
Praktijkgerichte  

vorming  

voor  
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 29 mei 2018 

voormiddag 

Leuven 

Unieke invalshoeken waaruit 

ik heel wat inspiratie gehaald 

heb. 

 

Zeer bruikbaar   

in de praktijk 

In de vlucht van alle ontwikkelingen binnen zorg en onderwijs aan personen 

met een handicap, wordt communicatie met ouders steeds belangrijker.  

Elke professional die zich inzet voor  personen met een beperking wordt hoe 

langer hoe meer ook uitgedaagd om te komen tot een goede samenwerking 

met ouders. 

Wat betekent dat? Hoe zien ouders dat? Hoe doe je dat concreet? 

Noor Seghers vertelt over boeiend partnerschap met ouders. Ze put uit 

haar expertise als coördinator van Magenta, een project  rond ouderschap 

met zorg binnen de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU 

Leuven.  Meer info: www.magentaproject.be  

Ze vult dit aan met haar eigen ervaringen als moeder van een zorgenkind, als 

brus en als managementtrainer. 

 

Met tal van voorbeelden, getuigenissen en beeldmateriaal illustreert ze kan-

sen om te komen tot stimulerende samenwerking. Ze geeft ons meer inkijk in 

het perspectief van ouders van zorgenkinderen. Verschillende invalshoeken, 

zoals de wereld van managementtechnieken, brengen u verfrissende ideeën 

om meer comfort en voldoening te vinden. We ontdekken ook uw eigen er-

varingen als rijke bron om te komen tot heldere en tegemoetkomende com-

municatie  

Partnerschap met ouders van een zorgenkind 

 Programma  dinsdag 29 mei 2018 -  9u15-12u30 

9u           Onthaal 

9u15       In  de schoenen van  ouders 

   Hoe ervaren ouders de contacten met professionelen? 

   Wat verwachten ze ervan? Wat speelt voor hen mee? 

                 Met getuigenissen van ouders , resultaten wetenschappelijk onderzoek    

  en voorbeelden uit de praktijk 

10u45    Pauze 

11u     Ik, mijn organisatie en de ouders: samen aan de slag 

   Omgaan met verwachtingen en spanningsvelden 

   Concrete handvaten voor oudergerichte communicatie 

   Met enkele krachtige kapstokken, onverwachte insteken  en inspirerende 

  verhalen  

     Voor wie?  

Iedereen die met ouders van een zorgenkind tot een goede communicatie 

wilt komen: opvoeders, leerkrachten, (para)medisch personeel, maatschap-

pelijk werkers, orthopedagogen, medewerkers inclusieve kinderopvang, 

CLB-medewerkers,… 

 Kostprijs en inschrijving 

Deelname kost €40 

Inschrijving via de website 

 Lokatie 

VHI Van Den Heuvelinstituut  

Dekenstraat 2, 3000 Leuven 

     Je hebt me doen nadenken. 

Het heeft me deugd gedaan het eens met de ogen van een ouder te bekijken. 

   Hiermee kan ik morgen aan de slag 

http://www.magentaproject.be
https://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/formorg

