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Najaarsaanbod van 
het CJG Barneveld 
 
⬧ Workshops, cursussen en trainingen 
⬧ Voor kinderen, jongeren, ouders en 

opvoeders  
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Vanwege de coronacrisis kunnen we helaas minder bestaand aanbod presenteren 
waarvoor u zich dit najaar kunt aanmelden. Dat heeft te maken met het feit 

dat wij deelnemers voor uitgestelde trainingen, zoals Rots & Water, voorrang 
geven. Houd de website in de gaten; wij informeren u via de website 

als er plekken vrijkomen. 
Wel bieden wij u enkele nieuwe trainingen aan die, zoals u van ons bent gewend, 

staan voor kwaliteit en deskundigheid. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de Corona-maatregelen 

die op dat moment van toepassing zijn. 
 
 

 
 
 
Voor kinderen en jongeren in de basisschoolleeftijd… 
⬧ Workshop “En de kinderen scheiden mee” (Pagina 3) 
⬧ Training “Omgaan met emoties” (Pagina 4) 
 
Voor ouders en/of verzorgers… 
⬧ Cursus “Peuter in Zicht” (Pagina 5) 
⬧ Workshop “Samengesteld” (Pagina 5) 
⬧ Cursus “Gescheiden Opvoeden” (Pagina 6) 
⬧ Cursus “Pittige Pubers” (Pagina 6) (Volgeboekt) 
⬧ Workshop “Alles wat u wilt weten over het puberbrein” (Pagina 7) (Volgeboekt) 
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A. Voor kinderen en voor jongeren 
 

Voor meer informatie en aanmeldingen: 
kijk op www.cjgbarneveld.nl of bel naar 0342-414816 

 
1. NIEUW – Workshops “En de kinderen scheiden mee” (Basisscholieren) 
We organiseren voor kinderen in de basisschoolleeftijd de nieuwe workshop “En de 
kinderen scheiden mee”, gebaseerd op het Zandkastelenprogramma. 
 
Waar gaat het om? Als je gaat scheiden, is dat ook voor je kinderen ingrijpend: 
⬧ Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen.  
⬧ Kinderen en jongeren vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren.  
⬧ Ze ervaren spanning, onzekerheid, verdriet en soms ook schaamte.  
⬧ Kinderen en jongeren worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen 

aan hun ouders.  
⬧ Ze voelen zich vaak heen en weer geslingerd tussen hun eigen verdriet en het 

verdriet van hun ouders.  
⬧ Jonge kinderen reageren vaak angstig: oudere kinderen voelen zich vaak 

onbegrepen.  
 
Tijdens of na een scheiding kan je kind een steuntje in de rug goed gebruiken. 
De workshop “En de kinderen scheiden mee” helpt je kind beter te begrijpen wat er 
allemaal gebeurt tijdens een scheiding. En hoe hij/zij hiermee om kan gaan. 
Samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee 
trainers (coaches) op een ontspannen wijze aan de slag. 
De workshop helpt je kind op weg om door de (moeilijke) scheidingsperiode heen te 
komen. En het geeft jou als ouder een aanzet om op een praktische manier met je 
kind om te gaan.  
De workshop wordt aangeboden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
Wanneer kan je kind meedoen? Je kind kan meedoen als je gescheiden bent. Het 
maakt niet uit of dit nog maar net of al wat langere tijd geleden is. Er hoeven geen 
problemen met je kind te zijn: alle kinderen zijn welkom! 
 
Voordat je kind kan deelnemen aan de workshop, word je uitgenodigd voor een 
algemene ouderbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders uitleg over 
de workshop en kunnen zij vragen stellen. 
 

 
Voorwaarde is wel dat beide ouders (!) toestemming geven dat hun kind de workshop 
gaat volgen. Geen toestemming van beide ouders betekent dat je je kind helaas niet 

kunt aanmelden voor de workshop. 
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Praktische informatie 
Voor Kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Datum Op www.cjgbarneveld.nl/cursussen vind je het actuele overzicht van 

alle workshops. 
In ieder geval zijn de volgende data bekend: 
Kinderworkshops: 11 sept. en 12 nov. (14.00-17.15 uur) 
Ouderbijeenkomsten: 9 sept. en 4 nov. (19.00-20.30 uur) 

Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816. Na 

aanmelding volgt een telefonisch intakegesprek met de coach. 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 
 
 
 
2. Training “Omgaan met emoties” (5 t/m 7 jaar) 
Iedereen heeft gevoelens. Maar soms vindt je kind het lastig om deze te uiten of kom 
je er als ouder maar moeilijk achter hoe je kind zich voelt. 
 
Waar gaat het om? Bij de training “Omgaan met emoties” merken kinderen dat ze 
niet de enigen zijn die weleens bang, verdrietig of boos zijn. Ze leren over gevoelens, 
wanneer ze zich bang, boos, verdrietig en blij voelen en hoe ze ermee om kunnen 
gaan. Maar ook waar ze trots op mogen zijn en wat ze goed kunnen. En dat ze hun 
behoeftes en grenzen mogen aangeven en daar hulp en steun bij mogen vragen. 
Al deze beschermende factoren helpen kinderen om goed met situaties thuis, op 
school, in de buurt, etc. om te gaan en gezond te blijven. 
 
Hoe doen we dat? Dat doen we op een speelse manier. Kinderen leren op jonge 
leeftijd namelijk veel door te spelen. Want door spelen kun je dingen uit proberen en 
verwerken. Bij deze kindergroep werken we daarom veel met verhalen, spelletjes en 
knutselen. 
 
Voor de ouder(s)/ verzorger(s) is er een ouderbijeenkomst waar u meer uitleg krijgt 
over de thema’s en tips krijgt hoe je je kind tot steun kan zijn. Van te voren krijgt u 
een intakegesprek. 
 
