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samen voor kind en gezin

Positief Opvoeden
De basis voor gedragsverandering
Gezinsbegeleiders hebben regelmatig te maken met opvoedvragen van ouders. Van “hij luistert
gewoon niet, wat moet ik doen? tot waarom is die ochtend altijd zo’n strijd? In de training Positief Opvoeden
leggen we de basis voor gedragsverandering. We verdiepen ons in de praktijk. Wat hebben ouders nodig bij
het beter later luisteren van hun kind, het stellen van grenzen en hoe je gedrag kunt stimuleren.
Daarnaast krijg je zicht op je eigen leerstijl, die van ouders en wat dit betekent in de begeleiding.

Inhoud training
De training* Positief Opvoeden is ontwikkeld voor gezinsbegeleiders die zich nog meer willen toerusten in het omgaan
met lastig gedrag bij kinderen. Op een actieve wijze worden er
praktische tips & trucs behandeld en uitgewisseld.
In groepen ga je aan de slag met bekende casuïstiek. Na 3
dagdelen voel je je weer toegerust om met de opvoedvragen
aan de slag te gaan en kun je ouders weer verder begeleiden in
het neerzetten en een positief opvoedklimaat.

Doel
• Praktische handvaten voor het geven van duidelijke
instructies, het aanmoedigen van gewenst gedrag en het
stellen van grenzen.
• Elementen uit de training overbrengen aan ouders, zodat
ze het in hun gezinssituatie kunnen toepassen.
• Tijdig signaleren wanneer extra hulpverlening nodig is.
• Aan het eind van de training kunnen de deelnemers het
opvoeden vanuit een positieve inslag stimuleren.

Praktisch
Duur training:
3 dagdelen van elk 3 uur. Tussentijds is
er telefonisch contact tussen trainer en
individuele deelnemer. Na dagdeel 1 en 2
een concrete thuiswerkopdracht. En een
eindopdracht.
Trainers: Judith van Bon (PMTOtherapeut) en Karin Zanin
(pleegzorgwerker)
Maximaal aantal deelnemers: 12
Accreditatie: 7,5 punt
Locatie: incompany of op één van de
locaties van entrea lindenhout.
Kosten: op aanvraag.
Contact: voor meer informatie of een
offerte kun je mailen naar opleidingen@
entrealindenhout.nl
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