
                   Buro J!K 
                   J!K, Jij & Ik       

 
  Buro J!K is een Buro voor 

             Teamtraining, Gezinscoaching  

                                     &  

                 Persoonlijke Ontwikkeling 

                      De DISC/J!K methode in het kort 
De DISC methode onderscheid een viertal gedragsstijlen met ieder hun eigen 
kwaliteiten en valkuilen, behoefte en afkeer. De DISC methode beschrijft dit 
voor volwassenen en de J!K methode richt zich speciaal op kinderen. Buro J!K 
heeft deze samengevoegd zodat deze bruikbaar zijn voor je gezinssituatie.    
     
                                    Directe gedragsstijl (-D)  
                                     Inspirerende gedragsstijl (-I)   
                                       Stabiele gedragsstijl (-S)   
                                   Consciëntieuze gedragsstijl (-C)  

 

Inhoud bijeenkomsten 

1. Introductie DISC/J!K methode  

2. Wat is mijn opvoedstijl en hoe beïnvloedt 

dit de leden van mijn gezin? 

3 .        Met welke unieke ‘taal’ bereik ik mijn kind? 

             Buro J!K 

              Dorpsstraat 83,  
              4661 HN Halsteren  
              T: 0164-680401  
              M: 06-53968705 
              info@burojik.nl 
              www.burojik.nl  

Praktische info:  

Oudercursus ‘Effectief opvoeden met DISC’  

3 bijeenkomsten 

 

Voor wie? 

Ouders/verzorgers van kinderen 0-18 jaar    

 

Wanneer? 

3 ochtenden van 09.00-11.30 uur 

 

Data nog nader te bepalen. Heb je interesse, neem 

even contact met ons op! 

Waar? 

Bergen op Zoom/Halsteren 

                   Kosten 

            Voor 3 bijeenkomsten van 2,5 uur betaalt u: 

                 Eén ouder € 150,-  

         Ouderstel € 250,-          

     Inclusief koffie/thee/water en iets lekkers, syllabus, poster gedragsstijlen  

                                                   www.burojik.nl/trainingen   info@burojik.nl      0164-680401 / 06-53968705   
 

 
 

                     Buro J!K - Oudercursus effectief opvoeden met DISC   
      

         Krijg inzicht in de specifieke dynamiek van jouw gezin en ontdek dat opvoeden leuk is!   
        
Opvoeden… We willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn, maar hoe doen we dat nou, dat opvoeden van dat impulsieve 
kind, het timide kind, die Einzelgänger of dat explosieve kind? Soms begrijp je elkaar niet omdat je andere behoeften hebt en 
anders tegen situaties aankijkt. Het ligt dan niet aan jou als ouder of aan je kind maar jullie hebben waarschijnlijk een andere 
gedragsstijl met andere behoeften. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in zowel je eigen gedrag, de bijbehorende gedragsstijl als 
die van je gezin en leer je hoe je het beste om kunt gaan met deze verschillen binnen je gezin. Door middel van interactieve  
oefeningen en diverse tools krijg je gedurende de cursus steeds meer inzicht in de thema’s welke binnen jouw gezin een grote 
rol spelen en hoe je hiermee het beste om kan gaan.             

     

    “Opvoeden is leuk!”  
                   Herken je je in een of meerdere van deze uitspraken? Hier en op nog 

veel meer vragen krijg jij het antwoord 

 

Waarom leidt alles bij mij in huis tot strijd? 
Ik maak me zorgen om mijn kind dat zo weinig vriendjes heeft 

We begrijpen elkaar vaak niet 
Hoe stimuleer ik mijn verlegen kind? 

Waarom dramt mijn kind altijd zo door? 
Waarom lijkt mijn kind zo zorgelijk? 

Mijn kind luistert niet 
Hoe ga ik om met de angsten van mijn kind? 

Mijn kind toont zo weinig initiatief 

Schrijf je nu in! www.burojik.nl/trainingen         (Inschrijven tot 2 weken voor start cursus!) 

mailto:info@burojik.nl
http://www.burojik.nl

