
Veel minder machtsstrijd 
en daardoor minder 
boosheid en verdriet 
bij zowel kinderen als 
moeder. Saskia

“
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Cursusdata
29 januari
12 februari
5, 12 en 26 maart
9, 23 april
11 juni (terugkomavond)

Tijdstip
19.30 tot 22.00 uur

Locatie
Centrum voor Jeugd en Gezin 
De Mulderij 1, Leusden

Kosten
€ 185 voor 10 avonden  
(+ € 25 materiaalkosten)

Kom je met z’n tweeën of als stel, 
dan betaal je € 335 en ontvang je 1 
syllabus ipv 2.

De cursus bestaat uit 7 dinsdag-
avonden en een terugkomavond. 
Voor gemiste avonden bestaat een 
inhaalmogelijkheid.

Inschrijven en meer informatie:  
www.incontactmetjekind.nl

Op dinsdag 29 januari 2019 start er weer een ouder-

cursus ‘Bewust Positief Opvoeden’ in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Leusden.

Wil je weten wat je kunt doen in die situaties waar-

bij je denkt: daar gaan we weer... Of: hoe ga ik dit 

nu weer oplossen? Ben je het zat om politieagent te  

spelen in je eigen huis? Dan is deze cursus iets voor 

jou.

Schrijf je in en maak kennis met 7 uitdagende 

vaardigheden: kalmte, bemoediging, assertiviteit, 

keuzes, empathie, positieve intentie en consequenties. 

Leer hoe je je kinderen een gezond zelfvertrouwen 

meegeeft en hoe zij (en jij) veerkrachtig in het leven 

kunnen staan.

Bedacht me net hoe heerlijk het is dat de ‘strafhoek’ al weken/
maanden niet meer gebruikt is. Niet omdat mijn zoon nu zo 
heilig is geworden, maar omdat wij nu de tools hebben om het 
anders te doen.

Cayanda, Leusden

Cursus Bewust Positief Opvoeden

Foto: AlexanderMarks, Studio Kastermans

Daniëla Koele (47) is oprichter van Conscious Discipline 
Nederland. Zij ontdekte dit sociaal emotioneel 
programma (gericht op ouders, leerkrachten en 
professionals die met kinderen werken) in Florida, de 
Verenigde Staten. 

De cursus Bewust Positief Opvoeden is gebaseerd op 
deze methode. Daniëla geeft de cursus samen met 
Judith van Houten, opvoedcoach en trainer.

“


