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Thema:  Partnerschap en gespreksvoering met ouders bij extra ondersteuning 
 

 
 

 Beste collega,  
 
We nodigen je van harte uit voor de lentebijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013. Het thema van                            
deze bijeenkomst is ‘Partnerschap en gespreksvoering met ouders bij extra ondersteuning’.  
Tijdens deze bijeenkomst werken we samen aan het versterken van het partnerschap met ouders, 
bij kinderen in de extra ondersteuning. Hoe zetten we ouders in hun kracht? En hoe versterken we 
als interne begeleiders de krachtdriehoek tussen ‘kind, ouder, leerkracht’? 
We starten met twee inspiraties: de implusklas en langdurig zieke kinderen. In deze contexten zien 
we ‘parels’ in samenwerken en afstemmen met ouders bij kinderen in de extra ondersteuning. 
Peter de Vries, bekend van Ouderbetrokkenheid 3.0, benadert de samenwerking met ouders vanuit 
de fundamentele basisbehoeften ‘relatie, autonomie en competentie’ (Stevens). We gaan met 
elkaar actief aan de slag hoe we deze basisbehoeften kunnen inzetten in samenwerken met ouders.  
Partnerschap en goede samenwerking met ouders start ‘valt en staat’ met goede communicatie. 
Daarom is gespreksvoering van interne begeleiders met ouders van groot belang. Dit vraagt om 
goede gespreksvaardigheden. We oefenen meerdere gespreksvaardigheden en –technieken,, in het 
bouwen aan relatie in gespreksvoering, in het voeren van perspectiefgerichte gesprekken met 
verwachtingsvorming en doelen én gespreksvoering in complexe situaties.    
 
De gewenste opbrengsten voor deze bijeenkomst zijn:   

 Je onderkent de fundamentele basisbehoeften ‘relatie, competentie en autonomie’ als 
intern begeleider, in de samenwerking en gespreksvoering met ouders over hun kind 

 Je hebt als intern begeleider geoefend in gespreksvoering, waarbij je hebt geoefend met 
resultaatgericht werken, verwachtingsvorming en het stellen van doelen voor kind, 
leerkracht (onderwijs) en ouder (opvoeding) 

 Je hebt als intern begeleider vaardigheden om in gesprek met ouder samen t e werken aan 
realistische verwachtingsvorming en geoefend met ‘een perspectiefgericht gesprek’ voeren 

 Je hebt geoefend in gespreksvoering bij complexe gesprekken en weet hiervoor specifieke 
gesprekstechnieken in te zetten (zoals: herkaderen, de TA-machtsdriehoek) 

We zien jullie in een nieuwe lente                                                                       
Rian en Marianne 
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Programma 
 

 Welkom, doel en inhoud 

 Inspiratie en goede praktijken: de impulsklas én langdurig zieke kinderen  

 Partnerschap met ouders: fundamentele basisbehoeften relatie, competentie en autonomie 

 Gespreksvoering met ouders:  

- relatiegerichte gespreksvoering: relatie en vertrouwen, de basis voor een goed gesprek  

- doel en resultaatgerichte gespreksvoering voor kind, leerkracht (onderwijs), ouder 

(opvoeding): verwachtingsvorming en perspectiefgerichte gespreksvoering  

 

Pauze 

 

 Mededelingen Plein 013 

 Gesprekken voeren in complexe situaties: tips, tools en technieken  

 Transfer naar je eigen praktijk 

 Evaluatie en afsluiting  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bronnen:  
te vinden via doorlink of op het Binnenplein   

 
Bronnen om te lezen voor deze bijeenkomst:     
Pameijer, N. Vries, P. de (2014). School en ouders. Samen sterker dan alleen.  
https://wij-leren.nl/ouders-onderwijs.php  
 
Vries, P. de (2015). Tib Tool: Zet ouders in hun kracht (pp 4 – 13). Dordrecht, Instondo. 
 
 
Bronnen die je kunt raadplegen:                                 
CPS (2011). Het school-oudercontract 
Geraadpleegd op 11-03-2019, van:  https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/49390/gratis-
downloads/2346/het-school-oudercontract 

0BCPS (2018). Hoe moeten oudergesprekken worden ingevuld naar tevredenheid van zowel ouders als 

leraren? Geraadpleegd op 11-03-2019 van: https://wij-leren.nl/oudergesprek-verwachtingen-

ouderbeleid-afspraken.php  
 
Haan, A. van, Vreeswijk, E. (2018). Achtergrond vluchtelingenkinderen. Vluchtelingenkinderen in de 
kinderopvang. Utrecht, Sardes. 
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2019/achtergrond_vluchtelingenkinderen_in_de_kinderopvang.
pdf  
 
De Mets. J., Peleman, B. Seghers, M., Vervaet, V. & Van Laere (2018). Warm, welkom en wederkerig. 
Naar een goede ouder-school samenwerking. Gent, Uitgave van Vernieuwingen in de 
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK), uitgevoerd door het Steunpunt Diversiteit en Leren 
(SLD) UGent, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie, Integratie en de Vlaamse 
Overheid.  
https://www.ugent.be/pp/swsp/nl/actueel/nieuws/warm-welkom-en-wederkerig-naar-een-goede-
ouder-schoolsamenwerking  
 
Pameijer, N., Vries, P. de  (2014). Ouderbetrokkenheid: een hype?.  
Geraadpleegd op 11-03-2019, van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-hype.php 
 
Snijder, M. (2015). Samen om het kind. Een sterke basis. Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd 
op 11-03-2019 van https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Samen-om-het-kind-Deel-1-
Een-sterke-basis.pdf  
 
Vries, P.de (2013). Ouderbetrokkenheid 3.0. Van informeren naar samenwerken. Amersfoort, CPS. 
Geraadpleegd op 11-03-2019, van: https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-3-0.php     
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Walbeek, K. van (2017). De communicatie in de samenwerking tussen ouders van 
nieuwkomersleerlingen en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs. Masterscriptie 
Interculturele communicatie. Utrecht, Rijks Universiteit Utrecht.  
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/353682  
 
 
Websites: 
CPS – Ouderbetrokkenheid: 
cps.nl/ouderbetrokkenheid 
 
Ouders Onderwijs 
Oudersonderwijs.nl   
 
Stichting Balans 
https://www.balansdigitaal.nl/  
 

 
Filmpjes 
De impulsklas 
https://www.youtube.com/watch?v=OHHvw4M4H4c&list=PLZzxnh958Mdz4rTClq72wMs7BS2-35Jp  
https://www.plein013.nl/voor-ouders/scholen-en-projecten/projecten/impulsklassen/  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 Peter de Vries 
https://www.youtube.com/watch?v=i62yBODdsrM  
 
Oudergesprek - Koefnoen 
https://www.youtube.com/watch?v=H2n-kw2lgY0  
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