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Samenwerking ouders-school 

 

training 
De school heeft een verzwaarde zorgplicht ten opzichte van enkele jaren geleden. Als 
ouders hun kind aanmelden bij een basisschool, mogen zij van de school verwachten dat de 
school zich maximaal inzet om een passend aanbod te realiseren. Andersom mogen scholen 
van ouders verwachten dat zij achter de aanpak van school staan op het gebied van het 
onderwijsprogramma en de extra ondersteuning die gegeven wordt. 
 
Veel leraren, IB-/ZC-ers en leidinggevenden ervaren dat zij nog niet in staat zijn om het 
maximale te halen uit de relatie met ouders, waardoor misverstanden en teleurstellingen 
regelmatig voorkomen. 
Deze training is erop gericht om te leren communiceren met ouders als partner in het 
onderwijs- en opvoedingsproces. 
 
Webpagina Samenwerking school-ouders:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/samenwerking-school-ouders 
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In het kort 

Ouders en leraren: samen begeleiden we 
het kind op weg naar de volwassenheid, 
ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden 
en kennis. Daardoor zijn we ongelijke 
maar wel gelijkwaardige partners met 
maar één doel: het beste voor het kind. 
Wat het beste is, daarover kunnen 
meningen verschillen, vanuit een 
verschillende kijk op het gedrag en 
kwaliteiten van het kind, en vanuit 
verschillende inschattingen wat we 
kunnen doen om het ontwikkelingsproces 
te ondersteunen. 
 
Doelgroep 
Leraren, intern begeleiders, 
leidinggevenden en schoolteams vormen 
de doelgroep voor deze training. 
 

Inhoud 
De training heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Bespreken van beelden van het 
kind; 

• Samen doelen stellen; 
• Afspraken maken en deze 

vasthouden. 

Studiebelasting 
De training duurt 3 uur. Inclusief het 
voorbereidende kijk- en leeswerk 
bedraagt de totale studiebelasting 7  

 

Studieprogramma 
 

Inhoud 
In deze training leert u: 

Bespreken van beelden van het kind: 

o Positieve kenmerken in het gedrag 
van het kind; 

o De ontwikkeling van 
zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid van het kind; 

o Wanneer wordt het (gedrag) lastig 
voor het kind en voor anderen; 

o De ontwikkeling van het leren; 
o Capaciteiten, talenten en 

kwaliteiten van het kind. 

Samen doelen stellen: 

o Doelen op gebied van verbaal en 
fysiek (on-)gewenst gedrag; 

o Doelen op het gebied van 
zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid; 

o Doelen op het gebied van 
huiswerk; 

 
Afspraken maken en deze vasthouden: 

o Afspraken helder maken met 
wederzijdse acceptatie; 

o Afspraken vastleggen; 
o Communicatie bij wel/niet 

nakomen afspraken. 

Werkvormen 
Vooraf leest u een paar artikelen en 
bekijkt u enkele filmpjes. 
Tijdens de training gaan we zoveel 
mogelijk aan de slag met oefenen van 
gesprekken. 
Tenslotte noteren we de leer- en 
aandachtspunten en krijgt u nog 
aanvullende tips. 
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o Doelen op het gebied van omgaan 
met social media. 

 

Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze training betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning omgeving):  
€ 225,- 
De minimale groepsgrootte is 5. Indien de 
groep groter is dan 10 personen, splitsen 
we deze om optimaal te kunnen trainen. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
De training duurt 3 uur. Inclusief het 
voorbereidende kijk- en leeswerk 
bedraagt de totale studiebelasting 7 uur. 
 
Trainers 
De module wordt gegeven door 
vakbekwame trainers: 
Angelique Kees; 
Robertjan de Wilde; 
Margreet Pols. 

Locaties en data 
De training wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. 
Daarnaast kunnen wij deze training ook 
incompany bij u op school verzorgen. 
 
Resultaat 
Certificaat 
De training wordt afgesloten met een 
bewijs van deelname. 
 
Competenties 
De inhoud en doelen van deze training 
horen bij competentiedomein 6: 
samenwerken met ouders. 

 


