
 

 
 

Peuter in Zicht 
 
⬧ Voor ouders van peuters van 1,5 tot 4 jaar 
⬧ 26 september, 3 en 10 oktober 2019 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Peuter in Zicht 
 
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. 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. 
 
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. 
 
In 3 bijeenkomsten van anderhalf uur ga je met een cursusleider en met andere ouders aan de slag. 
Je krijgt informatie over de ontwikkeling van peuters en we bespreken hoe je kunt reageren op 
gedrag dat je leuk vindt of juist lastig. Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met vaardigheden, 
wisselen ervaringen uit en kijken naar filmpjes. Iedere week is er een thuisopdracht en krijg je een 
folder met informatie over het onderwerp van die week. We respecteren elkaars ideeën over 
opvoeden. 
 

Programma 
 
Bijeenkomst 1: Peuters: lief en soms lastig 
Kennismaking met de cursusleider en andere ouders. Samen verkennen wat er verandert in de 
peutertijd, en wat daar voor ouders leuk én lastig aan is. Ook komen de basisbegrippen van de cursus 
aan bod: Steunen, Stimuleren, Sturen. We gaan dieper in op hoe je je kind kan ondersteunen. Soms 
lijken peuters al groot en stoer, maar ze hebben bij al die ervaringen behoefte aan een veilige plek 
om naar terug te keren. Met positieve aandacht en liefdevolle zorg bieden ouders hun kind een 
veilige basis om zich te ontwikkelen. 
 
Bijeenkomst 2: Stimuleren 
De meeste peuters doen dingen graag ‘zelluf’ en dat is positief. 
Zelf doen is dé manier om iets te leren. Ouders geven hun kind 
de kans om dingen uit te proberen en zelf op te lossen. Zo 
stimuleren zij de ontwikkeling van hun kind. Hoe doe je dat het 
beste? 
 
Bijeenkomst 3: Sturen 
Ouders geven peuters de ruimte voor ontdekken en leren, maar bepalen ook de grenzen van wat wel 
of niet mag. Zeker als het gaat om de veiligheid en gezondheid van hun kind. In deze fase gaat een 
peuter ook leren dat hij niet alleen op de wereld is en rekening moet houden met andere mensen. 
Hoe stuur je het gedrag van je kind? 
 

Praktische informatie 
Voor wie? Ouders van peuters van 1,5 tot 4 jaar 
Wanneer? 26 september, 3 en 10 oktober 2019 
Hoe laat? 19.30 tot 21.00 uur 
Waar? Dol Fijn Peuteropvang De Burgt, Nederwoudseweg 19-21, Barneveld 
Kosten? De eigen bijdrage is € 10,00 
Aanmelden/Info Via www.cjgbarneveld.nl of telefonisch via 0342-414816 
 


