
 
 

 

Speels en positief opvoeden 

Een kind opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een positieve, 

speelse manier worden opgevoed, ontwikkelen zij zich beter. Maar hoe moet je 

reageren op een kind dat boos of driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang 

of verdrietig is? Deze en andere opvoedingsvragen komen aan de orde tijdens de 

cursus 'Speels en positief opvoeden'. 

Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en 

veerkracht bij kinderen. Je hoort waarom kinderen soms niet reageren zoals wij dat 

zouden willen en hoe je het beste met lastige situaties om kunt gaan. Je krijgt 

bruikbare tips en handvatten zodat je kleine problemen op tijd kunt oplossen. 

De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn: 

• De kracht van positieve, speelse opvoedaanpak 

Kinderen ontwikkelen hierdoor vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat is 
belangrijk voor succes op school en in relaties. 

• Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren 

Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen 
beter met anderen omgaan als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. 
Maar hoe leer je ze die aan? 

• Veerkrachtige kinderen opvoeden 

Hoe leer je kinderen om te gaan met gevoelens, positief in het leven te staan 
en zelf problemen op te lossen? 

 

De cursus Speels en positief opvoeden zal online worden aangeboden op de woensdagavond 7,14, 

en 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur  

 

U logt in via een link die u vlak voor aanvang krijgt toegestuurd. 

2 dagen voor aanvang krijgt u reeds informatie over Google meet, het programma waarmee gewerkt 

wordt. 

 
Voor wie        ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar 

Wanneer        7,14 en 28 oktober 2020 

Waar              online vanuit u gemakkelijke stoel  
Hoe laat          20.00-22.00 uur 
 
Aanmelden via de website  

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/speels-en-positief-opvoeden 
 
voor vragen kunt u terecht bij Charlotte Vermerris, tel:06-40715256 
c.vermerris@kwadraad.nl 
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