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Programma

13.50- 14.00 Introductie programma

14.00- 14.20 Voorstelronde 

14.20- 14.25 De stelling & het bewijs 

14.25- 14.30 De voorlopige stemming 

14.30- 15.00 Het debat in 2 groepen
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15.00- 15.15 Terugkoppeling & het eindoordeel



Voorstelronde

Naam

Organisatie

Eigen ervaring met ouderschapsverlof
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De stelling & het be ijs  De stelling & het bewijs: 
ouders willen geen langer 

d h l f i  d  b b tijd ouderschapsverlof in de babytijd 

4



De stelling & het be ijs  De stelling & het bewijs: 
ouders willen geen langer 

d h l f i  d  b b tijdouderschapsverlof in de babytijd
Aantal maanden waarover 

werknemers verlof spreiden werknemers verlof spreiden 

5



Reden oor niet opnemen Reden voor niet opnemen 
ouderschapsverlof,

t ijl  l b h ft  i  (CBS  )terwijl er wel behoefte is (CBS, 2009)
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Het debat in 2 groepen

2 groepen: 

voorstanders & tegenstanders

Formuleer uw antwoorden op de vraag

Noteer de antwoorden op een flap p p

voor de terugkoppeling
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Het debat in 2 groepen

Voorstanders 
d  ill  ouders willen 

inderdaad geen langer ouderschapsverlof 
in de babytijd

Onderwerp
Hoe zorgen we er voor datHoe zorgen we er voor dat

baby’s zich optimaal kunnen ontwikkelen
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gedurende de eerste 6 maanden? 



Het debat in 2 groepen

Tegenstanders 
ouders willen ouders willen 

juist wel langer ouderschapsverlof 
in de babytijdin de babytijd

Onderwerpp

Hoe zorgen we er voor dat ouders 

wel langer ouderschapsverlof wel langer ouderschapsverlof 

in de babytijd 

?
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opnemen?



Terugkoppeling & het eindoordeel

Het eindoordeel:

Hoe denkt u nu over de stellingoe de t u u ove  de ste g

O d  ill   l  Ouders willen geen langer 
ouderschapsverlof in de babytijd

10


