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BOOTCAMP 
 

Succesvol samenwerken  

met ouders in alle soorten en maten 
 

Kinderen nemen hun ouders in het hart mee naar school en nemen de 

leraar in het hoofd mee naar huis. Is er spanning tussen hoofd en hart, 

dan brengt juist dat het kind in een loyaliteitsconflict. Soms is dit 

zichtbaar, soms minder, maar er is altijd een spanning die energie kost 

van het kind. Als hoofd en hart met plezier samenwerken, ontwikkelt 

een kind zich in alle rust maximaal. Hoe mooi en belangrijk is dat.  

Hoe je dat voor elkaar krijgt als schoolteam en als leraar, dat ontdek je 

in deze bootcamp.   

 

 

 

 

 

 

In 1 middag: 

• krijg je scherp hoe je onnodig gedoe met ouders kunt voorkomen 

• leer je hoe je met minder werkdruk, meer voor elkaar krijgt in de samenwerking 

• krijg je praktische stappenplannen om met alle soorten ouders succesvol samen te werken 

• neem je praktijkopdrachten voor jezelf en voor je team mee 

 

De inhoud is direct toepasbaar. Dat wil zeggen morgen! De opzet is hilarisch, prikkelend en super 

enerverend. Je gaat boordevol inspiratie naar huis, met praktische stappenplannen, nieuwe 

inzichten, tips en trucs. En bovenal met zin om met alle ouders succesvol samen te werken.  

 

We sluiten af met een korte evaluatie. Iedere bootcamp heeft een rode draad, een voor jullie 

belangrijk thema. Deze bespreken we samen aan het eind.

Leer de geheimen van succesvol samenwerken met ouders in 1 middag!  
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Voorbereiding – met de opdrachtgever 
 

1. We voeren 1 tot 2 gesprekken met de opdrachtgever(s) om de gewenste impact te bepalen. 

 

2. Op basis van dit gesprek wordt duidelijk: 

• hoe de scholen en de IKC’s de bootcamp het beste voor kunnen bereiden. 

• welke onderdelen meer en welke minder aandacht krijgen. 

• hoe we de verschillende mails versturen. Er is een uitnodigingsmail vooraf, zodat scholen en 

IKC’s en/of teams een beeld krijgen wat ze kunnen verwachten. Daarnaast is er een mail met 

informatie, voorbereiding en natuurlijk enthousiasmering voor deelnemers. 
 

Voorbereiding – voor de deelnemers 
 

1. Je ontvangt een uitnodigingsmail met het programma op maat en een hilarisch introductiefilmpje. 

Met daarin een uitnodigende onderzoeksvraag naar een afgesproken thema. 

 

2. Je krijgt een mail met een boodschap, gebaseerd op het gesprek met de opdrachtgever. Dat kan een 

stappenplan zijn, een e-publicatie, of een filmpje om je te inspireren. In de bootcamp onderzoek je 

wat je comfortzone is in het samenwerken met ouders en wat erbuiten ligt, in je zone van naaste 

ontwikkeling. In de bootcamp wordt je verleid om net een stap buiten je comfortzone te zetten. 

 

3. Je krijgt de vraag: wat wil je zeker meenemen uit de bootcamp en waar wil je van gaan genieten?  

Ter voorbereiding ontvang je: 

• de infographic van de Glans-techniek 

• een hoofdstuk van het boek van de Glans-techniek 

• een overzicht van het meest recente wetenschappelijke onderzoek over ouderbetrokkenheid 
 

Inhoud - we werken in 4 blokken 
 

1. Waarom succesvol samenwerken met ouders 

• Visie op ouderbetrokkenheid; wat zegt de wetenschap erover 

• Wat is jouw missie en ambitie 

• Zo haalt samenwerken het beste uit jezelf, de kinderen en hun ouders 

 

2. De school: een systeem creëren dat wérkt 

• Hoe bouw je jaarlijks en schoolbreed stap-voor-stap aan partnerschap met ouders 

• Hoe gebruik je klachten van ouders als gratis advies 

• Zo meet je de kwaliteit van de samenwerking 

 

3. Professionele communicatie: intra- en interpersoonlijk steeds competenter 

• Welke grondhouding helpt om succesvol samen te werken 

• Stappenplannen voor lastige momenten in de samenwerking 

• Zo werk je samen met ouders in alle soorten en maten; zoals curling-ouders, boze en 

veeleisende ouders, te-ver-weg-ouders of juist te-dichtbij-ouders 

 

  

https://youtu.be/OwH8OXiQCno
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4. Verandering: op weg naar succesvol samenwerken met elke ouder 

• Praktische veranderkunde: fundamenten en nieuwe inzichten 

• Hoe verminder je werkdruk, door anders met ouders samen te werken 

• Zoveel uitdagingen en kansen: zo bepaal je waar je begint 

 

De deelnemers krijgen – tijdens de bootcamp 
 

1. Hand-out van de gepresenteerde theorie waarop ze aantekeningen kunnen maken. 

2. Stappenplannen voor de verschillende soorten gesprekken. 

 

De deelnemers krijgen – na de bootcamp 
 

1. Een opvolgmail met een verdieping vanuit de bootcamp en een 

omschrijving van de rode draad van de bootcamp. 

2. Een succesverhaal als het gaat om succesvol samenwerken met 

ouders. Om leraren te stimuleren om met elkaar succes te delen en 

hoofdpijndossiers op te lossen. 

3. Een afsluitende mail met de vraag: wat heeft de bootcamp je gebracht 

en wat lijkt jou voor jezelf en je team een goede volgende stap op weg 

naar succesvol samenwerken met ouders. 

4. Een mooi slotcadeautje ter inspiratie. 

 

Kosten 
 

• € 139,50 per persoon all-in, met een minimum van 30 deelnemers 

• € 114,50 per persoon all-in, bij meer dan 45 deelnemers 

• We komen gemiddeld met één trainer per 20 deelnemers   

• Extra kosten voor maatwerk bedragen € 500. Is de bootcamp voor meer dan 60 deelnemers, dan is 

het maatwerk inclusief. 
 


