat zij het zandstrand, de sterretjes en de glitterbal voornamelijk bij jonge 

kinderen inzetten.  

De Tovertafel is ook ingezet bij kinderen boven de acht jaar. Twee begeleiders geven 

aan de Tovertafel ingezet te hebben bij een kind met een ontwikkelingsachterstand. Daarnaast 

is de Tovertafel ook door begeleiders ingezet bij kinderen boven de acht jaar zonder 

ontwikkelingsachterstand. Hiervoor geven begeleiders verschillende redenen. Twee 

begeleiders geven aan dat het een kind boven de acht jaar ook een stukje afleiding kan bieden. 

Daarnaast is het volgens één begeleider ook voor kinderen boven de acht jaar een middel om in 

gesprek te komen met een kind wat gesloten is. Wel verschilt het volgens twee begeleiders of 

kinderen boven de acht jaar de Tovertafel leuk vinden. Op het moment dat een kind boven de 

acht jaar interesse heeft in de Tovertafel wordt deze ingezet en anders niet.   

Betrokken ouders 

Door ouders worden verschillende antwoorden gegeven met betrekking tot de actieve 

betrokkenheid van een kind bij zijn/haar eigen hulpverleningsproces. Eén moeder geeft aan dat 

door middel van de Tovertafel gerichte aandacht is voor het eigen proces van het kind, losgezien 

van moeder en andere kinderen. Een tweede moeder vertelt dat haar kind veel geleerd heeft aan 

de hand van de Tovertafel. Haar kind heeft geleerd om te luisteren naar moeder, emoties te 

herkennen, momenten alleen te zijn zonder moeder, geduld te hebben, samen te spelen met 

andere kinderen en woorden en nummers te herkennen. Een derde moeder noemt dat de 

Tovertafel is ingezet om afspraken met haar kinderen te maken. Hierdoor zijn de kinderen beter 
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gaan luisteren naar moeder. Als laatste komt vanuit de twee moeders met kinderen boven de 

acht jaar naar voren dat de Tovertafel ingezet kan worden als kortdurend hulpmiddel bij deze 

kinderen. Het kan volgens hen ingezet worden om in contact te komen en het vertrouwen op te 

bouwen tijdens de opstart van het eigen proces. Eén van de moeders beschrijft: “Mede door de 

Tovertafel is het wel een begin, opstap geweest. Omdat mijn zoon in het begin helemaal niet 

wil praten. Ja, ze moesten eerst vertrouwen gewonnen worden.” 

Versterken van de ouder-kindinteractie 

Ouder-kindbegeleiders 

Binnen het thema versterken van de ouder-kindinteractie wordt aandacht besteed aan de 

betrokkenheid van ouders bij het werken met de Tovertafel. De begeleiders werd allereerst 

gevraagd hoe zij ouders betrokken hadden bij de Tovertafel. Begeleiders reageren hier 

wisselend op. Twee begeleiders geven aan zowel vaders als moeders te betrekken bij de 

Tovertafel. Twee begeleiders geven aan dat zij moeders af en toe betrekken maar vaders niet. 

Eén begeleider noemt dat zij ouders niet betrokken heeft. Vanuit vier begeleiders komt naar 

voren dat zij de Tovertafel met name alleen met het kind hebben gebruikt. Op de vraag of ouders 

meer betrokken hadden kunnen worden antwoorden drie begeleiders met ‘ja’. Als reden geven 

zij hierbij dat de Tovertafel ervoor kan zorgen dat de relatie tussen de ouder en het kind 

verbeterd wordt. Echter antwoordt één begeleider de vraag met beter van niet. Als reden wordt 

gegeven:  

Omdat je, uh… met de Tovertafel toch een klein stukje rust en vertrouwen creëert voor 

een kind. Het kind durft heel vaak niet aan een ouder te vertellen wat er allemaal is 

gebeurd, want het kind denkt natuurlijk al van mijn moeder heeft al zo veel problemen, 

hoe klein ze ook zijn. En uh... doordat je ze weghaalt bij de ouder, uh… creëer je ruimte 

om hun verhaal te vertellen.  

De twee begeleiders die vaders betrokken hebben zetten de Tovertafel in tijdens de omgang 

tussen vader en het kind. Beide begeleiders vinden het een meerwaarde hebben dat de 

Tovertafel ingezet wordt tijdens de omgang omdat dit zorgt voor een leuke manier van contact 

en een minder beladen moment. Een begeleider vertelt: “Ik zet ‘m in bij omgang van vaders 

want vader heeft echt soms heel veel moeite om weer ingang te vinden bij het kind.” Verder 

noemen ook twee begeleiders dat vaders niet betrokken worden omdat vaders niet binnen 

mogen komen in de opvang. Aanvullend noemen deze twee begeleiders dat zij de Tovertafel 

wel een mooi middel vinden om in te zetten bij de omgang met een kind.  
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In het interview werd  gevraagd naar de ervaringen van begeleiders met het gebruik van 

de Tovertafel omtrent het verbeteren van de ouder-kindinteractie. Door vier van de vijf 

begeleiders wordt aangegeven dat moeders veel aan hun hoofd hebben waardoor zij zien dat 

het kind niet altijd op de eerste plek komt. Door de vele regelzaken en stress die moeders 

ervaren lukt het hen niet altijd om de moederrol te vervullen. Op de vraag wat maakt dat 

moeders niet altijd in de moederrol zitten antwoordt een begeleider:  

Omdat het hoofd vol zit met hun eigen problematiek en dat betekent dat ze dan eigenlijk 

de kinderen toch wel even op de tweede plek komen. Het is ook wat we terugzien omdat 

ze zo in de crisis zitten. En door de Tovertafel ontspant dat, krijgen een bak koffie erbij 

en ze zijn leuk met het kind. Hè want een kind die nodigt moeder uit hè.  

Enerzijds kan de Tovertafel ingezet worden om een leuk moment te creëren tussen moeder en 

kind. Door vier begeleiders wordt aangegeven dat de Tovertafel een mooi middel is om de 

moeder-kindinteractie te versterken doordat moeders middels de Tovertafel op een leuke 

manier ontspannen contact hebben met hun kind. Anderzijds noemen twee begeleiders dat de 

Tovertafel ook ingezet wordt ter ontlasting van een moeder. Volgens hen is het voor een moeder 

soms ook fijn als een kind met een begeleider bezig is met de Tovertafel zodat zij wat tijd heeft 

voor zichzelf. Een begeleider zegt hierover: “Ja ik ontlast dan ook vaak iemand. Maar ik denk 

wel dat dit een heel leuk middel is om gewoon dus te ontspannen als moeder en kind.” Daarnaast 

noemen twee begeleiders dat een kind door het spelen met de Tovertafel zelf meer ontspannen 

is. Dit heeft een positieve invloed op de leefsituatie en daarmee ook op het contact tussen 

moeder en kind. Ook zou de Tovertafel volgens één van de begeleiders kunnen worden ingezet 

als een kind boos is op moeder. Het samenspel met de Tovertafel zorgt dan voor een stukje rust 

wat ingang geeft om te spreken over de situatie.  

Betrokken ouders 

Vier van de zes moeders zeggen niet aanwezig te zijn geweest bij het spelen met de Tovertafel. 

De helft van de moeders geven wel aan dat de begeleiders hen uitleg geven over het gebruik 

van de Tovertafel in de begeleiding. Ook geven volgens twee ouder begeleiders hen een 

terugkoppeling over wat er is gedaan met de Tovertafel en hoe hun kind hierop reageerde.  

Van de twee moeders die aan hebben gegeven zelf aanwezig te zijn geweest bij het 

spelen met de Tovertafel benoemt één moeder dat zij actief betrokken is geweest. Volgens haar 

was het leuk en leerzaam om samen met haar kind en de begeleider bezig te zijn met de 

Tovertafel. Deze moeder vertelt ook dat haar kind samen met vader tijdens een omgang 
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gespeeld heeft met de Tovertafel. Vanuit andere moeders wordt niets over de eventuele 

betrokkenheid van vader bij de Tovertafel benoemd.  

