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Opleiding tot gecertificeerd
‘Positive Discipline Parent Educator’
Onderzoek toont het belang aan van persoonlijkheidsvorming bij
kinderen. Dit vraagt aandacht voor hun sociale en emotionele
ontwikkeling. Het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP, 2014) stelt
dat aandacht op dit gebied belangrijker is voor later sociaal en
professioneel succes dan eenzijdige aandacht voor intelligentie.
Positive Discipline leert deze belangrijke vaardigheden op een
bijzonder toegankelijke manier. En dit zonder het gebruik van straf
en beloning, maar vriendelijk & vastberaden, de twee pijlers van
effectief en plezierig opvoeden.

Investering:
Opleidingskosten, inclusief (deels
Engelstalig) materiaal: € 452,50
ervan uitgaande dat je het Positive
Discipline boek al bezit, is dat niet zo
schaf die dan tijdig aan via de
website.
Verblijfskosten, zie inschrijfformulier op website van
Conferentieoord de Poort in
Groesbeek waar we tijdens de
opleiding verblijven.

Deelnemers in de opleiding leren:


Eenvoudig toepasbare gereedschappen voor de bevordering
van zelfdiscipline en intrinsieke motivatie bij jonge mensen.



Samenwerking en wederzijds respect te verbeteren.



Inzicht verkrijgen in uitdagend gedrag.



De toepassing van gezinsoverleg voor het leren van sociale en
andere vaardigheden zoals empathie, communicatie,
probleemoplossend vermogen, zelfdiscipline en
verantwoordelijkheid.



Door ervaringsgerichte activiteiten zich te verplaatsen in de
wereld van het kind en te begrijpen wat werkt en wat niet.



Cursusbegeleiding voor ouders en opvoeders volgens Positive
Discipline.

Inschrijving
Hier kun je je inschrijven voor de
opleiding en registreren voor logies en
maaltijden etc.
Tijdens de opleiding verblijven we op
Conferentieoord de Poort.
(Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers)

Contact:
info@positivedisciplinenederland.nl
www.positivedisciplinenederland.nl

TRAINER:
Neda Djavdan-Badcoubei

Hallo, ik ben Neda en ik begeleid deze opleiding, mensen helpen is mijn grote passie.
Deze passie, mijn enthousiasme en betrokkenheid leidden tot het volgen van diverse
opleidingen in de Individual Psychologie en Encouraging. Ik leerde veel over opvoeden en
hoe wij als mensen in elkaar zitten. In de counseling die ik gaf en de trainingen die ik
verzorgde miste ik het praktische. De theorie is steengoed, alleen hoe zet je nu die
theorie om in handelen, en hoe pak je nu praktisch de problemen aan waar je tegenaan
loopt in de opvoeding, ook als je boos, gefrustreerd, verdrietig of angstig bent. In 2014
leer ik in Londen, Jane Nelsen kennen, de auteur en oprichtster van Positive Discipline.
Binnen Positive Discipline vond ik de antwoorden die ik zocht en ik was verkocht.
Inmiddels heb ik in de zomer van 2016 mijn opleiding tot Certified Postive Discipline
Trainer in de VS afgerond. Vanuit Positive Discipline Nederland begeleid ik mensen naar
een betere omgang in hun relaties binnen het gezin en in school.

‘Children DO better
when they FEEL better’.
Positive Discipline is een internationaal programma dat kinderen en jonge mensen stimuleert
om verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving te worden.
Zonder straffen en zonder toegeven: maar vriendelijk én vastberaden.

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving bij annulering tot 2 weken voor de opleiding krijg je je inschrijfgeld voor de opleiding minus
€ 50 administratiekosten terug. Vanaf 2 weken voor de opleiding is er geen restitutie mogelijk.
Voor de annuleringsvoorwaarden van de verblijfskosten zie de website van Conferentieoord De Poort:
www.depoort.org

