
 

 

Positief oudercontact 
Gedeelde zorg voor de kinderen 

 

 

Training ten behoeve van beroepskrachten als: leerkrachten, oppas/nanny, kinderopvang, 

consultatiebureau, sportverenigingen of andere opvoeders die de zorg voor kinderen delen met 

ouders. 

 

 Inhoud van de training: 

 
Betekenis: Gedeelde zorg van kinderen 

 Wat betekent een gedeelde zorg voor de kinderen voor de beroepskracht? 

 Wat betekent een gedeelde zorg voor de kinderen voor ouders 

 

Wat voor zorgen deel je wel en welke niet? 

 Wat is de reden dat je de zorg wel deelt met ouders 

 Wat is de reden dat je een zorg niet delen met ouders 

 

Eigen normen en waarde en verschillen met het gezin 

 Hoe ga jij om met verschillen van normen en waarde?  

 Wat zegt jouw eigen opvoeding en ervaringen over de zorgen die je nu hebt? 

 

Wanneer ouders zorgen niet herkennen  

 Wat maakt dat ouders de zorgen niet kunnen horen? 

 Wat hebben ouders wel nodig om zorgen te kunnen horen? 

 

Handvaten in gesprek over zorgen. 

 Welke stappen neem je wanneer je zorgen hebt 

 Gesprekstechnieken 

 Weerstand omzetten naar contact maken met ouders 

 

Kostenoverzicht 

Duur training:  3 uur 

Deelnemers:  tot 30 personen 

Tarief training: € 300,00 excl BTW. Excl ruimte huur en evt reiskosten (buiten regio 023) 

Optie:  Certificaat Training Positief oudercontact (Gedeelde zorg voor de kinderen) /  

Hand-out € 3,50  per persoon. 

Praktische informatie  

 Opdrachtaanvraag: Per email tot minimaal 1 maanden voor de trainingsdatum via email 

laura@watwel.nl. Binnen 2 werkdagen ontvangt de opdrachtgever de 

opdrachtbevestiging per email. 

 2 weken voor aanvang training zal er telefonisch contact worden opgenomen met de 

opdrachtgever over de exacte datum, tijd en locatie. Het aantal deelnemers, benodigde 

materialen en gewenste input vanuit de opdrachtgever.  

 Opdrachtgever ontvangt 2 weken voor aanvang training de definitieve 

Opdrachtbevestiging. 

 Annulering: Na de overeengekomen opdrachtbevestiging zullen bij annulering 

administratiekosten in rekening worden gebracht.  

Annulering 1 week voor trainingsdag zullend de volledige kosten in rekening worden 

gebracht. 
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