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VANAF SEPTEMBER 2016 IN TILBURG

Data

Start op 6 september 2016. Daarna op 20 september; 
4 en 18 oktober; 8 en 22 november; 6 en 20 december.

Locatie

Wijkcentrum ‘In de Boomtak’, Boomstraat 81, 
5038 GP Tilburg. 

Tijd

19.15 - 21.45 uur. 

Kosten

Leden van Balans en NVA: 
€ 95,- per persoon. Niet-leden: € 195,- p.p.

Meer informatie en aanmelding

De cursus Ouderpower is geschikt voor ouders van pubers 
vanaf 11/12 jaar uit de doelgroep van Balans en NVA.
Meer informatie vind je op https://www.balansacademy.nl
Daar kun je je ook aanmelden. Er is plaats voor 12 deelnemers.

BalansAcademy biedt een breed pakket 
inspirerende cursussen en workshops voor 
leerkrachten en voor ouders.

OUDERPOWER

De cursus Ouderpower is een zelfhulpcursus voor en door 
ouders van pubers met gedragsproblemen, zoals ADHD 
of autisme. De cursus wordt geleid door getrainde en 
ervarings deskundige vrijwilligers. Leden van Balans, NVA en 
Impuls krijgen een aanzienlijke korting op de cursusprijs.

BESCHRIJVING

De cursus bestaat uit 8 modules die elk een ander 
onderwerp belichten. De modules worden behandeld in 
8 bijeenkomsten van 2,5 uur. 
In de cursus gaan we met elkaar na waarom pubers en 
adolescenten uit de genoemde doelgroepen zich gedragen 
zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen 
omgaan.
Tijdens elke bijeenkomst wordt de theorie behandeld, is 
er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en worden 
vragen en oefenstof voor thuis meegegeven. Bij de cursus 
hoort een uitgebreide cursusmap, die wordt uitgereikt 
tijdens de eerste bijeenkomst.

De cursus Ouderpower geven we op verschillende locaties in het land. 
Meer informatie: https://balansacademy.nl/cursus/cursus-ouderpower-1

OUDERPOWER
CURSUS VOOR OUDERS VAN PUBERS MET GEDRAGSPROBLEMEN


