
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Training oudercontacten 
 
Wat leuk dat je meer wilt weten over de training! Je kunt hier meer lezen over: 
1. De meerwaarde van de training 
2. Voor welke doelgroep de training is ontwikkeld 
3. Investering en resultaat 
4. Wat levert het op 
5. De inhoud van de bijeenkomsten. 
 
1. Deze training is echt iets voor jou en/of je team wanneer je: 
- Op een effectieve manier vorm en inhoud wil geven aan oudercontacten 
- Inzicht wil hebben in de verschillende type ouders en welke invloed dat kan hebben op jouw  
  benaderingswijze  
- Vaardiger wilt worden in luisteren, vragen stellen en gerichte gespreksvoeringen met ouders. 
-  Zicht wil op wat werkt in jouw persoonlijke houding tijdens het oudergesprek 
 
2. Voor wie: 
- Leerkrachten 
- Ondersteunend personeel 
- Intern begeleiders 
- Schoolteams 
- Kinderopvang 
- Buitenschoolse opvang en/of clubs 
 
3. Investeringsoverzicht en resultaat 
 

Uitvoering Zelfstudie/huiswerk kosten register resultaat 

3x2 uur 4 uur  €295,-* 2hWCvUQoiN certificaat 

 
* Per persoon bij een open training met minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.  
Deze training wordt ook incompany aangeboden. In overleg passen we de training aan op de 
wensen en behoeften van de organisatie. Het tarief wordt dan per traject berekend.    
 

De training 'oudercontacten' is gevalideerd door het Registerleraar. Je kunt de cursus met 10 
registeruren toevoegen aan je register. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. 
 
4. Wat levert het op: 
Na de training: 
- Ben je in staat om op een prettige, professionele manier oudergesprekken te voeren waarbij  
  je zelf de regie behoudt. 
- Heb je inzicht gekregen in de verschillende gesprekstechnieken en kun je deze ook  
  toepassen. 
- Ben je in staat om complexe oudergesprekken te voeren en om te gaan met ingewikkelde  
  situaties. 
- Weet je hoe je oudergesprekken goed kunt voorbereiden en structureren. 
 



 
 
5. Inhoud van de bijeenkomsten: 
Bijeenkomst 1 
- Het belang van een goed oudercontact 
- Gesprekstechnieken 
- Vraagstellingstechnieken 
- Voorbereiding 
- Een doeltreffend gespreksmodel 
- Oefenen van oudergesprekken  
- Kijken en oefenen a.d.h.v. rollenspellen 
    
Bijeenkomst 2 
- Bespreken van opgedane ervaringen t.a.v. praktijkopdrachten 
- Omgaan met weerstanden 
- Inzicht in jouw overtuigingen/gedrag en het aandeel in een oudergesprek  
- Type ouders en de invloed die jij kan hebben in jouw benaderingswijze 
- Rollenspelen oefenen a.d.h.v. verschillende type ouders 
 
Bijeenkomst 3 
- Slecht nieuwsgesprek 
- Het structureren van het oudergesprek 
- Reflectie en vooruit kijken a.d.h.v. praktijkopdrachten 
- Vervolgstappen voor jouw praktijk/school  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