Twee moeders zijn van mening dat het beter is dat kinderen zonder aanwezigheid van 

een ouder kunnen spreken met de begeleiders. Op deze manier zijn de kinderen meer op hun 

gemak om te vertellen over de gevoelens met betrekking tot de meegemaakte situatie. Volgens 

hen zou de aanwezigheid van een ouder juist meer druk leggen op de kinderen. Tevens geven 

beide ouders aan dat zij een verschil merken bij hun kinderen doordat het kind zijn/haar verhaal 

kwijt kan bij de begeleider en zich hierdoor beter voelt. Indirect verbetert hierdoor de interactie 

tussen moeder en kind, aldus beide moeders. Als antwoord op de vraag of de ouder meer 

betrokken had willen worden bij de Tovertafel wordt geantwoord door een moeder:  

Nee eigenlijk niet. Het was zo beter eigenlijk want de kinderen waren meer op hun 

gemak, anders dan wanneer ik bij hun was geweest. Dus ze bleven op hun gemak, ze 

konden vertellen wat ze voelen over mij en alles.  

Vanuit één moeder komt naar voren dat zij vaker samen met haar kind zou willen spelen met 

de Tovertafel. Daarnaast noemt één moeder dat zij merkte dat de kinderen de manier waarop 

met hen werd gesproken goed vonden. Dit maakt dat zij eenzelfde manier zou willen gaan 

gebruiken.  

Succes- en verbeterpunten 

Als laatste wordt stil gestaan bij de succes- en verbeterpunten met betrekking tot het gebruik 

van de Tovertafel in de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen. Naast dat gevraagd werd 

naar de succespunten en de verbeterpunten werden de begeleiders ook gevraagd om het gebruik 

van de Tovertafel een cijfer te geven. 

Succespunten 

Ouder-kindbegeleiders 

De begeleiders geven het gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding aan kinderen in de 

vrouwenopvang gemiddeld een 8,4 met als laagste cijfer een 8 en als hoogste cijfer een 9. Er 

zijn verschillende succespunten volgens de begeleiders. Alle begeleiders vertellen dat de 

kinderen enthousiast worden bij het zien van de Tovertafel. Een begeleider vertelt: “Want je 

ziet ook kinderen die gewoon heel erg veel zorgen zijn en die heel veel huilen maar maak... als 

we de Tovertafel aanzetten dan zie je ’t gewoon dat een kind blij wordt." Naast het brengen van 

blijdschap is het volgens vier begeleiders een succespunt dat de Tovertafel breed inzetbaar is 
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bij verschillende doelen. Voorts is het volgens twee begeleiders ook van meerwaarde dat de 

Tovertafel makkelijk in te zetten is. 

Op de vraag wat maakt dat de Tovertafel van toegevoegde waarde is in vergelijking met 

andere spelmiddelen worden meerdere antwoorden gegeven. Drie van de vijf begeleiders geven 

aan dat de Tovertafel iets bijzonders heeft, het nodigt meer uit. Een begeleider antwoordt:  

Omdat ik dit effect niet gezien heb bij bijvoorbeeld een kaartspel of een kleur... of een 

speeltuin of een bos. Hè, het is heel makkelijk om toe te passen en je ziet het effect wat 

het heeft dus bij een kind. 

Daarnaast noemt een begeleider als belangrijkste toegevoegde waarde dat je sneller in contact 

komt met kinderen. Een begeleider vertelt: “Toen de Tovertafel er niet was, als je bijvoorbeeld 

met een kind hier op kantoor in gesprek moet dan... je ziet gewoon een kind blokkeren soms hè, 

dan moet je van goeden huize komen.” Ook is het verschil met andere spellen volgens twee 

begeleiders dat dit interactief en actief is. Tevens noemen twee begeleiders dat het van 

meerwaarde is dat je meer keuze hebt in verschillende spellen bij de Tovertafel. Deze spellen 

kan je aanpassen op wat een kind nodig heeft.  

De Tovertafel is volgens de begeleiders een positieve toevoeging aan de begeleiding en 

het contact. Vier van de vijf begeleiders benadrukken hierbij wel dat in de begeleiding meer 

nodig is voor de verwerking van een trauma dan alleen de Tovertafel, zoals het opstellen van 

een veiligheidsplan of de inzet van de drie huizen methode.  Het kan volgens de begeleiders als 

mooi hulpmiddel ingezet worden binnen de begeleiding. “Ik vind het echt wel fantastisch 

middel. Ik zou ‘m niet als enige gebruiken maar wel als toevoeging van” aldus een begeleider. 

Betrokken ouders  

De betrokken ouders geven het gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding aan hun 

kinderen gemiddeld een 8,8. Het laagst gegeven cijfer is een 8 en het hoogste cijfer een 9. 

Vanuit de ouders komen verschillende succespunten naar voren. Allereerst zijn alle ouders van 

mening dat de Tovertafel een positief spelmiddel is. Het wordt ervaren als iets magisch volgens 

drie ouders. “De Tovertafel heeft gewoon echt een positieve vibe ofzo” aldus een ouder. Daarbij 

geven twee ouders aan dat de Tovertafel ook inspeelt op de zintuigen met verschillende lichtjes 

wat aantrekt. Ook benoemen twee ouders dat gebruik wordt gemaakt van een nieuwe techniek 

waarmee de Tovertafel verschilt van andere spelmiddelen. Doordat het iets nieuws is maakt dit 

het leuker dan een ander spelmiddel wat een kind al kent. Verder is het een succespunt volgens 

twee moeders dat de Tovertafel geen rommel geeft. Tevens noemt een ouder als succespunt dat 

haar kind veel geleerd heeft door de Tovertafel, zoals het herkennen van emoties. Een andere 
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ouder noemt als grootste meerwaarde van de Tovertafel dat het haar kinderen heeft geholpen 

bij het durven praten en het delen van hun verhaal. Daarnaast geven ook beide ouders van de 

kinderen boven de acht jaar aan als succespunt dat de Tovertafel zorgt voor een vermindering 

van de opstartproblemen. Door het spelen met de Tovertafel stellen zij zich namelijk 

makkelijker open voor een gesprek.  

Aanvullend aan de verschillende succespunten noemt een ouder bij de toelichting van 

het gegeven cijfer: “Nee, het is voldoende om daarmee wel een doel te bereiken. Maar het is 

niet het middel waar je een kind mee kan redden.” Tot slot antwoordt een ouder op de laatste 

vraag of iemand zelf nog iets toe te voegen heeft aan het interview: “Maar ik denk dat ’t in elke 

vrouwenopvang wel echt een ding is wat heel veel goeds zou doen voor kinderen.” 

Verbeterpunten 

Ouder-kindbegeleiders 

Uit de interviews met de begeleiders komen verschillende verbeterpunten naar voren ten 

aanzien van de inzet van de Tovertafel binnen de begeleiding van kinderen. Allereerst noemen 

drie begeleiders dat ouders meer betrokken kunnen worden bij de Tovertafel. Het is volgens 

hen een leuk middel om te ontspannen als moeder en kind. Twee begeleiders noemen hierbij 

als tip dat het mooi is als er vaste momenten komen voor een moeder waarop zij samen met het 

kind kan spelen met de Tovertafel. Ook is de Tovertafel een mooi middel om in te zetten tijdens 

een omgangsmoment tussen vader en kind. Dit geven twee van de drie begeleiders aan die op 

dit moment vaders nog niet betrekken bij de Tovertafel. Om dit te kunnen realiseren zou de 

Tovertafel volgens deze begeleiders wel op een andere plek in de opvang moeten staan. Op dit 

moment staat de Tovertafel namelijk op een plek waar vaders geen toegang hebben. 

Ten tweede zou meer wisseling in de spellen volgens drie begeleiders ervoor zorgen dat 

de Tovertafel interessant blijft. Twee begeleiders geven daarbij aan dat het een nadeel is dat er 

uiteindelijk een keuze gemaakt moet worden uit mappen met spellen. Hiermee ben je gebonden 

aan bepaalde spellen. Een begeleider zegt hierover: “En soms hebben wij steeds dezelfde spellen 

en op een gegeven moment daagt het niet meer uit.” 

