
 

Wilt u bewust stilstaan bij de opvoeding van uw kinderen?  

Ervaart u stress bij de opvoeding? Heeft u een kind dat extra zorg nodig heeft?  

Doe dan mee met de training Mindful Ouderschap van Therapeutisch Centrum GGZ! 

 
Doel van de training |  Het opvoeden van een kind kan de meest dankbare, plezierige en zingevende bezigheid zijn. 

Soms lukt het alleen even niet om het zo te voelen. Elk kind en elke levensfase van het kind kent nieuwe dingen om 

van te genieten, maar ook mogelijke problemen. Mindful Ouderschap helpt u om uit de ‘stress-van-alle-dag’ te 

stappen en meer in het ‘hier-en-nu’ te zijn met uw kind, waardoor er meer ruimte ontstaat voor contact en genieten 

van het samenzijn. Mindful Ouderschap helpt u ook bewust te worden van uw eigen reactiepatronen in stressvolle 

situaties en geeft u handvatten om hiermee om te gaan. 

 

Methode | Het programma bestaat uit meditatieoefeningen, Mindful Ouderschap oefeningen en uitleg over 

opvoedingsstress. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten om Mindful Ouderschap in uw dagelijks leven te 

integreren. Hierdoor ontwikkelt u een buffer tegen stressvolle opvoedingssituaties en brengt u kalmte terug in uw 

gezin. U leert goed voor uzelf te zorgen, de basis van goed ouderschap. Daarnaast leert u op een 

onbevooroordeelde manier met eventuele problemen van uw kind om te gaan en acceptatie en mededogen in de 

opvoeding te brengen. Het is fijn de Mindful Ouderschap training samen met uw partner of mede-opvoeder te 

doen. Ouders die de training samen doorlopen, ervaren vaak steun van elkaar in het doen van de oefeningen en 

begrijpen elkaars reactiepatronen beter. 

 

Voor wie? |  Deze training is bedoeld voor ouders die (soms) stress ervaren bij de opvoeding of opvoedingsvragen 

of -problemen hebben. Er is een aanmelding van u en/of uw kind bij Therapeutisch Centrum GGZ.  

 

Praktische informatie |  De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur en oefeningen voor thuis. De training 

vindt wekelijks plaats in Emmeloord, op maandagavond van 19:00 – 21:00 uur en start op 5 september 2022 

(overige data: 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober en een terugkombijeenkomst op 9 december 

2022). De training wordt gegeven door Leonie ten Wolde en Anita van Steeg.     

 

Cursusmateriaal | Wij maken gebruik van het werkboek ‘Mindful Ouderschap’. Dit materiaal à €20,99 is voor 

eigen rekening. 

 
Aanmelden? 

Stuur een e-mail naar info@therapeutisch-centrum.nl t.a.v. Leonie ten Wolde.  
Graag tot ziens! 
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