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Aanmelding 
U kunt zich aanmelden voor de cursus door een e-mail te sturen naar c.engbers@praktijkspil.nl of 
bel naar 073-6841310. U krijgt na de aanmelding een inschrijfformulier toegestuurd waarna u voor 
een intakegesprek wordt uitgenodigd. De cursus vindt plaats bij minimaal 8 en maximaal 10 
deelnemers. 
 
Cursus REMweg 
Impulsieve en/of drukke kinderen kunnen ouders en professionele opvoeders zoals leerkrachten, 
remedial teachers of oppas voor tal van problemen stellen. Dit gedrag vraagt thuis en op school 
een gerichte aanpak. Het programma REMweg biedt daarvoor een helpende hand. Het is een 
erkende methode met een goed onderbouwde theoretische achtergrond. 
 
Doel 
De cursus heeft 2 doelen: 

• inzicht krijgen in het gedrag van het kind en de cursist. 
• op positieve wijze vaardigheden aanleren, zodat het kind gewenst gedrag laat zien. 
 
Werkwijze 
In de cursus worden stapsgewijs verschillende opvoedings-vaardigheden aangeleerd, o.a. door 
kennisoverdracht, oefeningen, rollenspel en huiswerkopdrachten. Thuis (of op school) oefenen 
vormt een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de training. Houd rekening met zo’n 15 
minuten per werkdag. 
 
Deelnemers 
Het programma is bedoeld voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders of andere betrokkenen, 
met kind(eren) in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Voor ouders is het belangrijk dat zij deze cursus 
gelijktijdig volgen, zodat de nieuwe aanpak consequent kan worden toegepast. 
 
Kosten 
De training wordt vergoed, exclusief het REMweg materiaal (€ 63,95 per deelnemerset). Dit dient 
door ouders zelf aangeschaft te worden voorafgaand aan de startdatum via: www.graviant.nl. 
 
Data en locatie 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. 
Tijd:  Dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur. 
Data:   21 februari; 7 maart; 4 april; 18 april; 16 mei; 30 mei;  

13 juni met op 26 september een terugkomdag. 
Locatie:  Helvoirtseweg 3 in Vught. 
 
Intake 
Voorafgaand aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek wordt 
samen nagegaan of REMweg de juiste cursus is voor u en uw kind. Dit vindt thuis plaats en duurt 
ongeveer 20 minuten.  
 
 
 
Ervaringen ouders: 

“Fijne nuttige cursus! Veel informatie, heel herkenbaar en nuttige tips.” 

“Toegankelijk en laagdrempelig. Veel uitleg en informatie. Heel herkenbaar! Toepasbaar in de 
praktijk.” 

“Veel ruimte voor persoonlijke ervaringen. Fijn om ervaringen met elkaar te kunnen delen.” 


