
CURSUS OPVOEDEN 
IS EEN GESPREK 

(voor professionals en vrijwilligers)

● Wil jij het gesprek aangaan over opvoe-
den op school of in je wijk, met jongeren 
en/of ouders? 

● Wil jij meer leren om achterliggende 
vraagstukken rondom opvoeden op tafel 
te krijgen en bespreekbaar te maken?

● Wil je een klimaat scheppen waarin 
ouders en jongeren elkaar kunnen onder-
steunen en van elkaar kunnen leren?

Meld je dan aan voor de tweedaagse cursus voor 
professionals en vrijwilligers die stichting BMP op donderdag 
23 en vrijdag 24 maart 2017 in Driebergen organiseert.

Tijdens de cursus, die onderdeel uitmaakt van het landelijk pro-
ject Wijkacademies Opvoeden en meer, leer je de basisprincipes 
van de (verhalende) methode van Opvoeden is een gesprek. Je 
oefent met elkaar en wisselt ervaringen uit en verdiept je, indien 
nodig, in mogelijkheden tot financiering.  

En meer...



De vijf programma’s
In de cursus worden vijf korte programma’s (uitvoeringsduur drie tot vier maanden) behandeld, die in de praktijk zijn 
beproefd.  Je maakt vooraf een keuze welk programma je het meest aanspreekt. Je ontvangt ter plekke een methodische 
beschrijving van het betreffende programma, wordt geschoold in de achterliggende theoretische uitgangspunten en oefent 
met onderdelen uit de programma’s. Alle programma’s zijn gericht op het werken met groepen.

2. OPVOEDEN IN SPANNENDE 
TIJDEN

Ouders en kinderen worden gecon-
fronteerd met aanslagen in verschil-
lende landen, grote vluchtelingen-
stromen, angst voor radicalisering, 
de snelle opkomst van sociale media 
en onzekerheid over de vraag hoe de 
wereld er uit zal zien als de kinderen 
groot zijn. Wat vinden ouders span-
nend? Welke vragen hebben zij en 
welke oplossingen zien zij voor zich-
zelf en voor hun wijk. Daarover gaan 
de vier bijeenkomsten met ouders en 
twee bijeenkomsten met het school-
team van een basisschool.

3. OUDERS EN SCHOOL 
– WAT IS DE AGENDA?

Dit programma is ontwikkeld om 
ouders en scholen op het punt van 
ouderbetrokkenheid te ondersteunen. 
Doel van het programma ‘Ouders en 
School - Wat is de agenda’ is om tot een 
inhoudelijke invulling van ouderbetrok-
kenheid te komen en meer openheid 
te creëren tussen migrantenouders en 
school.

4. JONGEREN EN OUDERS IN GESPREK
– WAAR GAAT HET OVER?

Het programma Jongeren en ouders 
in gesprek bevordert een inhoudelijk 
gesprek tussen ouders en jongeren. 
Aanleiding is dat er tussen de 
generaties zowel binnens- als buitens-
huis vaak weinig wordt gesproken.

5. JONGEREN ADVISEREN SCHOOL
– WERKEN AAN HET GEVOEL VAN 
EIGENWAARDE

Tijdens het programma Jongeren 
adviseren de school maken vroegtijdige 
schoolverlaters  en andere jongeren een 
advies over wat er anders en beter kan 
op school, in de relatie met hun ouders 
en op andere terreinen, zodat jongeren 
het diploma kunnen halen dat bij ze 
past.

1. WIJ VOEDEN OP
 – BUURTNETWERKEN ROND 
OPVOEDEN

Tijdens het programma Wij voeden op 
worden op basis van gesprekken met 
een kerngroep van ouders en een bre-
dere kring betrokkenen in de buurt, een 
serie aandachtspunten en activiteiten 
voor een buurtnetwerk over opvoeden 
ontwikkeld.



TIJD, PLAATS EN KOSTEN
De tweedaagse cursus biedt plaats aan zo’n 20 professionals en vrijwilligers die zelf het initiatief willen nemen om 
met een van de programma’s aan de slag te gaan. Kosten: 85 euro per persoon inclusief overnachting, lunch en diner.  

Data en tijden: donderdag 23 maart 2017 vanaf 10 uur tot en met vrijdag 24 maart16 uur. 
(inclusief avondprogramma op donderdag) Locatie : Hotel Bergse Bossen, Traaij 299 in Driebergen 

Informatie bij stichting BMP: 020- 428 27 28 of opvoeden@stichtingbmp.nl. 
Aanmelden kan tot en met 8 maart 2017 via website www.wijkacademieopvoeden.nl.

En meer...


