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Inclusief:

Stel je voor... Je vermoedt dat er bij Lynn thuis sprake is van huiselijk

geweld. Je hebt de eerste twee stappen gevolgd van de Meldcode en bent

aangekomen bij stap 3: een gesprek met de ouders. Je hebt de signalen  

voor jezelf helder en je wilt een open gesprek met de ouders. Hoe pak

je dit aan?

Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van)

kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als

professional. Als je in gesprek gaat met ouders wil je jezelf

professioneel opstellen zonder te oordelen. Dit is extra lastig

aangezien het een gevoelig onderwerp is en je niet goed kunt

inschatten hoe ouders zullen reageren. Je doel is om het onderwerp

bespreekbaar te maken en ervoor het kind samen uit te komen.

Het begint met een goede voorbereiding van het gesprek. Je moet

helder voor ogen hebben wat je wilt bespreken. Je houding is erg

belangrijk en natuurlijk moet je de juiste vragen stellen.

De training 'In gesprek met ouders' helpt professionals om goed te

communiceren met ouders en juist te reageren. Tijdens de training

krijg je meer inzicht in de gesprekstechnieken, wordt er geoefend

met de verschillende reacties van ouders en worden verschillende

casussen besproken.

2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

Beheersing van

gesprekstechnieken die je

kunt inzetten 

Aan de hand van situaties uit

de praktijk inschatten wat

een gewenste reactie is op de

emoties of uitspraken van

ouders

Na de training durf je met ouders

een open gesprek aan te gaan

wanneer je huiselijk geweld en/of

kindermishandeling vermoedt. Je

bent in staat de juiste

gesprekstechnieken in te zetten.
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www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

In gesprek met ouders
– Meldcode kindermishandeling –

Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar


