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Ethiek Ethiek gaat over de vraag wat goed en fout is. In ons werk maken 
we allemaal ervaringen mee waarin we tegen deze vraag aanlopen, een moreel 
dilemma. In deze training gaan we dieper op deze dilemma’s in, zodat u leert 
hier op een zinvolle manier mee om te gaan.  
  
Training Nu alle communicatie op afstand verloopt, biedt Ethiek in Praktijk 
een online training aan. Speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. In deze 
training gaan we aan de slag met ethische dilemma’s. Bijvoorbeeld, hoe gaat u 
om met ouders die een andere visie op opvoeding hebben dan u? Of, wat doet 
u als u opmerkt dat ouders hun kind verwaarlozen?  
De corona crisis brengt weer nieuwe dilemma’s met zich mee. Zoals ouders 
met een niet-vitaal beroep, die vragen om toch hun kind op te vangen omdat 
ze geen ander adres hebben. Wat kiest u dan? Of wat doet u als u wordt 
gevraagd naar werk te gaan, maar u bang bent om vrienden of familie in een 
risicogroep te besmetten.  
In de online training Ethiek voor de Kinderopvang bespreken we de dilemma’s 
die u meemaakt en leert u werken met een methode om hier een 
weloverwogen keuze in te maken. Zo maakt u een keuze waar u achter kunt 
staan en die u kunt uitdragen.  
De training is zo opgezet dat deze aansluit bij uw eigen praktijk, de kennis en 
ervaringen uit de training zijn dus direct te gebruiken in het eigen werk. 
 
Opzet  Tijdens de training gaan we met elkaar in gesprek over uw ethische 
dilemma’s. Om er voor te zorgen dat zowel de inhoud als het gesprek maximaal 
tot hun recht komen, bestaat de training zowel uit voorbereidingsopdrachten 
en uit digitale colleges, waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan. 



De training bestaat in totaal uit twee video’s, een aantal praktijkopdrachten 
(die eerder denkwerk, dan een tijdsinvestering vragen) én drie virtuele 
bijeenkomsten van ongeveer 1 à 1,5 uur.  
 
Trainer De training wordt aangeboden door Nada Dijkema, eigenaar van 
Ethiek in Praktijk, ethicus en docent omgangskunde. Nada heeft ruime ervaring 
met het aanbieden van trainingen en onderwijs in de beroepspraktijk, 
waaronder in de kinderopvang. In de trainingen van Ethiek in Praktijk staan uw 
ervaringen in de kinderopvang centraal. 
 
‘Nadenken over ethiek helpt bij het omgaan met ethische dilemma’s werk. Als u 
dit onder de knie hebt, vergroot dit uw integriteit als professional.’ 
 
‘Als docent en trainer heb ik veel ervaring met verschillende doelgroepen, 
waaronder sociaal werkers, juristen, fotografen, uitvaartverzorgers, makelaars 
en pedagogisch medewerkers.’ 
 
Praktisch  
• Doelgroep: De training is speciaal ontwikkelend voor pedagogisch 
medewerkers. De training is te volgen, ongeacht het aantal jaar ervaring. 
• Taal: Nederlands.  
• Looptijd: Er zijn twee varianten mogelijk.  
Er kan gekozen worden voor een training die in totaal 1 werkdag duurt.  
Er kan ook gekozen worden om de bijeenkomsten over een bepaald tijdvlak te 
verspreiden. In dat geval is het aan te raden om minimaal iedere week één 
bijeenkomst te plannen en zal de training ongeveer 3 weken duren. 
De inhoud en het aanbod is bij beide varianten exact gelijk.  
• Aantal deelnemers: maximaal 8 deelnemers. 
• Kosten: € 2.000,- (excl. btw). (Bij afname van meerdere trainingen betaalt u 
alleen de meerprijs van de online bijeenkomsten. Kosten zijn dan €1.250,- excl. 
btw. per extra groep van maximaal 8 deelnemers).  


