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In gesprek met kinderen 

training 

Passend Onderwijs vraagt van leraren om sterk te individualiseren en te differentiëren. 

Gesprekken met ouders zijn hierin belangrijk, maar ook het kind moet hierin gehoord worden. 

Dit lijkt niet altijd een gemakkelijke opgave ondanks de goede wil van een leraar. Want wat 

doe je met een leerling die om de drie tellen van zijn stoel opstaat om `even` iets te pakken. 

In gesprek gaan met kinderen is een vaardigheid die een eigen karakter heeft en twee 

subvaardigheden bevat: het neerzetten van een juiste sfeer en het stellen van de juiste 

vragen. Het bewerkstelligen van een open sfeer en vertrouwen is iets wat een leraar zelf 

moet ontwikkelen in de eigen levensloop en onderwijservaring. De technieken kunnen echter 

goed aangeleerd worden zodat je vorm kan geven aan een gesprek omdat je weet waarmee 

je rekening moet houden als je in gesprek gaat met kinderen. 

 

Webpagina In gesprek met kinderen:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/in-gesprek-met-kinderen 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/in-gesprek-met-kinderen
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In het kort 

Een gesprek biedt de leraar mogelijkheid 
om een kind te zien en te horen. Vanuit 
deze relatie kan het ontwikkelingsproces 
ondersteund worden. Ook kunnen 
kinderen soms verassende perspectieven 
bieden op een situatie. Het 
oplossingsgerichte gesprek maakt 
kinderen mede eigenaar van een 
problematische situatie op een 
respectvolle, niet belastende manier. 
Hierbij is het een grote kunst om te gaan 
denken in mogelijkheden in plaats van 
problemen als waarheid te bestempelen. 
Hiermee komen we in een kern van 
Passend Onderwijs. 
 
Doelgroep 
Leraren, intern begeleiders, 
leidinggevenden en schoolteams vormen 
de doelgroep voor deze training. 
 

Inhoud 
De training heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Eigenschappen van communicatie 
met kinderen; 

• Interview en open 
gespreksvoering; 

• Oplossingsgericht werken en 
oplossingsgerichte 
gesprekstechnieken. 

Studiebelasting 
De training duurt 4 uur. Eventueel kan dit 
in twee delen worden opgesplitst. Inclusief 
het voorbereidende kijk- en leeswerk 
bedraagt de totale studiebelasting 8 uur. 

 

Studieprogramma 
 

In deze training leert u: 

1: Gesprekstechnieken met kinderen: 

• Gespreksfasen; 
• Eigenschappen en aspecten van 

communicatie met kinderen; 
• Welke type vragen er zijn en wat 

het effect is van elk type vraag; 
• Meta-communiceren; 
• Leren toepassen van de juiste type 

vraag op het juiste moment; 
• Houden van een open interview. 

2: Oplossingsgericht denken: 

• Van problematische naar effectieve 
communicatie; 

• Denken in oplossingen in plaats van 
oorzaken; 

• Verschillende werkvormen die zowel 
op de groep als op het individu kan 
worden toegepast, waaronder ‘kids 
skills’; 

• Uitvoeren van een oplossingsgericht 
werken. 

 

Werkvormen 
Vooraf leest u een paar artikelen en 
hoofdstukken.  
Hoewel theorie een wezenlijk onderdeel 
vormt, zal er zo snel mogelijk aan de slag 
worden gegaan met het oefenen van 
gesprekken. Reflectie is een wezenlijk 
onderdeel van gespreksvoering dus de 
dag wordt afgesloten met leer- en 
aandachtspunten. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze training betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 225,- per 
persoon. 
De minimale groepsgrootte is 5. Indien de 
groep groter is dan 10 personen, splitsen 
we deze om optimaal te kunnen trainen. 
Onze trainingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
De training duurt 4 uur. Eventueel kan dit 
in twee delen worden opgesplitst. Inclusief 
het voorbereidende kijk- en leeswerk 
bedraagt de totale studiebelasting 8 uur. 
 
Locaties en data 
De training wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. 
Daarnaast kunnen wij deze training ook 
incompany bij u op school verzorgen. 
 

Trainers 

De module wordt gegeven door 

vakbekwame trainers: 
 

Angelique Kees; 

Suzan ter Riele. 

 

Resultaat 

Certificaat 

De training wordt afgesloten met een 

bewijs van deelname. 

 

Competenties 

De inhoud en doelen van deze training 

horen bij competentiedomein 1 

(interpersoonlijk competent) en 2 

(pedagogisch competent). 

 


