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Meldt je nu aan! 
Specialistische training tot Oudercoach start  medio mei!

Hallo Coaches en Professionals!

Geweldig nieuws! Medio mei gaan we alsnog van start met de

Specialistische training tot Oudercoach.

Informatie

Hieronder vind je inhoudelijke informatie over de training, de data van de

verschillende modules. 

De Specialistische training vindt dit jaar 2x plaats. Mocht je nu niet kunnen

deelnemen dat kun je starten met de volgende groep. Wanneer dit is, is

nu nog niet bekend, maar zal t.z.t. op de website terug te vinden zijn.

We kijken er ontzettend naar uit om deze Specialistische training tot

Oudercoach te gaan verzorgen!

Sharon Plet

GezinVoorop



Live lessen en online mogelijkheden
We hebben besloten de Specialistische training zowel fysiek
als online aan te bieden. Op de locatie in Rotterdam zal de
training plaatsvinden, uiteraard met in acht nemende van de
Corona maatregelen.

De Training is interactief en zal veel praktijk casussen bevatten
en situaties nabootsen om het leerrendement te verhogen.

Accreditatie
Binnenkort zullen we accreditatie aanvragen bij het SKJ
register.

Literatuur
In de training zal o.a. literatuur van Alice van der Pas worden
aanbevolen. Dit wordt tijdens de training bekend gemaakt.

Kosten en inschrijving
De gehele Specialistische training kost € 2.445,00 in totaal,
vrijgesteld van BTW. De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal
alsmede lunch tijdens de live lessen. Supervisie is hierbij niet
inbegrepen en kost € 95,00 per sessie. Voor de training is 1
supervisie moment verplicht.

Vanaf dit moment kan je inschrijven. Dit werkt als volgt:
Je koopt via www.gezinvoorop.nl de training. Na het ontvangen
van de betaling is je inschrijving definitief en ontvang je het
intakeformulier.

*In 2 of 4 termijnen betalen is mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar info@gezinvoorop.nl

Informatie 
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Specialistische training tot Oudercoach
 
In deze specialistische training bouw je aan je kennis over de
psychologie van ouderschap en leer je hoe je ouders op een
impactvolle wijze kan coachen aan de hand van de
Ouderschapsmethodiek. Kennis over Ouderschap,
Ouderschapsgroei en complexe ouderproblematiek is waar we de
focus op leggen. 
 
We belichten de aspecten en processen van de
ouder in zijn/haar ouderschap m.b.t. de opvoeding, de eigen
waarden, normen en overtuigingen, het rugzakje van de ouder en
de kwetsbaarheid die daarmee gepaard gaat. We maken
onderscheid tussen het individuele welzijn van de ouder, maar
kijken ook gezinsbreed. Je leert vanuit echte casuïstiek!
 

De POP tot OuderCoach 
Het ouderperspectief 
De Ouderschapsmethodiek 
De 4 pijlers in het coachen van ouders 
Een coachende houding naar ouders ontwikkelen
De overlevingsmodus uit

Module 1. De psychologie van ouderschap 

Je maakt kennis met de key elementen van coaching op Ouderschap. We
onderzoeken hoe jij er nu in staat en wat helpt om vanuit het
ouderperspectief aan te sluiten bij de ouder. Je maakt kennis met de
Ouderschapsmethodiek die als rode draad door de gehele specialistische
training zal lopen en leert deze toe te passen aan de hand van 4 pijlers. We
gaan ook direct aan de slag met de praktijk van de ouder en jouw rol en
functie als Oudercoach. 
 

Inhoud 



Eerst jij, dan de rest!
Hoe werken de 4 pijlers voor jou?
Reflectie versus zelfevaluatie
Jouw triggers in het werk met ouders 
De logische niveaus t.o.v. ouderschap 
Overdracht versus tegenoverdracht 
Reflectie en leervragen

Module 2. De Oudercoach, een duik naar binnen 

In deze module gaan we eerste een duik nemen naar binnen. Eerst jij, dan de
rest! Met ouders werken vraagt namelijk veel van jezelf. Het is dan ook belangrijk
dat jij zelf voldoende reflecteert op eigen handelen en tegelijkertijd bewust bent
van wat er met de ouder van binnen gebeurd. Doormiddel van supervisie ga je
kijken naar je eigen stuk, waarden en identiteit aan de hand van de 4 pijlers die in
je Oudercoach POP terugkomen. Een ouder kan je geen groter kado geven dan
een authentieke en autonome Oudercoach. Het veranderproces wat je met de
ouder ingaat vraagt dit namelijk. De ouder heeft nodig dat jouw basis voldoende
is om de verbinding te maken. En daarin ben jij het grootste voorbeeld. 

Theoretisch model
Omstandigheden en buffers
De ouderlijke werkvloer
Casus de moeilijke ouder, omgaan met verschillende ouders
Persoonlijke leervragen en opdrachten

Module 3.  Het methodisch model van Alice van der Pas versus de
Ouderschapsmethodiek

Als Oudercoach leer je werken met het denkschema van Alice van de Pas. We
hebben dit schema dusdanig uitgewerkt voor de Oudercoach dat heel duidelijk
wordt waar de ouderschapsprocessen zich bevinden binnen het schema en hoe
je daar heel scherp op kan aansluiten om daadwerkelijk een verandering te
starten bij de ouder. Door middel van de Ouderschapsmethodiek pas je het
denkschema toe in je sessies met de ouder. Je zal merken dat de verdieping die
nodig is voor de ouder om te handelen vanuit kracht en regie vanzelf zal gaan
door op deze manier de oudercoaching in te zetten. De ouder zal voldoende
ruimte en autonomie ervaren om aan de slag te gaan. 



Een gevoel van welkom (de coach versus de ouder) 
Levend verlies in het hier en nu
Wat als het niet meer gaat?
Hoe zit het met veiligheid?
Werken met protocollen binnen je Oudercoaching
Oudervriendelijk Rapporteren

Module 4. De praktijk 

Hoe jij een ouder welkom heet en hoe de ouder jou welkom heet is heel
belangrijk. Het vormt de basis voor jullie samenwerking. We gaan hier dan ook in
onderzoeken wat werkt en wat juist niet. Verder gaan we dieper in op
onderwerpen die het ouderproces sterk beïnvloeden en kijken we wederom
vanuit onszelf als Oudercoach naar de manier van werken die van ons verwacht
wordt. Hoe gaan we om met al die protocollen en hoe kunnen we onze
communicatie naar collega's of in derden gesprekken zoals MDO's verbeteren. 

Profileren en positioneren, jouw business als Oudercoach!
Opbouw OuderCoach traject
Opbouw en beheren netwerk en relaties
Eindopdracht en presentatie
Diploma uitreiking

Module 5. Afronding en Diploma uitreiking 

Na een positieve afronding en presentatie ontvang je het diploma Oudercoach en
ben je officieel Expert in Ouderschap! Je wordt opgenomen in het register en
krijgt een plekje op de website. Daarnaast zullen we vanuit de Online
Ouderschapsacademy ouders en organisaties actief naar je doorverwijzen voor
coaching. 
 