Een derde verbeterpunt is volgens drie begeleiders dat ook de groepswerkers toegang 

krijgen tot de Tovertafel. Op dit moment hebben alleen de ouder-kindbegeleiders toegang tot 

de Tovertafel. Door de groepswerkers toegang te geven kunnen zij ook gebruik maken van de 

Tovertafel en deze inzetten in het contact tussen moeders en kinderen in de opvang.  

Als vierde verbeterpunt noemt één begeleider dat meer tijd nodig is om de Tovertafel 

gericht in te zetten. Als de begeleiders meer tijd kunnen nemen voor een kind zou de Tovertafel 
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nog beter ingezet kunnen worden in de begeleiding en zou er nog meer uitgehaald kunnen 

worden.  

Ook zijn er een paar verbeterpunten ten aanzien van de spellen. Het zou volgens een 

begeleider fijn zijn dat meer spellen ontwikkeld worden voor kinderen boven de acht jaar. 

Hierdoor zou de Tovertafel nog breder ingezet kunnen worden binnen de vrouwenopvang. 

Daarnaast geeft een begeleider aan dat het mooi zou zijn als een nieuw spel ontwikkeld zou 

worden specifiek gericht op de doelgroep getraumatiseerde kinderen. Als voorbeeld noemt deze 

begeleider:  

Ik denk dat die interactie tussen ouder en kind beter in kaart kan worden gebracht door 

ja uhm serieus ook na te denken om een spel te creëren waar... waarin iets ernstigs 

gebeurt ofzo en dat je daar dan op in kunt haken van hoe voelde jij je, waarom voelde 

je je dan zo, hè wat vindt mama d’r van, wat deed mama op dat moment?  

Als laatste wordt aangegeven door dezelfde begeleider dat het mooi zou zijn dat een spel zou 

worden ontwikkeld met iets van muziek waarbij kinderen zouden kunnen gaan dansen.  

Betrokken ouders 

Op de vraag welke verbeterpunten er zijn ten aanzien van het gebruik van de Tovertafel geven 

drie ouders aan dat zij geen verbeterpunten hebben. Door twee ouders wordt als verbeterpunt 

meer spellen genoemd. Eén van deze ouders doelt hierbij op meerdere spellen voor oudere 

kinderen, kinderen boven de acht jaar. Deze ouder geeft hierbij als reden: “Het zijn vrij 

kinderlijke spelletjes wat erop zit… …Ja voor korte termijn is het misschien leuk tenzij er meer 

mogelijkheden komen.” Verder noemt één ouder dat voor de Tovertafel een verkeerde tafel 

wordt gebruikt. Deze tafel wordt namelijk afgedekt met een tafelzeil waardoor het beeld wat 

geprojecteerd wordt op de tafel minder mooi is. Tot slot noemt deze ouder dat het jammer is 

dat de ouder-kindbegeleiders weinig tijd hebben om bezig te gaan met de Tovertafel.    
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Discussie 

Het doel van dit onderzoek is de ervaringen van medewerkers (N=5) en betrokken ouders (N=6) 

te evalueren ten aanzien van de inzet van de Sprout Tovertafel binnen de vrouwenopvang. De 

Sprout Tovertafel is ingezet binnen de begeleiding van getraumatiseerde kinderen. De 

ervaringen van de medewerkers en betrokken ouders zijn onderzocht aan de hand van de 

hoofdvraag: Welke toegevoegde waarde heeft het gebruik van de Sprout Tovertafel voor 

getraumatiseerde kinderen binnen de vrouwenopvang? De resultaten laten zien dat zowel de 

medewerkers als de ouders zeer tevreden waren over de inzet van de Tovertafel binnen de 

begeleiding aan de kinderen. Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) wordt het 

gebruik van de Tovertafel beoordeeld door de ouder-kindbegeleiders met een 8,4. Door de 

betrokken ouders wordt de Tovertafel beoordeeld met een 8,8. De begeleiders ervaren het 

gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding als een positieve toevoeging aan de 

begeleiding en het contact met een kind. Volgens begeleiders en ouders wordt door middel van 

de Tovertafel een veilige omgeving gecreëerd waardoor een kind zich meer openstelt en praat 

over de situatie. Echter zijn het merendeel van de begeleiders en daarnaast ook één ouder van 

mening dat de Tovertafel niet het enige middel is omtrent het verwerken van een trauma. 

Volgens hen is het een mooi hulpmiddel en is naast de Tovertafel meer nodig voor de 

verwerking van een trauma in de begeleiding van een kind, zoals het opstellen van een 

veiligheidsplan of de inzet van de drie huizen methode. De Tovertafel zou als interventie 

ingezet kunnen worden binnen de methodiek Veerkracht. Dit sluit goed aan bij wat vanuit de 

literatuur naar voren komt. Door een interventie in te zetten binnen de bestaande methodiek zou 

de interventie als onlosmakelijk onderdeel ingebed kunnen worden in de praktijk (Van Yperen 

et al., 2017). Daarnaast zijn de ouders van mening dat de Tovertafel een positief spelmiddel is 

in het contact tussen de begeleider en hun kind. Het levert volgens de begeleiders en ouders een 

positieve bijdrage in de opbouw van een samenwerkingsrelatie tussen de begeleider en het kind. 

Vanuit het merendeel van de begeleiders en de ouders komt naar voren dat de Tovertafel voor 

een kind een prettige manier is om actief bezig te zijn met zijn/haar eigen hulpverleningsproces 

in plaats van dat er gewerkt wordt met bijvoorbeeld een vragenlijst. De spanning en het beladen 

gevoel, wat kinderen kunnen hebben bij de start van de opvang of voorafgaand aan het contact 

met een begeleider, valt weg doordat er contact is middels een spelvorm. Verder is het 

onduidelijk of de Tovertafel leidt tot het versterken van de ouder-kindinteractie doordat ouders 

weinig tot niet actief betrokken zijn bij de Tovertafel.    
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Begeleiders en ouders ervaren een aantal aspecten als zeer positief bij het gebruiken van 

de Tovertafel. Het eerste aspect dat als bijzonder positief wordt geïdentificeerd door zowel de 

begeleiders als de ouders is het enthousiasme en de blijdschap wat het een kind brengt. De 

Tovertafel leidt tot een positieve ervaring in het contact tussen begeleiders en kinderen. Vanuit 

de literatuur wordt tevens het belang van positieve ervaringen voor een getraumatiseerd kind 

aangestipt. De positieve betrokkenheid van kinderen bij activiteiten wordt als één van de 

beschermende factoren genoemd bij het bevorderen van de veiligheid (Development Services 

Group, 2013 in Vink et al., 2020). 

Een tweede aspect dat als zeer positief wordt ervaren door zowel de begeleiders als de 

ouders is de inzet van de Tovertafel als hulpmiddel om te spreken over gevoelens en ervaringen. 

Door middel van de Tovertafel kan een ontspannen sfeer gecreëerd worden waarin een kind 

zich op zijn/haar gemak voelt. Hierdoor kan op een laagdrempelige manier een moeilijk gesprek 

met een kind worden gevoerd. Dit komt overeen met wat vanuit de literatuur naar voren komt. 

Op het moment dat een kind zich emotioneel veilig voelt zal het zich meer openstellen en 

vertellen wat er in zijn/haar wereld gebeurd (Tait & Wosu, 2013). Daarnaast kunnen 

spelmaterialen helpend zijn bij het praten met kinderen (Van den Berg, 2018).  

Een derde aspect dat als grote meerwaarde wordt ervaren is de opbouw van een 

samenwerkingsrelatie door middel van de Tovertafel. Getraumatiseerde kinderen kunnen 

terughoudend zijn in het aangaan van een vertrouwensband doordat zij vaak te maken hebben 

gehad met een verlies aan vertrouwen (Tait & Wosu, 2013). Vanuit de literatuur komt naar 

voren dat een kindvriendelijke manier van contact maken van belang is voor deze kinderen 

(Ruch et al., 2017). De ervaring van ouders en begeleiders is dat de Tovertafel helpend kan zijn 

bij de opbouw van deze vertrouwensrelatie. Allereerst helpt de Tovertafel volgens de 

begeleiders en de ouders bij het contact maken met een kind. Daarnaast is de Tovertafel helpend 

bij de opbouw van een vertrouwensband tussen de begeleider en het kind. Door als begeleiders 

samen met een kind actief met een spel bezig te zijn kan op een ontspannen manier contact 

gemaakt worden en wordt er een vertrouwensband opgebouwd.  

Een vierde aspect wat als succespunt wordt gezien door het merendeel van de 

begeleiders is de brede inzetbaarheid van de Tovertafel voor het behalen van verschillende 

doelen. De doelen die het meest genoemd worden zijn: creëren van rust, werken aan de 

samenwerking, creëren van een ontspannen sfeer voor het aangaan van moeilijke gesprekken 

en gezamenlijk plezier hebben. 

Naast de succespunten kan de Tovertafel volgens de medewerkers en een aantal ouders 

nog wel beter ingezet worden. Als eerste verbeterpunt wordt door het merendeel van de ouder-
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kindbegeleiders aangegeven dat ouders meer betrokken kunnen worden bij de Tovertafel. 

Ondanks dat de meeste begeleiders juist aangeven dat de Tovertafel een mooi middel is om de 

moeder-kindinteractie te versterken gebruikt het merendeel van de begeleiders de Tovertafel 

voornamelijk alleen met het kind. Ook geeft een groot deel van de begeleiders aan dat moeders 

veel aan hun hoofd hebben waardoor het kind niet altijd op de eerste plek komt. Vanuit het 

grootste gedeelte van de betrokken ouders komt naar voren dat zij zelf niet aanwezig zijn 

geweest bij de Tovertafel. Een klein deel van de moeders is daarbij van mening dat het beter is 

dat de kinderen zonder de aanwezigheid van hen kunnen spreken met de begeleiders. Volgens 

hen zijn de kinderen op deze manier meer op hun gemak om te vertellen over hun gevoelens 

met betrekking tot de meegemaakte situatie. Desondanks komt uit eerder onderzoek naar voren 

dat ondanks het eigen trauma de positieve betrokkenheid van de ouder juist een beschermende 

factor is bij de verwerking van een trauma (Mullender et al., 2000).  

Als over vader wordt gesproken gaat het over de omgang tussen vader en kind. De twee 

begeleiders die de Tovertafel wel inzetten bij de omgang tussen vader en kind ervaren dit als 

een meerwaarde. Volgens hen zorgt dit voor een leuke manier van contact tussen vader en kind 

en een minder beladen moment. Vanuit meerdere begeleiders wordt aangegeven dat de 

Tovertafel goed ingezet zou kunnen worden tijdens een omgangsmoment maar dat dit niet 

mogelijk is omdat de Tovertafel op een plek staat waar vaders niet mogen komen. Als 

verbeterpunt komt naar voren dat de Tovertafel op een andere plek zou moeten staan, een plek 

waar vaders wel toegang hebben.   

Als tweede verbeterpunt komt naar voren dat naast de ouder-kindbegeleiders ook de 

groepswerkers toegang moeten krijgen tot de Tovertafel. Op deze manier zou de Tovertafel nog 

breder ingezet kunnen worden in de vrouwenopvang.  

Een laatste punt ter verbetering is gericht op de spellen. Volgens de helft van de 

begeleiders en een aantal ouders zou het fijn zijn als er meer wisseling komt in de spellen. 

Begeleiders ervaren het als een nadeel dat uiteindelijk gekozen moet worden uit bepaalde 

mappen met spellen. Op het moment dat gebruik gemaakt zou kunnen worden van meerdere 

spellen zorgt dit voor meer uitdaging.  

Sterke punten en beperkingen 

Een kracht van dit kwalitatieve onderzoek is dat dit het eerste onderzoek is naar de ervaringen 

van het gebruik van de Tovertafel binnen de vrouwenopvang. Het uitvoeren van kwalitatief 

onderzoek sluit namelijk goed aan bij het exploreren van onbekend terrein (Boeije & 

Bleijenbergh, 2019). De ervaringen van de begeleiders en ouders in de praktijk zijn in kaart 
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gebracht wat waardevolle informatie oplevert voor de praktijk. Tevens kan onderzoek gericht 

op het naar boven halen en verduidelijken van ervaringskennis van mensen in de praktijk een 

rol spelen bij het formuleren van een sterke theorie wat uiteindelijk een interventie 

veelbelovend maakt (Van Yperen et al., 2017). Een ander sterk punt is de betrouwbaarheid van 

het onderzoek. Door de stappen binnen het onderzoek zo transparant mogelijk te beschrijven 

wordt de betrouwbaarheid verhoogt (Verhoeven, 2007). Voorts is het een sterk punt dat 

meerdere ouder-kindbegeleiders de Tovertafel langere tijd hebben ingezet, ook voordat de pilot 

van start ging. Hierdoor hebben de begeleiders langere tijd ervaring opgedaan met het werken 

met de Tovertafel in de praktijk en beschikken zij over bruikbare informatie met betrekking tot 

de inzet van de Tovertafel. Met deze ervaring kan de interventie doorontwikkeld worden (De 

Groot & Van der Zwet, 2019).  

Een beperking van dit onderzoek is de kleine steekproefomvang. Deze kan worden 

toegeschreven aan verschillende oorzaken. Een eerste oorzaak is dat een aantal deelnemende 

kinderen broer en/of zus van elkaar zijn waardoor minder ouders betrokken konden worden. 

Daarnaast is bij een aantal deelnemende kinderen ervoor gekozen om de ouders niet te 

betrekken als participant bij de interviews doordat de Tovertafel minder dan vijf keer was 

ingezet binnen de begeleiding aan deze kinderen. Op het moment dat deze personen wel 

betrokken zouden worden zou dit ten koste gaan van de validiteit van de onderzoeksresultaten 

(Scheepers, Tobi, & Boeije, 2016). Tevens is de uitval van een moeder bij twee deelnemende 

kinderen waarbij de Tovertafel regelmatig was ingezet een oorzaak. Uiteindelijk bleven zes 

moeders over waarbij een interview is afgenomen. Vanwege de kleine steekproefomvang en 

doordat het onderzoek in één vrouwenopvang is uitgevoerd zijn de uitkomsten uit dit onderzoek 

niet generaliseerbaar naar een bredere populatie (Flick, 2018). 

Een tweede beperking in dit onderzoek is toe te schrijven aan de doelgroep binnen de 

vrouwenopvang. Drie van de zes moeders hebben geen Nederlandse achtergrond en is sprake 

van een cultuurverschil. Vanwege deze achtergrond was sprake van een taalbarrière. Dit kan 

mogelijk invloed hebben op de interpretatie van de gestelde vragen. Communicatieve 

vaardigheden verschillen namelijk per cultuur (Shadid, 2000). Bij één van een de moeders 

zonder Nederlandse achtergrond was het tevens onduidelijk wat haar begripsniveau is. Bij het 

teruglezen van de transcripten kwam naar voren dat vanwege de taalbarrière stellingen 

regelmatig verschillend geïnterpreteerd werden. Hierdoor waren de gegeven antwoorden 

‘eens/oneens’ op de verschillende stellingen niet altijd bruikbaar. Dit maakt dat bij het 

analyseren van de transcripten kritisch is gekeken naar de toelichtingen bij de stellingen. Op 

deze wijze werd zoveel mogelijk recht gedaan aan de bruikbare informatie.  
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Aanbevelingen 

Op basis van de praktijkervaring in dit kwalitatieve onderzoek zijn er eerste aanwijzingen dat 

de Tovertafel een goed hulpmiddel zou kunnen zijn om in te zetten binnen de begeleiding aan 

getraumatiseerde kinderen. Het kwantitatieve deel van het onderzoek naar de Tovertafel is niet 

uitgevoerd door uitval van de student die dit zou uitvoeren. Aanbevolen wordt om alsnog een 

breder effectonderzoek uit te voeren met een grotere steekproefomvang (Baarda et al., 2017). 

Om een stap te zetten naar een hoger niveau op de effectladder is het nodig om groter onderzoek 

uit te voeren dat directe aanwijzingen voor effectiviteit aantoont. Vervolgonderzoek zou moeten 

uitwijzen of er een causale relatie is tussen de interventie en het effect (Van Yperen et al., 2017).   

Verder komen als aanbevelingen vanuit de praktijk naar voren dat de Tovertafel nog 

beter ingezet kan worden. Allereerst zouden ouders meer betrokken kunnen worden. Een sterke 

moeder-kindinteractie is één van de krachtbronnen voor een kind. Er zou een vast moment voor 

moeders gepland kunnen worden waarop zij samen met hun kind gebruik kunnen maken van 

de Tovertafel. Daarnaast zou de Tovertafel op een andere plek moeten komen te staan zodat de 

begeleiders ook vaders kunnen betrekken bij de Tovertafel. Door de ouders actief te betrekken 

bij de Tovertafel wordt de ouder-kindinteractie gestimuleerd. Dit is belangrijk omdat het actief 

werken aan de moeder-kindrelatie en vader-kindrelatie essentieel is in het verwerkingsproces 

van een kind na huiselijk geweld (Øverlien, 2010). Ook zouden de groepswerkers toegang 

moeten krijgen tot de Tovertafel zodat ook zij de Tovertafel in kunnen zetten in het contact 

tussen moeders en kinderen in de opvang.  

Tot slot komt vanuit de verbeterpunten naar voren dat meer wisseling in de spellen 

ervoor zou zorgen dat de spellen langer uitdagend blijven voor de kinderen. Er moet uiteindelijk 

een keuze gemaakt worden uit verschillende mappen  met spellen en voor iedere map moet 

extra betaald worden. De keuze uit de verschillende mappen met spellen wordt als een nadeel 

gezien. Een aanbeveling aan het bedrijf Tover is om samen met de ouder-kindbegeleiders een 

map met spellen samen te stellen voor de doelgroep getraumatiseerde kinderen. In 

samenwerking zou overwogen kunnen worden welke spellen het beste aansluiten bij deze 

doelgroep. Daarnaast zou het goed zijn als er meer spellen ontwikkeld worden voor oudere 

kinderen. Hierdoor is de Tovertafel nog breder inzetbaar binnen de vrouwenopvang.  
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Bijlage 1: Interviewprotocol Ouder-kindbegeleiders (IEGT-OKB) 

 

Interview Evaluatie omtrent Gebruik Tovertafel – versie Ouder-KindBegeleiders 

(IEGT-OKB). 

Introductie interview 

Intro Fijn dat u wilt deelnemen aan mijn onderzoek en dat u 
tijd heeft gemaakt voor dit interview. Heeft u de 
toestemmingsverklaring ontvangen en ondertekend? 
Heeft u hierover nog vragen? Heeft u daarnaast 
voorafgaand aan het interview nog andere vragen?   
 

Topics aangeven In dit interview gaat het om uw ervaringen met het 

gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding aan 

kinderen in de vrouwenopvang. Ik zal een aantal 

algemene vragen stellen over het gebruik van de 

Tovertafel en daarnaast wil ik aan de hand van de een 

aantal stellingen stil staan bij de thema’s: gevoel van 

veiligheid/openheid, samenwerkingsrelatie en de ouder-

kindinteractie. Verschillende open vragen zullen worden 

afgewisseld met stellingen.  

Stellingen gericht op de drie thema’s:  

➔ Zou u per stelling aan willen geven of u het 

eens/oneens bent met de stelling? 

➔ Zou u per stelling een toelichting kunnen geven? 

Probeer bij de vragen die gesteld worden kort en bondig 
te antwoorden. 
 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek 

Mijn onderzoek richt zich op de evaluatie van het gebruik 
van de Tovertafel binnen de vrouwenopvang. Het doel 
van mijn onderzoek is het in kaart brengen van wat 
volgens medewerkers en ouders de toegevoegde waarde 
is van het gebruik van de Tovertafel binnen de 
begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang.  

Aangeven dat de gegevens anoniem 
en vertrouwelijk worden verwerkt 

Alle informatie die u mij geeft wordt anoniem en 
vertrouwelijk behandeld. Bij de uitwerking van het 
interview worden alle persoonsgegevens anoniem 
weergegeven. De informatie dat verteld wordt tijdens een 
interview is niet herleidbaar naar een persoon. 

Als de respondent wil stoppen  Mocht u tijdens het afnemen van het interview alsnog 
willen stoppen dan is dit mogelijk. Het interview wordt 
dan gestopt.  
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Duur interview Het interview zal ongeveer 30 minuten duren.  

Vertellen dat het gesprek op band 
wordt opgenomen 

Dit interview wordt opgenomen door middel van een 
audio-opname. Op deze wijze kan ik mij volledig focussen 
op wat u mij vertelt en hoef ik geen aantekeningen te 
maken tijdens ons gesprek. Na het gesprek zal ik het 
interview volledig uitschrijven en kan ik door middel van 
de audio-opname precies terughalen wat u mij heeft 
verteld. Voor de audio-opname heb ik uw toestemming 
nodig. Op het moment dat ik de opname zal starten zal ik 
allereest vragen om uw toestemming.  
 
Audio-opname aanzetten 
Vind u het goed dat dit gesprek opgenomen wordt? 

Introducerende vragen  

Introductie/opwarmvragen? Basisgegevens: 

Wat is je naam?  

Wat is je leeftijd? 

Wat is je geslacht?  

Wat is je etnische achtergrond? 

Welke opleiding heb je gevolgd? (Niveau?) 

Hoeveel jaren ben je werkzaam bij het Kopland als ouder-

kind begeleider?  

Hoeveel jaren ben je werkzaam bij het Kopland/ het 

werkveld?  

Hoelang heb je gewerkt met de Tovertafel binnen de 

vrouwenopvang?  

Hoeveel weken heb je deelgenomen aan de pilot met de 

Tovertafel? (Waarbij de Tovertafel gericht ingezet werd in 

de begeleiding aan getraumatiseerde kinderen) 

------------------------------------------------------------------- 

Hoe heb jij het werken met de Sprout Tovertafel in de 

begeleiding van kinderen ervaren?  

 

HOOFDVRAAG  Heeft de Tovertafel volgens jou een toegevoegde waarde 

binnen de begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang 

in vergelijking met het gebruik van andere creatieve 

spelvormen?  
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Waarom wel/niet? Wat is volgens jou de belangrijkste 

toegevoegde waarde?  

Evt. aansluiters bij de hoofdvraag  Gevoel van veiligheid/openheid 

- Wat is volgens jou een veilige omgeving voor 

een kind in de vrouwenopvang? 

Wat waren jouw ervaringen met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het creëren van een veilige omgeving? 

Was er een verschil te merken ten aanzien van de 

openheid van een kind om te praten over moeilijke 

situaties door het gebruik van de Tovertafel?  

Stellingen:  

• Door het gebruik van de Tovertafel werd een kind 

op een actieve manier betrokken bij de spellen en 

dit zorgde voor een positieve ervaring in het 

contact.  

• Door het gebruik van de Tovertafel voelde een kind 

zich gezien en gehoord door de ouder-kind 

begeleider. 

• Het gebruik van de Tovertafel zorgde ervoor dat 

een kind meer sprak over zijn/haar gevoelens.  

• Het gebruik van de Tovertafel zorgde ervoor dat 

een kind zijn/haar emoties durft te uiten.  

Samenwerkingsrelatie 

- Wat is volgens jou een goede 

samenwerkingsrelatie? 

