
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communicatie met ouders: niet strijden maar 

leiden naar oplossingen – en een vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communicatie met ouders, niet strijden maar leiden naar oplossingen 

Communicatie met ouders: 

niet strijden maar leiden naar oplossingen en een vervolg. 

 

De cursus bestaat uit 2 of 4 dagdelen en is opgenomen in het Lerarenportfolio: nJescmXb7M 

en Xx3h3rlQZs (het vervolgdeel) 

Hoe kun je door eigen gedrag zorgen dat ouders zich partner voelen? 

En mocht zich toch een moeilijke situatie voordoen, welke inzichten kunnen dan helpen om 

een gesprek te leiden naar oplossingen? Ken je daarvoor de algemene regels van interactie 

en specifieke benaderingswijzen bij conflicten? 

En als het gesprek goed verloopt en je het doel bereikt, hoe vervolg je dan de communicatie 

(monitoring) en houd je het doel goed voor ogen?  

Hoe zorg je ervoor dat je het belang van de leerling dient, zonder dat je jezelf overbelast? 

Hoe blijf je als leerkracht degene die het systeem overziet en begeleidt (de leerkracht als 

regisseur): grenzen aangeven en taken delegeren. 

 

Inhoud 

* Kennis en praktische toepassing tav de communicatie met ouders door niet de strijd aan te 

gaan, maar leiding te geven aan het gesprek dat erop gericht is te komen tot oplossingen: 

- de interactiepatronen die ten grondslag liggen aan conflicten en conflictstijlen 

- achtergrond en gebruik van het tweekolommengesprek (en andere gespreksformats) 

- Triune Brain Theory en verdieping van de consequenties  

- het gebruik van (moderne) media of juist niet… 

- oplossingsgericht werken 

- onderlinge verbondenheid in systemen  

- regisseren, monitoren en begrenzen 

Na elke bijeenkomst volgt een opdracht om uit te voeren in de eigen praktijk. 

* Door ervaringen en casuïstiek te delen en elkaar te ondersteunen door mee te denken. 

* Door zelfstudie en reflectie vaardigheid ontwikkelen in het herkennen van genoemde 

complexe situaties.. 
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