
‘Resultaatgericht in gesprek met ouders’
Een kind met te weinig kleren in hartje winter, een leerachterstand bij een van 
je leerlingen of een instabiele thuissituatie die de ontwikkeling van het kind 
belemmert… Als leerkracht of pedagogisch medewerker zie je vaak als een van 
de eersten de signalen dat er iets aan de hand is. Door dit zo snel mogelijk op 
te pakken, kun je voorkomen dat problemen voor een kind verergeren of zelfs 
escaleren. Maar hoe maak je een probleem met de ouders bespreekbaar?  
En hoe vergroot je de effectiviteit van zo’n gesprek? Met deze workshop  
biedt Farent de nodige handvatten en vaardigheden om effectief met  
ouders in gesprek te gaan.
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Resultaat
•  Je leert welke  

stappen er zijn  
voordat je de signalen 
bespreekbaar maakt

• Je leert effectief door te vragen
•  Je weet onderliggende behoeften 

te erkennen
•  Je maakt effectief gebruik  

van non-verbale communicatie
•  Je stemt af op de verschillende 

typen samenwerkingsrelaties  
met ouders

 

Voor wie
De workshop ‘Resultaatgericht in 
gesprek met ouders’ is bedoeld 
voor alle professionals die werken 
met kinderen, zoals leerkrachten 
uit het basis- en voorgezet 
onderwijs en pedagogisch 
medewerkers in de kinderopvang. 
Professionals die het verschil 
willen maken in het leven van  
kinderen en het gesprek met 
ouders op een effectieve wijze  
aan willen gaan.

Inhoud
Jij staat met jouw praktijksituatie centraal in deze workshop.  
De nadruk ligt vooral op het oefenen met situaties bij signalen als leer-  
of ontwikkelingsachterstand, armoede, verwaarlozing, pesten, geweld, 
verslaving en ingrijpende gebeurtenissen zoals een verlieservaring of een 
echtscheiding. Met behulp van de trainers en traineracteurs krijg je snel inzicht 
in hoe jij het gesprek aangaat en hoe je door in te zoomen op onderliggende 
behoeften van de ouders verder komt. Daarnaast krijg je de belangrijkste 
theorieen over bijvoorbeeld verschillende typen samenwerkingsrelaties, 
gespreksstructuur en gespreksvaardigheden.

Opbouw en duur
De workshop ‘Resultaatgericht in gesprek met ouders’ bestaat uit een dagdeel 
van ongeveer 3 uur. Onder begeleiding van ervaren trainers en acteurs binnen 
het sociaal domein, jeugd en onderwijs. Deze workshop kan incompany 
gegeven worden. Dit stemmen we graag af op de praktijk  
van de professionals.

Wil je graag meer weten?  
Neem dan contact op met
Saskia Janssen, coördinator groepswerk,  
via saskiajanssen@farent.nl of 06 51 86 66 50
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