Praktische informatie 
Voor Kinderen van 5 t/m 7 jaar 
Datum Kinderen: 6, 13 okt., 3, 10, 17, 24 nov. (15.30-16.30 uur) 
 Ouders: 22 sept. (19.30-21.00 uur) 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: € 15,00 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 

http://www.cjgbarneveld.nl/cursussen
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B. Voor ouders en/of verzorgers 
 

Voor meer informatie en aanmeldingen: 
kijk op www.cjgbarneveld.nl of bel naar 0342-414816 

 
3. Cursus Peuter in zicht 
In de peutertijd verandert er veel. Je kind kan steeds meer dingen zelf en gaat graag 
op onderzoek uit. En: krijgt een heel duidelijke eigen wil. Dit zijn mooie en belangrijke 
stappen in de ontwikkeling van een kind, maar voor ouders niet altijd makkelijk. 
Opvoeden betekent dat je als ouder meegroeit met de ontwikkeling van je kind. Je 
sluit aan bij wat je kind al kan of juist moet leren. 
Veel ouders vinden het prettig om hierover met andere ouders te praten. Herken je 
dat ook? Dan is de cursus Peuter in Zicht iets voor jou. 
 
Praktische informatie 
Datum 10, 17, 24 sept., 8 okt. 
Tijd 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Voor Ouders van peuters van 1,5 tot 4 jaar 
Kosten: € 10,- 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 
 
 
 
4. Workshop Samengesteld 
Een samengesteld gezin geeft veel uitdagingen, en biedt kansen in het vinden van 
een nieuwe balans, rust en geluk. 
Tijdens deze workshop bespreken we met elkaar wat het voor jezelf, je partner en je 
kinderen betekent om in een nieuw, samengesteld, gezin verder te gaan. We bieden 
informatie waardoor je meer oog krijgt voor de situatie en hoe die verschillend kan 
zijn voor alle gezinsleden. We kijken naar wat wel en niet werkt. 
Bij voldoende belangstelling bieden we u meerdere avonden aan om ervaringen uit 
de praktijk en theorie met elkaar te verdiepen.  
 
Praktische informatie 
Datum 29 okt. 
Tijd 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Gratis (maximaal 4 stellen) 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 
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5. Cursus Gescheiden Opvoeden 
⬧ Hoe geef je je leven weer vorm na een scheiding? 
⬧ Hoe kan je je kinderen goed begeleiden rondom de scheiding en hoe ga je om met 

hun emoties en je eigen emoties? 
⬧ Hoe kan je de communicatie met je ex-partner verbeteren? 
 
De bovenstaande vragen staan in de cursus “Gescheiden opvoeden” centraal; deze 
cursus is bedoeld voor alle ouders uit de gemeente Barneveld die te maken hebben 
met een (recente) scheiding en de gevolgen die een scheiding met zich mee brengt. 
Samen met de trainer en andere gescheiden ouders bekijken we filmfragmenten, 
maken we oefeningen (aan de hand van een werkboek), wisselen we ervaringen uit 
en oefenen we om sterker uit de scheiding te komen. 
Ouders nemen apart deel aan de training, dus niet samen. Het is ook mogelijk dat 
slechts 1 van de 2 ouders deelneemt. 
 
Praktische informatie 
Datum De cursus wordt gegeven op vijf dinsdagavonden. 

De definitieve data worden ingepland en met elkaar afgestemd zodra 
er voldoende deelnemers zijn. 

Tijd 19.30 tot 21.30 uur  
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Voor: Gescheiden ouders (maximaal 8 deelnemers) 
Kosten: € 10,- 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 
 
 
 
6. Cursus Pittige Pubers 

Vanwege de grote belangstelling is de cursus Pittige Pubers volgeboekt. 
Hou de website www.cjgbarneveld.nl/cursussen in de gaten of er de komende 

periode plekken vrij komen. 
 
⬧ Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde maar hoe kunt u uw kind weer 

bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland? 
⬧ Hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is 

beland? 
⬧ En hoe kunt u hem of haar op een veilige manier met verantwoordelijkheid leren 

omgaan? 
⬧ Hoe kunt u uw verwachtingen duidelijk maken zonder in een machtsstrijd te 

belanden? 
⬧ Hoe voorkomt u verbale of fysieke agressie? 
 

http://www.cjgbarneveld.nl/cursussen
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Daarover gaat de cursus Pittige Pubers; een cursus bedoeld voor ouders die behoefte 
hebben aan concrete handvatten om met het soms onbereikbare en ongrijpbare of 
onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan. 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur. 
 
Praktische informatie 
Datum 15, 29 sept., 13 okt. 
Tijd 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Voor: Ouders van pittige pubers (maximaal 14 deelnemers) 
Kosten: € 10,- 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 
 
 
 
7. Workshop “Alles wat u wilt weten over het puberbrein” 

Vanwege de grote belangstelling is de cursus Pittige Pubers volgeboekt. 
Hou de website www.cjgbarneveld.nl/cursussen in de gaten of er de komende 

periode plekken vrij komen. 
 
Praktische informatie 
Datum 25 nov. 
Tijd 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: Check de website 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via de website cjgbarneveld.nl/cursussen of via 0342-414816 
Informatie: Kijk op www.cjgbarneveld.nl 

http://www.cjgbarneveld.nl/cursussen
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Wat is het CJG Barneveld? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is hét centrum voor iedereen met 
vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij 
toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, 
bij het CJG terecht kan voor deskundig advies. 
⬧ Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld, 0342-414816, www.cjgbarneveld.nl 
⬧ Gratis inloop Barneveld: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur 
⬧ Gratis inloop Voorthuizen: wo van 8.30 tot 9.30 uur (Perron 16, Smidsplein) 


