
 

 

 
 
 
 
 

Praktische Informatie over de training         
 

Educatief Partnerschap 
Samenwerking tussen ouders en school 

 
 
 
Voor wie? 
Wat wordt er bedoeld met educatief partnerschap. Hoe kun je als team/ leerkracht op een 
handelingsgerichte  manier overleg voeren met ouders. In twee bijeenkomsten van drie uur 
onderzoeken we  ‘wat werkt’ in de praktijk.Vanuit het belang van de “pedagogische driehoek” 
wordt ingegaan op de do’s en don’ts van effectieve en verbindende communicatie. Uit 
onderzoek is immers bekend hoe een positieve samenwerking tussen ouders en school de 
ontwikkeling van het kind bevordert. Soms is er ook een belemmering in de samenwerking. 
Welke mentale modellen en welke oplossingsgerichte vaardigheden  kunnen dan helpen om 
tot een gezamenlijke aanpak te komen. Aan de hand van diverse werkvormen krijg je 
praktische handreikingen mee.  
 
Doel van de training 

- Inzicht hebben in Passend onderwijs en de  ‘de rol van ouders’ . 

- Bekend zijn  met één van de uitgangspunten van HGW : transparant communiceren 
en samenwerken met  ouders en kinderen. Niet  alleen  hard, maar zeker ook met 
hart. 

- Beelden verkennen rond het begrip  educatief partnerschap. Realiseren van verschil 
in verantwoordelijkheid/bevoegdheden school en ouders .  

- Weten welke gespreksvormen en wijze van communicatie samenwerking met ouders 
versterken. 

- Sterker bewust zijn van de impact van ‘ondersteuning’  voor ouders en kind en de 
manier waarop de leraar/ib er dit vorm geeft.  
 

 Na deze training  

- Ben je  sterker bewust van  het positieve effect van gedragen educatief partnerschap. 

- Werk je in de ‘ondersteuningstrajecten met kinderen’ nauw samen met de ouders, 
vanuit de gelijkwaardige positie van educatief partner. 

- Ben je bewust van de invloed als i.b.- er /teamlid naar het team als model voor de 
gewenste attitude naar ouders. 

- Ben je vaardig in het voeren van verschillende soorten gesprekken met ouders  en 
heb je zicht op “hinderpalen”. 

- Ben je meer in staat om vanuit een oplossingsgericht houding/mindset  de 
samenwerking met ouders te versterken. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Overzicht bijeenkomsten 
 

Programma Onderdelen 

 
Bijeenkomst 1 
 
 
 
 
 

 
• De Pedagogische driehoek 
• Verschillende verantwoordelijkheden 

ouders en school 
• Hinderpalen in de communicatie 
• Van weerstand naar verbinding 
• Oefenen met gespreksvaardigheden 
• Meervoudig partijdig 
• Tien gouden regels 
• Huiswerkopdracht 

 

 
Bijeenkomst 2 
 
 
 

 
• Bespreken  werkopdracht  
• In gesprek met ouders : doel, vaardigheden 

en hinderpalen (herkennen weerstand) 
• Als er zorgen zijn:  werken met een 

ondersteuningsteam (MDO) 
• Acceptatieproces bij ouders 
• Slechtnieuwsgesprek 
• Do’s en don’ts bij oudergesprekken 

 

 
Hoe?  
De Inschool Academie biedt verschillende mogelijkheden. In overleg kunnen trainingen op 

maat worden aangeboden met een passende prijsopgave. 

Teamtraining: twee bijeenkomsten van 3 uur op  locatie, 

inclusief intake gesprek 

Prijsopgave in overleg 

Studiedag voor schoolteams, inclusief intakegesprek Prijsopgave in overleg 

Studiedag voor interne begeleiders/directie, inclusief 
intakegesprek 

Prijsopgave in overleg 

 
Voor informatie   
Neem contact op met Caroline Kooistra van de Inschool Academie  
c.kooistra@inschoolacademie.nl of u kunt bellen (0647808101).  
Voor meer informatie zie www.inschoolacademie.nl 
 
Literatuur en achtergrondinformatie. 

     Peter de Vries – ouderbetrokkenheid 
      Noelle Pameijer: samen sterk: HGW voor ouders 

     Oplossingsgericht werken met ouders 
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