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Op onderzoek gebaseerde effectieve tools en technieken om aan ouders en 

Praktisch toepasbare manieren om zelfdiscipline en intrinsieke motivatie bij kinderen te
bevorderen.
Samenwerking en wederzijds respect binnen het gezin versterken en inzicht krijgen en leren
omgaan met uitdagend gedrag.
De waarde van de focus op het aanleren van sociale- en levensvaardigheden zoals empathie,
communicatie, probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid 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 de Positive Discipline methode. 

       opvoeders te leren hoe je vriendelijk en vastberaden kunt opvoeden.

Inschrijven

Positive Discipline: de opvoedmethode die zich richt op het ontwikkelen van belangrijke
sociale- en levensvaardigheden bij kinderen en jongeren. En dit respectvol en in verbinding,
zonder het gebruik van straf en beloning, maar vriendelijk & vastberaden, de twee pijlers van
positief en effectief opvoeden.

Teaching Parenting the Positive Discipline Way
O p v o e d e n  m e t  P o s i t i v e  D i s c i p l i n e

Wil jij aan de slag met ouders en hun een cursus Positive Discipline geven? Ben je een professional die
met ouders en/of kinderen werkt en wil je graag de fijne Positive Discipline methode integreren in je
werk? Ben je zelf een ouder/opvoeder en wil je graag op een intensieve en snelle manier veel leren? 
Doe dan mee aan de opleiding tot Positive Discipline Parent Educator.

Deelnemers aan de opleiding leren:

Neda Djavdan en Valerie Ritchie
Certified Positive Discipline Trainers

Trainers:

‘Children DO better
when they FEEL better’.

Data: zie website
Locatie: Conferentieoord De Poort in Groesbeek
Investering: € 497,50 dit is inclusief btw en (deels Engelstalig)
materiaal, excl. arrangement bij de Poort (ongeveer € 160).
Arrangement (logies, maaltijden, koffie/thee) bij Conferentieoord de
Poort apart te boeken. De link hiervoor ontvang je zodra het minimum
aantal deelnemers is bereikt.
Annulering: 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 maar
kunnen we in overleg wel naar een volgende opleidingsdatum.

Details

Tweedaagse opleiding tot gecertificeerd Positive Discipline Parent Educator

https://forms.gle/CZSYPaEGUMf28p1v7