Wat waren jouw ervaringen met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het opbouwen van een 

samenwerkingsrelatie tussen jou en het kind?  

Stellingen: 

• Het gebruik van de Tovertafel hielp bij het contact 

maken met een kind op een manier wat passend is 

bij de leeftijd.  

• Het gebruik van de Tovertafel was helpend bij het 

opbouwen van een vertrouwensband met het kind.  

• Door het gebruik van de Tovertafel werd een kind 

actief betrokken bij zijn/haar eigen 

hulpverleningsproces. 

• Het gebruik van de Tovertafel legde een veilige 

basis voor het in gesprek gaan met een kind en 
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nodigde een kind uit om te praten over de 

meegemaakte gebeurtenissen/situatie.  

 

Ouder-kindinteractie 

- Hoe heb jij ouders betrokken bij de Tovertafel? 

Wat waren jouw ervaringen met het gebruik van de 

Tovertafel omtrent het verbeteren van de ouder-

kindinteractie?  

Stellingen: 

• Ouders worden op een actieve en positieve wijze 

betrokken bij de begeleiding aan hun kind door het 

gebruik van de Tovertafel.   

• De positieve ervaringen die een kind krijgt door 

middel van de Tovertafel is een stimulans voor 

ouders om zelf ook positieve activiteiten met het 

kind te ondernemen.  

Algemene vragen: 
1. Was er een verschil te zien en te merken tussen 

kinderen ten opzichte van de drie thema’s bij het 
gebruik van de Tovertafel?  
(Creëren veilige omgeving, opbouwen 
samenwerkingsrelatie/ versterken ouder-
kindinteractie) 
- Wat voor verschillen merkte je?  
- Waardoor kwam dit verschil volgens jou?  

 
2. Welke spellen sluiten volgens jou het beste aan bij 

de doelgroep kinderen tussen de 2 en 8 jaar in de 

vrouwenopvang?  

- Waarom deze spellen?  

- Bij wat voor soort doelen zette je deze spellen 
in?  

 
3. Welke succespunten zijn er volgens jou ten aanzien 

van het gebruik van de Tovertafel bij 

getraumatiseerde kinderen?  

 

4. Welke verbeterpunten zijn er volgens jou ten 

aanzien van het gebruik van de Tovertafel bij 

getraumatiseerde kinderen?  

 

5. Hoe zou de Tovertafel nog beter ingezet kunnen 

worden binnen de begeleiding aan kinderen?  
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6. Als je het gebruik van de Tovertafel binnen de 

begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang 

een cijfer zou mogen geven tussen de 1 en 10 

waarbij 1 heel slecht is en 10 heel goed, welk cijfer 

zou je geven? Wat maakt dat je voor dit cijfer 

kiest?  

 

Extra vraag: Zou jij andere ouder-kind begeleiders binnen 

een andere vrouwenopvang in Nederland het aanraden om 

het gebruik van de Tovertafel te implementeren binnen de 

begeleiding aan getraumatiseerde kinderen? Waarom 

wel/niet?  

 

Hulpvragen 
Wat maakt dat u het eens/oneens bent met de stelling? 
U noemt (….), kan u dat toelichten?   
Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin dit 
naar voren kwam?    
Waaraan merkte/zag u dit?  
Hoe ziet dit eruit?  
U hebt net (….) gezegd. Kan u dit verduidelijken?   
U zei net (…). Wat bedoelt u daarmee?   
Hoe denkt u daarover?   
Wat vindt u daarvan?   
Heb ik het goed begrepen dat…. ?  

Afsluiting interview Wilt u nog iets toevoegen aan dit interview?  
Heeft u nog belangrijke punten die nog niet aan bod zijn 
gekomen maar die u graag zou willen benoemen?  
Wat vond u van dit interview?   

Uitleggen wat het vervolg zal zijn Dit gesprek zal volledig uitgeschreven worden. De 
belangrijkste punten worden vergelijken met de 
belangrijke punten die uit andere interviews naar voren 
komen. Nadat ik alle interviews met elkaar heb vergeleken 
schrijf ik hierover een verslag. 

Bedanken voor het interview  Ik wil u bedanken voor uw tijd en deelname aan het 
onderzoek. Ik hoop dat u na dit interview het gevoel heeft 
gehad dat ik goed naar u heb geluisterd. 

Een telefoonnummer achterlaten 
voor als er nog vragen zijn  

Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u deze mailen 
naar k.de.haan.8@student.rug.nl 
 

 

  



 

 47 

Bijlage 2: Interviewprotocol ouders (IEGT-O) 

 

Interview Evaluatie omtrent Gebruik Tovertafel – versie Ouders (IEGT-O). 

Introductie interview 

Intro Fijn dat u wil deelnemen aan mijn onderzoek en dat u tijd 
heeft gemaakt voor dit interview. Heeft u de 
toestemmingsverklaring ontvangen en ondertekend? 
Heeft u hierover nog vragen? Heeft u daarnaast 
voorafgaand aan het interview nog andere vragen?   

Topics aangeven In dit interview gaat het om de ervaringen van uw kind 
met de Tovertafel. Ik zal een aantal algemene vragen 
stellen over het gebruik van de Tovertafel en daarnaast 
wil ik aan de hand van de een aantal stellingen stil staan 
bij de thema’s: gevoel van veiligheid/openheid, 
samenwerkingsrelatie en de ouder-kindinteractie. 
Verschillende open vragen zullen worden afgewisseld met 
stellingen.  
Stellingen gericht op de drie thema’s:  

➔ Zou u per stelling aan willen geven of u het 

eens/oneens bent met de stelling? 

➔ Zou u per stelling een toelichting kunnen geven? 

Probeer bij de vragen die gesteld worden kort en bondig 
te antwoorden.  
 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek 

Mijn onderzoek richt zich op de evaluatie van het gebruik 
van de Tovertafel binnen de vrouwenopvang. Het doel 
van mijn onderzoek is het in kaart brengen van wat 
volgens medewerkers en ouders de toegevoegde waarde 
is van het gebruik van de Tovertafel binnen de 
begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang. 

Aangeven dat de gegevens anoniem 
en vertrouwelijk worden verwerkt 

Alle informatie die u mij geeft wordt anoniem en 
vertrouwelijk behandeld. Bij de uitwerking van het 
interview worden alle persoonsgegevens anoniem 
weergegeven. De informatie dat verteld wordt tijdens een 
interview is niet herleidbaar naar een persoon. 

Als de respondent wil stoppen  Mocht u tijdens het afnemen van het interview alsnog 
willen stoppen dan is dit mogelijk. Het interview wordt 
dan gestopt.  
 

Duur interview Het interview zal ongeveer 30 minuten duren.  
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Vertellen dat het gesprek op band 
wordt opgenomen 

Dit interview wordt opgenomen door middel van een 
audio-opname. Op deze wijze kan ik mij volledig focussen 
op wat u mij vertelt en hoef ik geen aantekeningen te 
maken tijdens ons gesprek. Na het gesprek zal ik het 
interview volledig uitschrijven en kan ik door middel van 
de audio-opname precies terughalen wat u mij heeft 
verteld. Voor de audio-opname heb ik uw toestemming 
nodig. Op het moment dat ik de opname zal starten zal ik 
allereest vragen om uw toestemming.  
 
 
Audio-opname aanzetten 
Vindt u het goed dat dit gesprek opgenomen wordt? 

Introducerende vragen  

Introductie/opwarmvraag Basisgegevens ouder:  

Wat is de relatie tussen u en het kind? 

(Vader/moeder/pleegouder/etc.) 

Wat is uw leeftijd?  

Welke opleiding heeft u gevolgd? (Niveau?) 

Wat is uw etniciteit? (Afkomst) 

 

Basisgegevens kind: 

Wat is de leeftijd van het kind?  

Wat is het geslacht van het kind?  

Hoe lang verblijft het kind in de vrouwenopvang?  

Naar wat voor school gaat het kind? (Regulier-/speciaal 

onderwijs) 

Hoeveel broertjes/zusjes heeft het kind?  

