
Gesprek met ouders 
1. Doel
• Uitleggen wat het doel van het gesprek is.
• De signalen, dit wil zeggen de feiten/waarnemingen die zijn vastgesteld, bespreken.
• De ouder uitnodigen daarop te reageren.
• De reactie van de ouder te  interpreteren en dit checken bij de ouder.

2.  Inhoudelijke voorbereiding
• Zet op een rijtje wat je al weet. Niet alleen wat de zorgen zijn, maar ook wat er goed gaat. 
• Formuleer je zorgen zo concreet mogelijk. Geef enkele voorbeelden. 
• Bedenk welke vragen je wilt stellen. 
• Stel haalbare, kleine doelen voor het gesprek.

3. Aandachtspunten in het gesprek
• Zorg voor een goed contact; geef complimenten en zorg dat ouders zich gerespecteerd voelen. 
• Kies voor een brede introductie: je wilt het hebben over je zorgen maar ook over wat goed gaat, in de opvang en 

thuis.
• Besteed evenveel aandacht aan wat goed gaat en wat de zorgen zijn. Meestal is beginnen met positieve dingen 

prettig voor ouders. Je kan 'heen en weer' gaan tussen beide. 
• Benoem je zorgen zo concreet mogelijk. Voorkom eigen meningen of interpretaties.
• Vraag ouders wat ze zouden willen veranderen. Wat zou een eerste stap  kunnen zijn? Wat zou kunnen helpen 

om die eerste stap te zetten? 
• Sta open voor het feit dat ouders de zorgen niet herkennen of er een logische verklaring voor hebben. Check wel 

of die verklaring klopt met de zorgen. 
• Beweeg met ouders mee als ze afhoudend zijn ten aanzien van je zorgen. Ga in gesprek over de dingen die goed 

gaan en geef complimenten. Kies vervolgens een goed moment om te switchen naar de zorgen. Blijven ouders 
ontkennen, stel dan de vraag of ouders zich kunnen voorstellen dat jij je wel zorgen maakt.      

4. Afronding 
•  Check hoe ouders het gesprek hebben gevonden. 
•  Spreek af wat ouders gaan doen en vraag of ze denken dat het gaat lukken.
•  Spreek af wat jij gaat doen (bijv. intern bespreken in het kader van de Meldcode, beslissen wat je verder gaat 

doen, contact opnemen met ouders voor terugkoppeling).
•  Plan een datum voor een (eventueel) vervolggesprek.
•  Maak meteen of snel na het gesprek een gespreksverslag van het besprokene en de afspraken. Laat ouders dit 

tekenen voor gezien.
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