WAT IS METER-PETERSCHAP?

Wat is meter-peterschap?
Via meter-peterschap wordt een onthaalouder die aan het begin van haar
carrière staat (=een startende onthaalouder of kandidaat-onthaalouder1) aan
een ervaren onthaalouder gekoppeld. Die ervaren onthaalouder neemt de rol
van meter of peter op en fungeert als steun en klankbord. Het gaat om een
relatie waarbij de ene partij vooral expertise en kennis ter beschikking stelt en de
andere partij vooral kennis en expertise ontvangt.
Op heel wat plaatsen bestaat er al een vorm van meter-peterschap, zonder dat
dit als dusdanig benoemd wordt. Het formaliseren van dit engagement heeft
een aantal belangrijke voordelen: het zorgt voor duidelijkheid omtrent de
verwachtingen bij de kandidaat-onthaalouder en de meter-peter, het geeft
erkenning aan de extra inspanningen die meter-peters op zich nemen en het
onderstreept het wederzijds engagement in die relatie.

Wat doet een meter-peter?
Een meter-peter ….










geeft tips en antwoorden op basis van eigen ervaring
luistert naar wat een kandidaat-onthaalouder te vertellen heeft
is een klankbord, ondersteunt wanneer iets moeilijker loopt bij de
kandidaat-onthaalouder en verwijst door indien nodig
wisselt ideeën uit [bijv. over activiteiten, het huishoudelijk reglement,
het dagverloop, de organisatie, …]
is geïnteresseerd in de kandidaat-onthaalouder en neemt ook zelf
contact op
…

Is dit collegiaal leren?
Leren van en met elkaar (collega-onthaalouders), daar draait het om bij
collegiaal leren. Dit gebeurt in een vorm en inhoud die door onthaalouders zelf
als ondersteunend en verrijkend wordt ervaren en de cultuur van permanent
leren versterkt. Het meter-peterschap komt tegemoet aan de vraag van
onthaalouders om via feedback en uitwisseling extra ondersteuning van een
collega (in de opstartfase) te kunnen ontvangen. Het is een sterke vorm van
collegiale steun en collegiaal leren.
Er bestaan verschillende vormen van meter-peterschap. Ze verschillen wat
doelstelling en mate van engagement betreft. In deze leidraad gaan we dieper in
op verschillende varianten.

1. In deze leidraad spreken we systematisch van “kandidaat-onthaalouder”. We maken – voor een vlotte lezing – geen

LEIDRAAD METER-PETERSCHAP | 5 |
www.gezinsopvanginfo.be