Wat is de etniciteit van het kind?  

 

HOOFDVRAAG  Wat vindt u van het gebruik van de Tovertafel binnen de 

begeleiding aan uw kind?  

- Is de Tovertafel van toegevoegde waarde binnen 

de begeleiding?  

- Wat maakt dat u dit vindt?  

 
Hoe vond uw kind het om bezig te zijn met de Sprout 
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Tovertafel volgens u? 

Evt. aansluiters bij de hoofdvraag  Gevoel van veiligheid/openheid 

Hielp de Tovertafel bij het creëren van een veilige 

omgeving voor uw kind?  

Merkte u een verschil ten aanzien van de openheid van uw 

kind om te praten over moeilijke situaties door het gebruik 

van de Tovertafel?  

(Bij taalbarriere/niet begrijpen van de 2 vragen deze vragen 

na de stellingen nogmaals vragen) 

Stellingen: 

• Het gebruik van de Tovertafel zorgde voor een 

positieve ervaring, mijn kind had plezier tijdens het 

spelen van de spellen.  

(Mijn kind vond het leuk om met de Tovertafel te 

spelen.)  

• Door het gebruik van de Tovertafel voelde mijn 

kind zich gezien en gehoord door de ouder-

kindbegeleider.  

(Er was aandacht voor mijn kind doordat de 

begeleider samen met mijn kind bezig was met de 

Tovertafel. De begeleider nam de tijd voor mijn 

kind.)   

• Door het gebruik van de Tovertafel sprak mijn kind 

meer over zijn/haar gevoelens tegen de 

begeleider.  

(Door het gebruik van de Tovertafel begon mijn 

kind meer te vertellen aan de begeleider. Als mijn 

kind blij/boos/verdrietig/bang is dan gaat mijn kind 

naar de begeleider toe)  

• Door het gebruik van de Tovertafel durfde mijn 

kind zijn/haar emoties te uiten bij de begeleider.  

(Als mijn kind blij, verdrietig, angstig of boos is dan 

laat hij/zij deze emoties zien aan de begeleider. 

Mijn kind verstopt deze emoties niet voor de 

begeleider.)  

Samenwerkingsrelatie 

- Wat is volgens u een goede samenwerkingsrelatie 

tussen de begeleider en uw kind? 

Hielp de Tovertafel bij het opbouwen van een 

samenwerkingsrelatie tussen de begeleider en uw kind?  
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Stellingen: 

• Het gebruik van de Tovertafel was helpend bij het 

opstarten van het contact tussen mijn kind en de 

ouder-kindbegeleider. 

(De Tovertafel helpt mijn kind om contact te maken 

met de begeleider) 

• Het gebruik van de Tovertafel zorgde voor een 

vertrouwensband tussen mijn kind en de ouder-

kindbegeleider 

(Door het samen spelen met de Tovertafel kreeg 

mijn kind een band met de begeleider. Mijn kind 

heeft vertrouwen in de begeleider gekregen.) 

• Door het gebruik van de Tovertafel werd mijn kind 

actief betrokken bij zijn/haar eigen 

hulpverleningsproces. 

(Doordat er samen met mijn kind gespeeld werd 

met de Tovertafel had mijn kind het gevoel dat er 

tijd voor hem/haar werd gemaakt en niet alleen 

voor moeder. Er werd naar mijn kind geluisterd.)  

• Door het gebruik van de Tovertafel begon mijn 

kind in het contact met de ouder-kindbegeleider 

meer te praten en te vertellen over de 

meegemaakte gebeurtenissen. 

(Door de Tovertafel ging mijn kind meer praten 

over de dingen die thuis niet leuk waren.) 

Ouder-kindinteractie 

- Op welke manier werd u als ouder betrokken bij de 

Tovertafel?  

Werd het contact, de interactie, tussen u en uw kind beter 

doordat de begeleider gebruik maakte van de Tovertafel in 

de begeleiding aan uw kind?  

Stellingen: 

• Door het gebruik van de Tovertafel in de 

begeleiding aan mijn kind voelde ik mij meer 

betrokken bij de hulp.  

• Het gebruik van de Tovertafel stimuleerde mij om 

zelf ook meer activiteiten te ondernemen met mijn 

kind.  

(Doordat ik zag dat de begeleider leuke dingen 

deed met mijn kind en mijn kind hier blij van werd 

ging ik zelf ook meer leuke dingen met mijn kind 

doen.) 
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Algemene vragen: 
1. Welke succespunten zijn er volgens u ten 

aanzien van het gebruik van de Tovertafel bij uw 

kind?  

(Wat vond u goed aan de Tovertafel?) 

 

2. Welke verbeterpunten zijn er volgens u ten 

aanzien van het gebruik van de Tovertafel bij uw 

kind?  

(Wat vond u niet goed aan de Tovertafel? Wat 

kan beter?) 

 

3. Als u het gebruik van de Tovertafel binnen de 

begeleiding aan uw kind in de vrouwenopvang 

een cijfer zou mogen geven tussen de 1 en 10 

waarbij 1 heel slecht is en 10 heel goed, welk 

cijfer zou u geven? Wat maakt dat u voor dit 

cijfer kiest?  

 

 
Hulpvragen 
Wat maakt dat u het eens/oneens bent met de stelling? 
U noemt (….), kan u dat toelichten?   
Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin dit 
naar voren kwam?    
Waaraan merkte/zag u dit?  
Hoe ziet dit eruit?  
U hebt net (….) gezegd. Kan u dit verduidelijken?   
U zei net (…). Wat bedoelt u daarmee?   
Hoe denkt u daarover?   
Wat vindt u daarvan?   
Heb ik het goed begrepen dat…. ?  

Afsluiting interview Wilt u nog iets toevoegen aan dit interview?  
Heeft u nog belangrijke punten die nog niet aan bod zijn 
gekomen maar die u graag zou willen benoemen?  
Wat vond u van dit interview?   

Uitleggen wat het vervolg zal zijn Dit gesprek zal volledig uitgeschreven worden. De 
belangrijkste punten worden vergelijken met de 
belangrijke punten die uit andere interviews naar voren 
komen. Nadat ik alle interviews met elkaar heb vergeleken 
schrijf ik hierover een verslag.  

Bedanken voor het interview  Ik wil u bedanken voor uw tijd en deelname aan het 
onderzoek. Ik hoop dat u na dit interview het gevoel heeft 
gehad dat ik goed naar u heb geluisterd.  
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Een telefoonnummer achterlaten 
voor als er nog vragen zijn  

Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u deze mailen 
naar k.de.haan.8@student.rug.nl 
Of u kan met één van de ouder-kindbegeleiders contact 
leggen. Zij kunnen contact met mij opnemen, mocht dit 
nodig zijn.  
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Bijlage 3: Toestemmingsverklaring ouder-kindbegeleiders en ouders 

Toestemmingsverklaring  
Ouder-kindbegeleider  

Binnen dit onderzoek wordt de inzet van het product ‘De Sprout Tovertafel’ binnen de 

vrouwenopvang geëvalueerd. Gedurende een periode van drie maanden is de Tovertafel gericht 

ingezet door de ouder-kindbegeleiders binnen de begeleiding aan kinderen tussen de twee en acht 

jaar in de opvang. Na deze periode van drie maanden vindt een evaluatie plaats aangaande de inzet 

van de Tovertafel voor deze doelgroep. 

Hierbij verleen ik toestemming voor deelname aan het onderzoek dat uitgevoerd wordt door een 

masterstudent van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Kopland te Emmen.   

Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn over het onderzoek en ben in de gelegenheid gesteld 

vragen te stellen over het onderzoek. Ik heb over deelname kunnen nadenken en stem vrijwillig in 

met deelname aan het onderzoek.  

Meedoen aan het onderzoek houdt het volgende in: 

- Ik ben bereid deel te nemen aan een interview ter evaluatie van de inzet van de Tovertafel. 

- Ik verleen toestemming aan de onderzoeker om het interview door middel van een audio-

opname op te nemen. 

