
Jonge Kind Academie

Gespreksvoering  
met ouders

Training voor leerkrachten,  
intern begeleiders en onderwijs-
assistenten in groep 1, 2 en 3



Waarom een training over 
gespreksvoering met ouders?
Er worden veel gesprekken met ouders 
gevoerd op school. Soms verloopt een  
gesprek niet zoals je het graag wilt.  
Gerichte gespreksvaardigheden kunnen  
je hierbij helpen. Door deze vaardigheden 
te oefenen, kun je ze verbeteren en  
uitbreiden. Zo word je bewust van de 
wijze waarop je een gesprek voert en hoe 
je een gesprek kunt leiden en sturen.

Wat houdt de training in?
We starten de training met een korte  
theoretische inleiding over gespreks- 
voering en gesprekstechnieken. Daarna 
gaan we aan de slag met casusmateriaal 
uit de praktijk van de deelnemers.  
We oefenen gesprekken met rollenspelen 
in kleine groepjes. We bespreken thema’s  
zoals motiveren, omgaan met weerstand 
en het komen tot een gezamenlijke  
oplossing met ouders. Het is een training 
gericht op de praktijk. Het is de bedoeling 
dat je daarna direct aan de slag kunt gaan 
met de besproken tips en adviezen.

Praktische informatie
•	 	De	training	duurt	ongeveer	 

anderhalf uur. 
•	 	We	stellen	in	overleg	de	datum	en	 

locatie vast.
•	 	De	training	is	voor	leerkrachten,	intern	

begeleiders en onderwijsassistenten in 
groep 1, 2 en 3.

De trainingen worden georganiseerd  
door de Jonge Kind Academie (JKA), het 
opleidingsinstituut van MOC ’t Kabouterhuis. 
Ervaren orthopedagogisch medewerkers 
en gezinsbegeleiders van ’t Kabouterhuis 
geven deze training. Onze trainers maken 
het verschil. Als specialist kennen zij jouw 
vakgebied en werkomgeving. Ze zijn in 
staat om op inspirerende wijze hun  
deskundigheid over te dragen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en het  
volledige trainingsaanbod van de  
JKA op www.kabouterhuis.nl.  
Aanmelden kan door te mailen naar  
academie@kabouterhuis.nl of te bellen 
naar 020-644 53 51.

“Hoe bespreek ik met  
de ouders van Bas (4 jaar) dat 
hij af en toe kinderen slaat?”

“Femke (5 jaar) loopt 
wat achter op haar 

klasgenootjes. Hoe vertel 
ik dit aan haar ouders?”

“Omar (6 jaar) wordt gepest in de 
klas. Ik zie op tegen het gesprek 
met de ouders omdat de vader 

een opvliegend karakter heeft…”
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