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In gesprek met ouders
Een dagdeel, dag of tweedaagse in het teken van de praktijk.

Onderwerpen van de workshops 

We stellen in overleg met u een programma van work-
shops samen. Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld:

• Samenwerkend spreken: Wat is een goed setting 
van een gesprek, wat is het doel en wat is de op-
bouw? Wat betekent gelijkwaardigheid en is die 
er wel? Samen kijken naar de gespreksagenda, 
samen oefenen, samen leren.

• Actief Luisteren en Theorie U: Welke vaardighe-
den heb ik als professional nodig voor een goed 
gesprek? Wat zijn daarin de patronen. Wanneer 
luister ik echt en actief, en wat gebeurt er dan. 
Wat zou er gebeuren als ik de stiltes niet vol-
praat? Wat doe ik als ik agressie ervaar tijdens 
een gesprek? Kennismaken met theorie U,  
Oefenen van vaardigheden, Leren en Ervaren

• Didactisch Partnerschap, hoe komen we sa-
men in beweging: Ouders zijn partner op onze 
school. Partners werken samen toch? En welke 
rol hebben ouders dan onderwijs-inhoudelijk in 
deze samenwerking? Hoe geven we dat het beste 
vorm? Hoe krijg ik ouders bijvoorbeeld aan het 
lezen met hun kind? samen nadenken, samen 
oefenen, s amen leren.

• Wat kan ik met LSD,OMA en NIVEA.... gespreks-
technieken: Er zijn veel tips en trucs als het gaat 
om gespreksvoering. Welke zijn dat? Passen ze bij 
mij? In welk gesprek gebruik ik die? Een prakti-
sche workshop barstensvol tips en ideeën. We 
leren ze kennen, passen ze toe en ervaren wat 
wel en niet werkt.

Theater als toegift

Omdat we met een team acteurs komen, wordt u aan 
het einde altijd nog getrakteerd op een heerlijk stukje 
theater. Alle theorie komt nog eens aan bod en regelma-
tig met een knipoog.

Kernwoorden voor deze studie: 

• praktisch

• fun

• leerzaam

• inspirerend

• confronterend.

Prikkelende, inhoudelijke workshops door trainer-acteurs
Wij komen met een team van trainer-acteurs om samen met uw team aan het werk te gaan in prikkelende, inhou-
delijke workshops waarin veel geoefend wordt. Afhankelijk van de grootte van uw team bieden we 2-4 workshops 
aan in 2 rondes. De workshops gaan over de praktijk van het gesprek met ouders. 

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op!

Wat opmerkingen van deelnemers:

“een heerlijke mix van theorie en praktijk”

“Een zere kop van alle tips, een zere buik 
van het lachen”

“Dit was niet alleen heel leerzaam, 
maar ook heel erg leuk!”

“Wow, wat ging de tijd ontzettend snel 
en wat hebben we veel gedaan!”