- Ik ben er voldoende van op de hoogte gesteld dat alle informatie die wordt verzameld ten 

behoeve van het onderzoek vertrouwelijk wordt behandeld, anoniem verwerkt en veilig 

bewaard, zodanig dat onbevoegden daar zonder toestemming geen gebruik van kunnen 

maken. 

- Ik heb het recht om mij ieder moment uit het onderzoek terug te trekken.  

Naam: …………………..……………………………………………………………………………………….Datum: …/…/……. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………  Geslacht man/vrouw 

Mailadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………… 
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Toestemmingsverklaring  
Ouder/verzorger 

Binnen dit onderzoek wordt de inzet van het product ‘De Sprout Tovertafel’ binnen de 

vrouwenopvang geëvalueerd. Gedurende een periode van drie maanden is de Tovertafel gericht 

ingezet door de ouder-kindbegeleiders binnen de begeleiding aan kinderen tussen de twee en acht 

jaar in de opvang. Na deze periode van drie maanden vindt een evaluatie plaats aangaande de inzet 

van de tovertafel voor deze doelgroep. 

Hierbij verleen ik toestemming voor deelname aan het onderzoek dat uitgevoerd wordt door een 

masterstudent van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Kopland te Emmen.   

Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn over het onderzoek en ben in de gelegenheid gesteld 

vragen te stellen over het onderzoek. Ik heb over deelname kunnen nadenken en stem vrijwillig in 

met deelname aan het onderzoek.  

Meedoen aan het onderzoek houdt het volgende in: 

- Ik ben bereid deel te nemen aan een interview ter evaluatie van de inzet van de Tovertafel 

binnen de begeleiding van mijn kind.  

- Ik verleen toestemming aan de onderzoeker om het interview door middel van een audio-

opname op te nemen. 

- Ik geef toestemming aan de ouder-kindbegeleiders om aanvullend op het interview door te 

geven aan de onderzoekers, uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek, met welke doelen de 

Tovertafel is ingezet bij het kind.  

- Ik ben er voldoende van op de hoogte gesteld dat alle informatie die over mij of mijn 

zoon/dochter wordt verzameld ten behoeve van het onderzoek vertrouwelijk wordt 

behandeld, anoniem verwerkt en veilig bewaard, zodanig dat onbevoegden daar zonder 

toestemming geen gebruik van kunnen maken. 

- De instelling waar ik of mijn zoon/dochter zorg of hulp ontvang(t) waarborgt dat deelname 

aan het onderzoek geen invloed heeft op de zorg of hulp die ik of mijn zoon/dochter 

ontvang(t) of eventueel ga/gaat ontvangen in de toekomst. 

- Ik heb het recht om mij ieder moment uit het onderzoek terug te trekken. Voortijdige 

beëindiging van deelname aan het onderzoek is niet van invloed op de zorg of hulp die ik of 

mijn zoon/dochter ontvang(t) of in de toekomst ga/gaat ontvangen.  

Naam ouder/verzorger: dhr. / mevr. ………………………………………………………………Datum: …/…/……. 

Naam jeugdige: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum jeugdige: ……………………………………  Geslacht jeugdige:      man/vrouw 

Mailadres ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4: Aanvraag toestemming ethische comissie 

 

Toetsing ethische commissie 
 

Masterthesis orthopedagogiek 

Onderzoeker: Karin de Haan 

Studentnummer: S4581725 

Onderzoeksbegeleider: Annika Eenshuistra 

 

Het gebruik van de Tovertafel voor getraumatiseerde kinderen in de vrouwenopvang.  

Doelstelling: 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat volgens medewerkers en ouders de 

toegevoegde waarde is van het gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding aan kinderen in de 

vrouwenopvang. Het product ‘De Tovertafel’ zal geëvalueerd worden binnen de vrouwenopvang met 

als bedoeling te kunnen bijdragen aan de verbetering van de inzet van de Tovertafel. Tevens hoopt 

men hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de vormgeving van goede zorg voor een kind 

binnen de vrouwenopvang.  

 

Hoofdvraag:  

Welke toegevoegde waarde heeft het gebruik van de Tovertafel voor getraumatiseerde kinderen 

binnen de vrouwenopvang?  

Deelvragen:  

- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en ouders over het gebruik van de Tovertafel 

omtrent de openheid van kinderen om te praten over moeilijke situaties?  

- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en ouders over het gebruik van de Tovertafel 

omtrent het opbouwen van een vertrouwensband met een kind? 

- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en ouders over het gebruik van de Tovertafel 

omtrent het verbeteren van de ouder-kind interactie?  

- Welke succes- en verbeterpunten zijn er in het gebruik van de Tovertafel bij 

getraumatiseerde kinderen?  

Onderzoeksopzet:  

In dit praktijkgerichte onderzoek staat de evaluatie van het product ‘De Tovertafel Sprout’ binnen de 

vrouwenopvang centraal. Deze Tovertafel is ontwikkeld voor doelgroep kinderen tussen de twee en 

acht jaar wat maakt dat deze doelgroep de onderzoekspopulatie is binnen dit onderzoek. Voor de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek is het van belang dat het product ‘De Tovertafel 

Sprout’ gericht wordt ingezet binnen de begeleiding aan kinderen tussen de twee en acht jaar binnen 

de vrouwenopvang. Dit betekent dat de ouder-kindbegeleiders minimaal één keer per week de 

Tovertafel Sprout inzetten binnen de begeleiding aan een kind. Er zijn drie ouder-kindbegeleiders 

binnen de vrouwenopvang werkzaam. Iedere ouder-kindbegeleider zal de Tovertafel bij minimaal 

drie kinderen tussen de twee en acht jaar gericht inzetten. De begeleiders houden wekelijks bij hoe 
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vaak er gebruik gemaakt is van de Tovertafel, welk spel er is gebruikt en met welk doel dit spel 

ingezet is.  

Het gebruik van de Tovertafel binnen de begeleiding aan kinderen zal na een periode van tien 

weken geëvalueerd worden aan de hand van semigestructureerde interviews. Er is gekozen voor een 

kwalitatieve dataverzamelingsmethode om antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen. 

Binnen deze dataverzamelingsmethode staat namelijk de subjectieve betekenisverlening van de 

participanten centraal. Doordat de onderzoekspopulatie kinderen tussen de twee en acht jaar omvat 

is er voor gekozen om zowel de ouder-kindbegeleiders als de betrokken ouders van een kind te 

betrekken bij de evaluatie als participanten. Dit zal gaan om drie ouder-kindbegeleiders en de 

betrokken ouders bij minimaal zes kinderen. Waar mogelijk worden beide ouders van een kind 

betrokken als participanten. Doordat de Tovertafel gericht ingezet zal worden binnen de begeleiding 

van minimaal negen kinderen zal hiermee het risico van uitval verkleind worden.  

Voorafgaand aan het onderzoek worden de participanten geïnformeerd over het onderzoek 

en zal hen gevraagd worden een toestemmingsverklaring voor deelname aan het onderzoek te 

ondertekenen. Hiermee zijn de participanten bij dit onderzoek informed consent. De verzamelde 

gegevens ten behoeve van dit onderzoek worden vertrouwelijk behandelt en anoniem verwerkt.  

Voor het afnemen van het interview zal dertig minuten per interview gereserveerd worden. 

Door middel van een audio-opname worden de interviews opgenomen. De verkregen informatie 

vanuit de interviews zullen worden verwerkt middels het transcriberen van de opname. Hierbij 

worden de gegevens van de participanten geanonimiseerd weergegeven in de tekst. Vervolgens 

wordt de informatie geanalyseerd en gecodeerd. Door de ervaringen vanuit de verschillende 

participanten met elkaar te vergelijken, te expliciteren en te analyseren wordt er een helder beeld 

geschetst over de toegevoegde waarde van de Tovertafel binnen de vrouwenopvang.  
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Bijlage 5: Codeerinstrument 

 

 

Figure 1: Codeerinstrument 

 

 


