
7  updates 
  voor 
   je gezin

cursus

In een maatschappij waar alles altijd  

maar door gaat en er veel van ons 

gevraagd en verwacht wordt, vliegt  

de tijd. En onderweg willen we onze 

kinderen ook nog het beste meegeven 

voor hun toekomst. Wat kan het dan 

heerlijk zijn om tijd uit te trekken om  

je te verdiepen in je gezin.

Waarom een cursus  
voor ouders over opvoeden ?
In onze geïndividualiseerde samenleving is opvoeden 

iets dat achter de voordeur gebeurt. Dit betekent 

niet dat er geen vragen zijn en ouders nergens tegen 

aanlopen. Opvoeden is meer dan principes, regeltjes 

en grenzen stellen. Het gaat om verbinding met je 

kind(eren) en je omgeving. Dat vraagt om kennis van 

jezelf en je kind. 

Daarom biedt deze cursus geen pasklare antwoorden 

maar helpt jou om te ontdekken wie jij bent, wie jouw 

kind is en hoe je met elkaar het gezin vormt. Een gezin 

waarin bepaalde waarden centraal staan en je werkt 

aan een gezamenlijk doel.

Door wie wordt  
deze cursus gegeven ?
Deze cursus wordt gegeven door verschillende 

professionals uit het werkveld. Dit zijn:

 José Korsaan  

 eigenaar van Geloof en Groei

 Elisabeth van Seventer  

 eigenaar van Jij bent Uniek!

 Robert Mazier  

 directeur van Stichting Chris en Voorkom!

 Corien Rietberg  

 jeugdwerker NGK ‘de Proosdij‘  

 en kinder- en gezinscoach

Voor wie is  
de cursus ?
Omdat we werken vanuit wie jij bent als opvoeder,  

wie jouw kind is en hoe dit jouw gezin vormt,  

is deze cursus toegankelijk voor ouders van kinderen 

van alle leeftijden, van baby tot puber.

lees verder

Wanneer
22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari,  

5 maart, 12 maart en 19 maart 2018.

Tijd
van 20.00 tot 22.00 uur,  

19.45 uur inloop met koffie en thee

Locatie
De ‘Proosdijkerk’

Veenderweg 193, Ede

Kosten
De kosten voor deze avonden bedragen  

50 euro per gezin. Hiervoor ontvang je  

zeven cursusavonden die worden gegeven  

door professionals, een mooi werkboek  

en koffie en thee.

Informatie  
en opgeven 
corien.rietberg@ngkede.nl

ja ik geef mij op
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De cursus Opvoeden 3.7 kan je helpen 

om inzicht te krijgen in wie jij bent als 

opvoeder, wie jouw kind is en hoe jullie 

samen het gezin vormen. 

3.1  Update  
     Jij

Herken je dat? Dat je je hebt voorgenomen dingen 

echt anders aan te pakken dan jouw ouders? En dat je 

soms ineens beseft dat je iets net zo zegt of doet als 

je vader of moeder? En dat terwijl je je zo stellig had 

voorgenomen het anders te doen!

Deze avond staan we stil bij wie jij bent, wie of wat jou 

gevormd heeft en hoe je het verschil kunt maken in jouw 

gezin. Welke bagage wil je echt meegeven?

3.2  Update  
     Jouw kind

“Je bent net zo technisch als je vader!”, “Echt een 

dramaqueen, precies haar oma.”, “Dat uitbundige, 

van wie zou hij dat kunnen hebben?”.  Het is leuk om 

eigenschappen van familieleden in je kind te herkennen. 

Dat is ook niet zo gek want door DNA en opvoeding 

kun je altijd overeenkomsten zien. Maar nog vaker zal  

je ontdekken dat jouw kind echt uniek is. 

Deze avond staan we stil bij jouw kind.  

Wat heeft het nodig om tot bloei te komen?

3.3  Update  
      Jouw gezin

Jij, je partner en jullie kind(eren) vormen samen het 

gezin. Iedereen brengt daarin iets mee dat het DNA 

van het gezin vormt. Het gezin is bij uitstek de plek  

om talent te ontwikkelen en te werken aan doelen. 

Deze avond staan we stil bij het gezin en hoe je  

richting kunt geven aan wat je wilt meegeven aan  

je kind in de (geloofs-)opvoeding.

3.4  Update  
       Firewalls

Onze kinderen groeien op in een wereld waar niets 

meer veilig of heilig lijkt te zijn. Als ouders wil je daar je 

kinderen voor beschermen. Binnen de opvoeding liggen 

er veel kansen om je kind weerbaar te maken.

Deze avond staan we stil bij het weerbaar maken van  

onze kinderen. Van rust, reinheid en regelmaat naar 

ruimte, richting en relatie.

3.5  Update  
        Gamen en  
    social media

Games en social media spelen een grote rol in onze 

samenleving en de manier waarop wij als ouders 

daar tegenaan kijken, verschilt nogal van de visie van 

onze kinderen. Het is inmiddels al lang geen doelloze 

opvulling meer van tijd. 

Deze avond gaan we ons verdiepen in de wereld van 

games en social media. Hoe kijken we ernaar en welke 

mogelijkheden zijn er voor de dialoog met onze kinderen.

     Dat uitbundige  
       van wie zou hij  
         dat kunnen hebben 

?

3.6  Update  
       FAQ

Kinderen stellen vragen, dat is een van de manieren 

waarop ze de wereld ontdekken. Deze vragen bieden 

een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met  

je kind.

Deze avond gaat over het in gesprek zijn met je kind, want 

wat als je vragen krijgt waar je geen antwoord op weet?  

Of waar je zelf een sterke of juist geen mening over hebt? 

Of als je kind geen vragen stelt? 

3.7  Update  
       Wrap up

Nadat we naar verschillende aspecten van opvoeden 

gekeken hebben, ga je nadenken over wat jij meeneemt 

voor jouw gezin. 

Deze avond blikken we terug en kijken we vooruit.  

Vanuit de visie op jezelf, je kind en je gezin en welke 

bagage je mee wilt nemen, gaan we aan de slag met  

een mission statement voor jouw gezin.

29 januari

22 januari

5 februari

12 februari

5 maart

12 maart

19 maart
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