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Oudercursus van 4 bijeenkomsten over het opvoeden van 
peuters 
in de leeftijd van 2 t/m 3,5 jaar 
 
Opvoeden van een peuter 

Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich 

razendsnel. Dat is voor ouders boeiend om te zien, maar ook lastig. Door de 

vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. Wat doet u 

als uw kind een driftbui heeft? Of als het niet wil eten? Of niet luistert? Of 

andere kinderen slaat? Alle ouders van peuters komen voor dit soort vragen 

te staan en zoeken naar oplossingen.  
 
Inhoud van de cursus 

In de cursus worden drie basisvaardigheden: steunen, stimuleren en sturen 

besproken. Door middel van dvd fragmenten ziet u voorbeelden hoe andere 

ouders situaties oplossen, u kunt daarnaast ook uw eigen situaties en 

vragen inbrengen. In de groep is er veel ruimte om met elkaar te praten, 

ideeën uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. 
 
Wanneer:  dinsdag 25 febr., 4, 11 en 18 maart 2014 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur   

Locatie:   CJG Harderwijk 

Weth. Jansenlaan 200 in Harderwijk 

Docent:   Astrid Kalkhoven 

Kosten:   geen 

 
U kunt zich aanmelden bij uw eigen consultatiebureau of op het mailadres 
a.kalkhoven@icare.nl 
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