
Wanneer bespreek je met ouder(s)
(voor het eerst) een uitdagende
situatie? 
Wat doet je beslissen om in gesprek
te gaan? 
Wat is een goed moment om te
praten over uitdagende situaties? 
Hoe zorg je voor afstemming en
voorbereiding met je collega's? 
Hoe vaak en waarover praat je
gewoonlijk met de ouders? 

Spreek je de ouder aan die het kind vandaag
(toevallig) ophaalt? 
Weet je wat voor deze ouders belangrijk is? Ken
je eventuele gevoeligheden? 
Wil je beide ouders bereiken? 
Kies je eerder bewust om met één van de ouders
te praten? Om welke reden doe je dit? 
Hoe informeer en betrek je de andere ouder? 
Wat doe je als iemand anders het kind meestal
brengt of haalt? 
Hoe ga je om met gescheiden ouders in deze
situatie? 

Wil je een uitdagende situatie bespreken? 
Wil je informatie krijgen van de ouders? Of wil
je informatie geven? 
Misschien wil je ouders eerder iets vragen? 

Met ouders in gesprek gaan over uitdagende
situaties is een mix van dit alles. 

Als begeleider ken je het kind in de opvang., ouders
kennen hun kind in de thuissituatie. Samen leggen
jullie de puzzel en zoeken jullie naar wat het kind
zou willen vertellen en wat het nodig heeft.  

Wie gaat in gesprek met de ouders? De
kinderbegeleider, de pedagogisch coach of
de leidinggevende? 
Wat heb je als begeleider nodig om dit
gesprek te kunnen doen? Wie kan je daarbij
helpen? 
Oefen met je team hoe je feedback kan
geven. 
Wat zijn de gewoonten in jullie
kinderdagverblijf met betrekking tot
gesprekken met ouders? 
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Sta stil bij elk woord
en je komt vanzelf
een stap verder 

Wil ik of moet ik het bespreken? 
Wat maakt dat je met de ouders in gesprek zou
gaan? 
Hoe dringend is het of vind je het om met de
ouders af te stemmen? 
Beleef jij de situatie als een uitdaging? 
Hoe ervaren jouw collega's deze situatie? 

Verzamel info over de situatie: 
Welbevinden en betrokkenheid van het kind,
feiten over de situatie. Info van collega's ...

In welke context? 
Heeft het te maken met de wenperiode? 
Is het een plotste (gedrags)verandering? 
Heeft het gedrag te maken met een stap in de
ontwikkeling van het kind? 
Zijn andere kinderen betrokken? 

Benoem de feiten. Beschrijf en noteer die
heel concreet  
Wat, hoe lang, wie, oorzaak, hoe vaak, ... 

Wat voel jij wanneer de uitdagende situatie
zich voordoet? Wat werkt en wat niet? 
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Goed voorbereid? 
Stap verder door naar de praatkaarten 

Wat wil ik nu met deze ouder(s) bespreken?


