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P E R S B E R I C H T  

 

Almelo, 7 januari 2014 

 

Succesvolle Cursus Positief Opvoeden (Triple P) 

start weer! 
 

Op 11 februari van 20-22 uur start weer de succesvolle cursus voor ouders met 

kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar in Almelo. De cursus is kosteloos en voor alle 

inwoners van Almelo en omliggende gemeenten.   

 

Wat leer je bij een cursus Positief Opvoeden (Triple P)? 

In 8 weken leert u uw relatie met uw kind een positieve basis te geven, u leert de oorzaken van 
gedrag te herkennen en aandacht te hebben voor gewenst gedrag. Maar ook hoe om te gaan 
met ongewenst gedrag en hoe u beslagen ten ijs kunt komen in lastige opvoedsituaties. 
U maakt uzelf sterker als ouder! Juist door deel te nemen aan een groepstraining, zelf actief aan 
het werk te gaan, maakt dat u zich als ouder gesteund en gesterkt voelt. 

 

Voor welke ouders en opvoeders? 
Voor de ouder die opvoedingsvragen heeft en dit in een actieve training zichzelf wil aanleren.  

Maar ook voor ouders van kinderen/jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen. 
 
Ouders dienen gemotiveerd te zijn en bereid thuis te oefenen. Voor ouders met ernstige 

psychopathologie, verslavingsproblematiek en relatieproblemen is de cursus niet geschikt. 
  
Overige informatie; 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 telefonische sessies. Vooraf vindt er altijd een 
kennismakingsgesprek plaats.  
De samenwerkingspartners voor de cursus Triple P zijn Loes Info Centrum, Maatschappelijk 

Werk Noord West Twente, Cursusbureau JGZ en Mindfit.  
Op woensdagavond 16 april start de Cursus Positief Opvoeden 12-16 jr in Almelo. 

 
Aanmelden kan nog tot 1 februari. 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan via het Loes Info Centrum: 

0546 451010  (dinsdag-vrijdag van 13:00-17:00 uur) 

Het Baken 3 te Almelo 

Of u meldt zich online aan;  www.loes.nl  

Aanmelden is ook mogelijk via één van de andere organisaties. 

 

 

 

“Een cursus vol met aha- momenten” 
 

http://www.loes.nl/

