Voor ouders van kinderen tot 12 jaar
Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk
T. 088
Cursusdata
Bijeenkomsten zijn op donderdag
avond van 19:00–21:00 uur op:
6 november 2014 (sessie 1)
13 november 2014 (sessie 2)
20 november 2014 (sessie 3)
27 november 2014 (sessie 4)
4 december 2014 (sessie 5)
11 december 2014 (individueel
gesprek)
18 december 2014 (sessie 6)

88 76 900

info@socius md.nl
www.socius md.nl
Postbus 80
1960 AB Heemskerk

De kosten voor de cursus zijn € 25,
per deelnemer inclusief werkboek,
kofﬁe en thee.

Socius werkt in
Beverwijk, Castricum,
Heemskerk, Uitgeest
en Velsen.

Cursus
‘Positief Opvoeden’
08.PPP.07.08.2014

Waarom een cursus
voor ouders van jonge kinderen?

Een steuntje in de rug voor ouders
De cursus Positief Opvoeden
volgens de methode
Triple P biedt effectieve
informatie, tips en hulp bij
dagelijkse opvoedvragen.
De cursus helpt oorzaken
van gedragsproblemen van
kinderen te herkennen en
leert hoe gewenst gedrag
bij kinderen te stimuleren.
Het biedt daarnaast de
mogelijkheid om ervaringen
uit te wisselen met andere
ouders die voor dezelfde,
soms moeilijke, taak staan.

Voor wie?
De cursus Positief Opvoeden is
voor ouders met één of meerdere
kinderen in de leeftijd tot 12 jaar
met lastig gedrag thuis, op school,
in een club of in de omgang met
vriendjes.
De opvoeding van kinderen is een
belangrijke taak en voor ouders
en verzorgers is deze taak soms
zwaar. Simpele, duidelijke tips
over hoe om te gaan met lastig
gedrag kunnen dan heel prettig
zijn. De cursus Positief Opvoeden
volgens de methode Triple P
helpt u oorzaken van moeilijk of
lastig gedrag van uw kind(eren)
te herkennen en leert u hoe u
gewenst gedrag kunt stimuleren.
Het uitwisselen van ervaringen
met andere ouders is ook een
belangrijk element in de cursus.
Hoe gaat het in z’n werk?
De cursus bestaat uit zes
wekelijkse groepsbijeenkomsten
van twee uur, waarin u

informatie krijgt en een aantal
opvoedingsvaardigheden leert.
Tijdens de bijeenkomsten wordt
gebruik gemaakt van een DVD en
u krijgt een praktisch werkboek,
waarmee u vanaf de eerste
bijeenkomst thuis aan de slag
gaat. Hierin staan opdrachten die u
helpen de vaardigheden onder de
knie te krijgen. In de twee weken
na de vijfde bijeenkomst plannen
wij een individueel gesprek van 30
minuten met u om de persoonlijke
doelen en de vorderingen te
bespreken. Daarna volgt een
slotbijeenkomst waar een plan
wordt gemaakt voor de toekomst.
Wat leert u?
• Belang van positief opvoeden;
• Stimuleren van de ontwikkeling
van kinderen;
• Omgaan met ongewenst gedrag;
• Vooruit plannen.

Door wie? Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven
door twee trainers van Socius
maatschappelijk dienstverleners,
te weten Hulya Yildirim en Robert
Zwolle.
Voor informatie en aanmelding
kunt u bellen of mailen naar Hulya
Yildirim, telefoon: 088 88 76 900,
hyildirim@socius md.nl
Aan de cursus kunnen maximaal
twaalf deelnemers meedoen, zowel
ouderparen als alleenstaande
ouders en/of verzorgers.
De cursus vindt plaats
in het gebouw van Socius,
locatie Heemskerk:
Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk.

