
 

 
 

Train de trainer: 
Ouders in actie 

 
“Positief opvoeden” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Train the trainer: 
Parents in action 

 
“Positive upbringing” 

 
 
 

 



 

Train de trainer “Positief opvoeden”  

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Opvoeden gaat niet altijd 

vanzelf, ouders en opvoeders hebben weleens vragen over de opvoeding 

van hun kinderen. Ouders die regelmatig met elkaar in gesprek gaan, 

ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten, hebben minder last van 

opvoedingsspanning. Deze ouders voelen zich vaker competenter en dat 

heeft een positief effect op het opvoeden en op de kinderen. 

De HUB – Geloof in Den Haag, wil in samenwerking met de GGD 

Haaglanden ouders en opvoeders van Afrikaanse achtergrond steunen 

en de gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de 

opvoeding.  

 

Wie: Aicha Training & Coaching verzorgt (namens de GGD) in 

samenwerking met een aantal experts met een Afrikaanse achtergrond 

uit internationale kerken, een train- de- trainer ‘’Positief Opvoeden” voor 

de sleutelfiguren en ouders in de internationale kerken.  

 

Wat: Deze sleutelfiguren krijgen in deze train- de- trainer handvaten en 

informatie om zelf aan de slag te gaan met belangrijke thema’s in de 

opvoeding voor ouders en opvoeders in hun kerken.  

Na de training organiseren en begeleiden de getrainde sleutelfiguren 

tenminste twee bijeenkomsten in hun kerken. Daarvoor is een klein 

budget beschikbaar.   

 

Praktisch: Train de trainer bestaat uit vier bijeenkomsten in 

september/oktober 2018. Daarnaast zal er verdieping plaatsvinden door 

middel van coaching, intervisiebijeenkomsten en een terugkomdag. 

Cursisten krijgen een certificaat.  

De tijd, data en locatie zullen later bekend worden gemaakt. 

 

Aanmelden: Zou u mee willen denken over de verdere invulling van deze 

training of zou u mee willen doen als sleutelfiguur aan deze training?  

Meld u aan via HUB; Geloof in Den Haag:  

shirleni@maraprojecten.nl of via telefoonnummer 06-39831945 



 

Train the trainer “Positive upbringing” 

All parents want the best for their children. Educating them is not always 

easy, parents and educators sometimes have questions about the 

upbringing of their children. Parents who regularly talk to each other, 

exchange experiences and meet each other, suffer less from parenting 

stress. These parents feel more competent and that has a positive effect 

on the upbringing and on the children. 

The HUB - Faith in The Hague, in cooperation with the GGD Haaglanden, 

wants to support parents and educators of African background and 

provide the opportunity to talk to each other about the upbringing. 

 

 

Who: Aicha Training & Coaching provides (on behalf of the GGD) in 

collaboration with a number of experts with an African background from 

international churches, a train-the-trainer 'Positive Upbringing' for the key 

figures and parents in the international churches. 

 

What: In this training, these key figures get tools and information to get 

started and work with important themes about parenting for parents and 

educators in their churches. 

After the training, the trained key figures organize and supervise at least 

two meetings in their churches. A small budget is available for this. 

 

 

Practical: Train the trainer consists of four meetings in 

September/October 2018. In addition, there will be an expansion through 

coaching, exchange meetings and a closing session. Students receive a 

certificate. 

The time, dates and location will be announced later. 

 

Registration: Would you like to help and think about the content of this 

training or would you like to participate as a key figure in this training? 

Sign up via HUB; Faith in The Hague: 

shirleni@maraprojecten.nl or via telephone number 06-39831945 



 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


