
 

 

  

Teaching Parenting the Positive Discipline Way  
Tweedaagse opleiding tot  

Positive Discipline Parent Educator 
 

 
Voor data zie website 
Plaats: Conferentieoord De Poort, Groesbeek 
 

 
 

Opleiding tot gecertificeerd 
‘Positive Discipline Parent Educator’ 
 

Wil jij aan de slag met ouders en hun zelf een cursus Positive 
Discipline bieden? Heb jij een praktijk en werk je met ouders en 
wil je graag de fijne Positive Discipline methode integreren in je 
werk? Ben je een professional die veel met kinderen en/of 
ouders werkt? Ben je zelf een ouder/opvoeder en wil je graag 
op een intensieve en snelle manier veel leren? Doe dan mee 
aan deze opleiding tot Positive Discipline Parent Educator. 
 
Positive Discipline leert belangrijke vaardigheden op een 
bijzonder toegankelijke manier. En dit zonder het gebruik van 
straf en beloning, maar vriendelijk & vastberaden, de twee 
pijlers van effectief en verbindend opvoeden. 
 
Deelnemers in de opleiding leren: 

ü Op onderzoek gebaseerde effectieve tools en technieken om aan 
ouders en opvoeders te leren hoe je vriendelijk en vastberaden 
kunt opvoeden. 

ü Praktisch toepasbare manieren om zelfdiscipline en intrinsieke 
motivatie bij kinderen te bevorderen. 

ü Samenwerking en wederzijds respect binnen het gezin 
versterken en inzicht krijgen en leren omgaan met uitdagend 
gedrag. 

ü De waarde van de focus op het aanleren van sociale- en 
levensvaardigheden zoals empathie, communicatie, probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. 

ü Door ervaringsgerichte activiteiten zich te verplaatsen in de wereld van het kind en te begrijpen wat werkt en 
wat niet. 

ü Cursusbegeleiding voor ouders en opvoeders volgens Positive Discipline.  
 

TRAINERS: Neda Djavdan-Badcoubei & Valerie Ritchie  

Investering 
Opleidingskosten: € 497,50 dit is 
inclusief btw en (deels Engelstalig) 
materiaal. 
We gaan ervan uit dat je het Positive 
Discipline boek (€ 22,50) al hebt. 
Zo niet, schaf die dan tijdig aan via 
Positive Discipline Nederland of laat 
het meesturen met het materiaal. 
 
Verblijfskosten: zie inschrijfformulier 
op website van Conferentieoord De 
Poort in Groesbeek waar we tijdens 
de opleiding verblijven. 
 

Inschrijving 
Via dit formulier kun je je inschrijven 
voor deze opleiding. Via de website van 
De Poort kun je je inschrijven voor logies 
en maaltijden. 
 

Contact 
neda@positivedisciplinenederland.nl 
valerie@theparentalcoach.com 



 

 

 
Neda Djavdan is gecertificeerd Positive Discipline Trainer en Individual Psychologisch 
counselor. Mensen helpen is haar grote passie. Deze passie combineert zij met 
enthousiasme en betrokkenheid in haar werk met ouders, opvoeders, leerkrachten en 
professionals. Nadat zij in 2014 kennismaakte met Jane Nelsen, grondlegger van 
Positive Discipline richtte zij Positive Discipline Nederland op zodat deze geweldige 
methode en het materiaal ook in Nederland/België kon worden verspreid. Zij vindt het 
praktische en effectieve aspect de grootste kracht van Positive Discipline, ondersteund 
door een solide en zeer bruikbare theorie. Neda verzorgt cursussen, (individuele) 
begeleiding en opleidingen. “Binnen Positive Discipline vond ik de antwoorden die ik 
zocht en ik was verkocht. Vanuit Positive Discipline Nederland begeleid ik mensen naar 
een betere omgang in hun relaties binnen het gezin en op school.” 
www.positivedisciplinenederland.nl 

 
 
Valerie Ritchie is een gecertificeerd Positive Discipline Trainer, Psycholoog, 
Internationaal PCI Opvoedcoach en Expat Expert, die in verschillende landen heeft 
gewoond. Zij is moeder van drie kinderen (leeftijden 14, 12 en 8). Vanuit haar 
praktijk The Parental Coach geeft ze interactieve workshops, oudercursussen en 
1:1 coaching (online en in-person) om nieuwe technieken aan te leren om ouders 
te helpen meer harmonie en verbinding in het gezin te krijgen en om te gaan met 
de dagelijkse uitdagingen. Valerie’s doel is om ouders te helpen de ouder te zijn die 
ze willen zijn, zodat kinderen kunnen bloeien, en ouders met vertrouwen en plezier 
kunnen opvoeden. www.theparentalcoach.nl  
 
   

Annuleringsvoorwaarden 
 
Na inschrijving bij annulering tot 2 weken voor de opleiding krijg je je inschrijfgeld voor de opleiding minus  
€ 50 administratiekosten terug. Vanaf 2 weken voor de opleiding is er geen restitutie mogelijk maar kan je wel 
veranderen naar een volgende opleidingsdatum. 
 
Voor de annuleringsvoorwaarden van de verblijfskosten zie de website van Conferentieoord De Poort: 

www.depoort.org 
 
 

‘Children DO better 
when they FEEL better’. 

 
Positive Discipline is een internationaal programma dat kinderen en jonge mensen stimuleert 

om verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving te worden. 
Zonder straffen en zonder toegeven: maar vriendelijk én vastberaden. 


