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Ethiek in Praktijk is opgericht door ethica en docent 

omgangskunde Nada Dijkema. 

In de trainingen van Ethiek in Praktijk staan uw ervaringen in de kinderopvang 

centraal. Iedereen wordt in zijn of haar werk geconfronteerd met ethische dilemma’s. 

Hoe gaat u bijvoorbeeld om met ouders die een andere visie op opvoeding of 

begeleiding van kinderen hebben dan u? Wat doet u als u ziet dat ouders hun kind 

verwaarlozen? In de training Ethiek voor de Kinderopvang leert u deze dilemma’s 

herkennen en ontwikkelt u de vaardigheid om hier op een zinvolle manier mee om 

te gaan. Zo maakt u een keuze waar u achter kunt staan en die u kunt uitdragen.

‘Nadenken over ethiek en het maken van weloverwogen keuzes, helpen bij het omgaan 

met ethische dilemma’s in uw werk. Wanneer u dit onder de knie hebt, vergroot dit uw 

integriteit als professional.’ 

‘Als trainer heb ik veel ervaring met verschillende doelgroepen, waaronder sociaal 

werkers, juristen, fotografen, filmmakers, uitvaartverzorgers en makelaars. Als docent 

heb ik een aantal jaren lesgegeven op de opleiding maatschappelijk werk, sociaal werk 

en pedagogisch medewerker.’ 



De training 
In de training Ethiek voor de Kinderopvang leert u ethische dilemma’s herkennen 

en leert u weloverwogen keuzes maken die passen bij uw normen en waarden. De 

training start met een korte theoretische introductie, waarin wordt uitgelegd wat 

ethiek inhoudt en wat ethische dilemma’s zijn. De werkvorm die centraal staat is het 

dialoog. Dit dialoog wordt gevoerd aan de hand van een ethische gespreksmethode. 

Aan het eind van de training wordt besproken hoe u uw gemaakte keuzes kunt 

uitdragen in de praktijk. Door de training in groepsverband te volgen leert u van 

andermans praktijkvoorbeelden. Uw persoonlijke ervaring en de ervaringen van 

anderen vormen de basis van waaruit we werken. Dat wat u leert is dus direct van 

toepassing op de praktijk. 

De training is geschikt voor pedagogen en voor pedagogisch werkers. De training is 

tevens geschikt voor leidinggevenden en zelfstandigen. 

• Duur van de training: De training bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten van 

een twee tot drie uur. Het aantal bijeenkomsten en de duur van de bijeenkomsten 

wordt in overleg bepaald. 

• Aantal deelnemers: 6 – 12

• Kosten: In overleg, afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. 

• Locatie: incompany. Op locatie in overleg mogelijk. 


