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Nu eens helemaal anders! 
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Maak met deze cursus de 
ouderavonden op uw 
kinderdagverblijf tot een groot 

succes! 

Met een ouderavond organiseert u 
een samenwerking met uw 

belangrijkste doelgroep: de 
ouders. 

Een ouderavond is bij uitstek 

geschikt om open van gedachten 
te wisselen over doelstellingen, 

wensen, opvoedvragen en 
concrete maatregelen met 

betrekking tot het KDV.  

Van dit samenwerkingsverband 
zult u in de dagelijkse praktijk de 

vruchten plukken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van deze 1-daagse 
workshop kunt u: 

 

 Thema’s voor ouderavonden 
kiezen: van een actueel 

vraagstuk tot altijd interessante 
onderwerpen 

 Ouderavonden voorbereiden: 
een goede planning is de helft 
van het succes! 

 Creatieve uitnodigingen 
schrijven en ontwerpen: zo 
wekt u het interesse van de 

ouders 

 Keuzes maken met betrekking 
tot de organisatie, oriëntatie en 

te creëren sfeer: zo komt 
iedereen graag! 

 Ouders uitnodigen tot 

begrijpen, beleven en 
uitproberen: bijvoorbeeld met 

een leuke en tot participatie 
uitnodigende info-markt 

 De ouderavond professioneel 

vormgeven: van Powerpoint tot 
plankenkoorts 

 Multiculturele ouderavonden 

organiseren: overwinnen van 
(taal)barrieres 

 De ouderavond van begin tot 

eind één geheel laten zijn: van 
warming-up tot terugblik 
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Een goede samenwerking met 
ouders zorgt voor een goede 

klantenbinding. En een gezonde 
binding met uw klanten zorgt voor 

een kinderdagverblijf dat klaar is 
voor de toekomst! 

Organiseer boeiende 

ouderavonden en laat zo uw 
ouders weten dat u hun inbreng 

en mening waardeert. 

 

We maken in deze workshop 
gebruik van talrijke voorbeelden 
van geslaagde en in de praktijk 

getoetste ouderavonden. 

Deze mag u daarna direct in de 
praktijk toepassen! 

 

Leer hoe u met weinig middelen 

en opvallende en inspirerende 
ouderavond kunt organiseren! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Duur van de studiedag 

1 dag van 9.00 – 16.00 uur 
 

Kosten van de studiedag 
Per dag € 750,- Euro. 
 

Indien u de studiedag op 2 avonden 
wilt organiseren, bedraagt de 

groepsprijs € 850,-. 
 

De prijs is gebaseerd op een 
groepsgrootte van max. 15 
deelnemers.  

 
De prijs is exclusief reiskosten a  

€ 0,19/km.  
 
Continue Coaching en Training is 

geregistreerd bij het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs. 

Daarom is deze studiedag vrijgesteld 
van BTW! 
 

 
Meer informatie? 

Neem voor meer informatie contact 
op met Judith Lang of Bart van de 
Wauw (studiedag@continue-ct.nl). 

Wij informeren u graag verder! 
 

 
 
 

 
 

 
 
Continue Coaching en Training heeft 

zich sinds vele jaren toegelegd op 
het geven van trainingen op 

kinderdagverblijven op gebied van 
veiligheid en welbevinden. In de 
opzet van onze trainingen en 

workshops staat de ontwikkeling van 
het kind centraal. 
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