Caroline Peters
‘Opvoeden kun je leren’ is een initiatief van
Caroline Peters, gedragstherapeute. Caroline
studeerde gedragswetenschappen aan de
University of North Texas en is gediplomeerd
Associate Behavior Analyst. Ze begeleidt
kinderen met autisme in het ABA-Instituut en
geeft gastcolleges in binnen- en buitenland.
Zie www.aba-instituut.nl

Succes

Meer weten?

Caroline Peters weet dat opvoeden moeilijk
kan zijn. Gedurende een bepaalde periode
waren haar eigen drie kinderen erg lastig;
ze logen, huilden veel en luisterden
slecht. Tótdat Peters principes uit haar
therapiepraktijk ging toepassen. In een mum
van tijd draaide het gedrag van de kinderen
bij, en werd het weer gezellig thuis

Bekijk de website:
www.opvoedenkunjeleren.nl

Om haar succesvolle aanpak te kunnen
delen met andere ouders startte Caroline de
website opvoedenkunjeren.nl.

Opvoeden kun je leren
Postbus 36
5150 AA Drunen
T: 0416 – 322833
E: info@opvoedenkunjeleren.nl

Verbeter de band met je
kinderen en kijk op

www.opvoedenkunjeleren.nl
Met gratis videotraining!
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Opvoeden
wordt weer leuk
Het lijkt zo gemakkelijk, opvoeden.
Je geeft je kinderen liefde en aandacht en
de rest gaat vanzelf. Helaas, in de praktijk
gaat het anders. Je kind wil niet eten, zit te
jengelen en luistert niet. Wat doe je dan?
Wéér boos worden?
Opvoeden kan ook op een leuke manier.
De website opvoedenkunjeleren.nl laat zien
hoe dat gaat. Gedragstherapeute Caroline
Peters geeft tips en informatie, en toont
met videofilmpjes hoe je het gedrag van
je kinderen op een positieve manier kunt
veranderen. Met plezier en zonder stress.

Wat kun je doen?
Meld je aan bij opvoedenkunjeleren.nl
en doe de online videotraining.
Vraag om persoonlijk advies of leer de fijne
kneepjes van het opvoeden bij een van de
workshops.

Videotraining

Persoonlijk advies

‘Opvoeden kun je leren’ werkt via een website
en is interactief. Tientallen videofilmpjes
én een te downloaden boek belichten veel
voorkomende opvoedsituaties. Praktisch en
herkenbaar. Door het invullen van de vragen
bij de filmpjes ga je stap voor stap door de
informatie.

Bij ‘Opvoeden kun je leren’ kun je ook
persoonlijk advies krijgen. Per e-mail of via
een videoconsult. Je stuurt een filmpje op
van de betreffende thuissituatie en krijgt
vervolgens advies op maat.
Op verzoek komt Caroline Peters bij je thuis.

Het gratis kennismakingsaccount geeft uitleg
bij 15 gefilmde voorbeeldsituaties.

De methode

Workshops
‘Opvoeden kun je leren’ organiseert ook
workshops op locatie. Deelnemers leren o.a.
- hoe je positief gedrag kunt versterken
- hoe je vervelend gedrag kunt bijsturen
- hoe het thuis (nog) gezelliger wordt
Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen
met andere ouders en advies te vragen over
persoonlijke opvoedingsdilemma’s. Je kunt
voorbeeldsituaties filmen en meenemen van
max. 10 minuten.

‘Opvoeden kun je leren’ werkt volgens de
‘ABA Play-methode’ en is gebaseerd op
de toegepaste gedragsanalyse. Het heeft
als belangrijkste principe: het belonen van
gewenst gedrag en het negeren of bijsturen
van ongewenst gedrag.
Ook wordt het kind geholpen bij het
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
De interesses van het kind staan centraal. Hij
leert in kleine stappen en met veel plezier.

Voor wie?
‘Opvoeden kun je leren’ is er voor alle
ouders. Ook voor ouders van kinderen met
gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.
De training en adviezen zijn bovendien
interessant voor mensen die zich
beroepsmatig met kinderen bezighouden.

