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Zwangerschap 
bevalling en het 
eerste jaar 

 
GGD Hollands Noorden biedt op het gebied van prenatale voorlichting 
informatiebijeenkomsten, workshops en cursussen aan. 
 
Kijk voor het actuele aanbod in uw gemeente op de site 
www.ggdhn.nl/cursussen 
Het aanbod wordt regelmatig aangepast. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met het Cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl.  

 
Peuters  

 
� Cursus Peuter in Zicht 
� Cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar 
� Cursus Opvoeden & Zó (3-12 jaar) 
 

 
Schoolkinderen  
(4-12 jaar) 

 
� Cursus Opvoeden & Zó (3-12 jaar) 

 
� Lezing Positief Opvoeden 0-12 jaar: De kracht van Positief Opvoeden 
� Lezing Positief Opvoeden 0-12 jaar: Veerkracht bij kinderen bevorderen 
� Lezing Positief Opvoeden 0-12 jaar: Zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden bij kinderen stimuleren 
 

� Workshop Positief Opvoeden 0-12 jaar: Een goed slaappatroon 
ontwikkelen 

� Workshop Positief Opvoeden 0-12 jaar: Leren luisteren 
� Workshop Positief Opvoeden 0-12 jaar: Omgaan met ruzie tussen 

kinderen 
� Workshop Positief Opvoeden 0-12 jaar: Probleemloos winkelen 
 
� Cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar 
 
� Cursus Plezier op school (basisschool groep 7 en 8) 

 
� Weerbaarheidstraining Rots en Water (basisschoolleeftijd groep 7 en 8) 

 

http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursus-peuter-in-zicht.aspx
http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursus-opvoeden-zo.aspx
http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursus-zwanger--gezond-en-fit.aspx
http://www.ggdhn.nl/cursussen
mailto:cursusbureau@ggdhn.nl


 
Pubers  
(12-18 jaar) 

 
� Lezing Positief Opvoeden 12-16 jaar: Schoolzelfstandigheid! Is dat een 

realiteit in de puberteit? 
� Lezing Positief Opvoeden 12-16 jaar: Sociale pubers buitenshuis 
� Lezing Positief Opvoeden 12-16 jaar: Verantwoordelijke pubers thuis 

 
� Workshop Positief Opvoeden 12-16 jaar: Omgaan met emoties van 

tieners 
� Workshop Positief Opvoeden 12-16 jaar: Ruzie in het gezin verminderen 
� Workshop Positief Opvoeden 12-16 jaar: Tieners laten meewerken 
� Workshop Positief Opvoeden 12-16 jaar: Zelfredzaamheid stimuleren bij 

tieners 
 
� Cursus Positief Opvoeden 12-16 jaar 

 
� Cursus Beter Omgaan met Pubers. Voor opvoeders met kinderen in de 

leeftijd van 12-16 jaar 
 

 

Thema 
Bijeenkomsten 
0-19 jaar 
(vraaggericht) 

 
Verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: 

� Social Media 

� Spraak- en taalontwikkeling 

� Rouwbegeleiding 

� Echtscheiding 

 
 
Echtscheiding 
 
 
 

 
� Workshop Zandkastelen: ‘En de kinderen scheiden mee’ (6-12 jaar) 

 
Overig  

 
� Video Hometraining 
� Opvoedspreekuur 
� Home-Start 
� Online Cursus Positief Opvoeden 
� Interactief theater!  Oppassen niet makkelijk! Voor opa en oma. 

 
 
Kijk voor het actuele aanbod, evt. kosten en meer informatie over de inhoud op 

www.ggdhn.nl/cursussen Hier kunt u tevens bekijken wanneer welk aanbod in uw gemeente 

wordt gegeven. Het aanbod kan per gemeente variëren. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met het Cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl 

http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/lezing-positief-opvoeden-12-16-jaar-sociale-pubers-buitenshuis-.aspx
http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-zandkastelen-en-de-kinderen-scheiden-mee-(6-12-jaar).aspx
http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/lezing-positief-opvoeden-0-12-jaar-de-kracht-van-positief-opvoeden.aspx
http://www.ggdhn.nl/cursussen
mailto:cursusbureau@ggdhn.nl

