
 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Als Beroepscollege Parkstad Limburg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de thema-

avond “Stressles(s)”. Op deze informatieve avond worden actuele opvoedkundige 

thema’s onder de aandacht gebracht door ervaringsdeskundigen. 

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen! 

 

Deze avond vindt plaats op dinsdag 12 november van 19.00 uur tot 21.00 uur aan 

de Heldevierlaan 5 in Heerlen (BcPL locatie Herle).  

 

Programma: 

Inloop  18:45 uur - 19:00 uur 

Tieners en stress 19:00 uur – 19:50 uur 

pauze 19:50 uur – 20:00 uur 

Workshop ronde 20:00 uur – 20: 45 uur 

Uitloop 20:45 uur – 21:00 uur 

 

De avond begint met een algemene voorlichting over Tieners en stress, gegeven door 

Ingeborg Dijkstra. 

 

Voor het tweede gedeelte van de avond kunt u zich inschrijven voor één workshop:  

Workshop Gegeven door: 

1. “Omgaan met stress in huis (tips & tricks)” Ingeborg Dijkstra 

2. “De macht van het beeldscherm” Gerald Adriana 

3. “Mindfulness” Manja de Lang 

4. “De puber en zijn angsten, spanning en stress 

(en de gevolgen voor leren en gedrag)” 

Giel Vaessen 

5. “Omgaan met de weerstand van mijn puber” Michel Giesen 

Uitleg van iedere workshop kunt u vinden in de bijlage hieronder. 

 

Ouders en docenten van BCPL hebben allen een link gekregen naar het 

aanmeldingsformulier. Bent u de link kwijt of bent u een geïnteresseerde van buitenaf, 

stuur dan een mail naar info-herle@bcpl.nl. 

 

We hopen u te mogen verwelkomen op onze informatieavond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team BCPL 
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Bijlage Thema-avond BCPL 
Locatie Herle 
12 november 2019 19:00- 21:30 
 

Stressles(s) 

Algemeen deel (Ingeborg Dijkstra): 

Tieners en stress 

Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden aanwezigen meegenomen in de wereld van 
tieners en de stress die deze fase in de ontwikkeling (bij alle partijen) met zich mee kan 
brengen. Middels stellingen en een leerlingenpanel worden de situaties concreter en mogelijk 
nog herkenbaarder gemaakt. 
   
Workshop 1 (Ingeborg Dijkstra): 
Omgaan met stress in huis (tips & tricks). 
Als vervolg op het plenaire deel gaat men nu in een kleinere setting aan de slag met 
herkenbare stresssituaties in huis en zal er gezamenlijk op zoek gegaan worden naar 
manieren om hier mee om te gaan en/of deze te voorkomen. 
 
Workshop 2 (Gerald Adriana): 
De macht van het beeldscherm 
Onder leiding van Gerald Adriana (preventiemedewerker van Mondriaan) gaan we met elkaar 
in gesprek over de aan verslaving grenzende aantrekkingskracht van het beeldscherm. Voor 
ouders en docenten zorgt dit vaak voor veel stress omdat ze dit liever anders willen zien. Dit 
terwijl de jongeren zelf ook veel stress ervaren wanneer ze zich even niet tot hun scherm 
kunnen wenden. Na een inleidend verhaal zal Gerald ons prikkelen met enkele stellingen, 
filmpjes en vragen. De bedoeling van de avond is dat we van elkaars ervaringen kunnen leren. 
Aan het eind van de avond bent u beter in staat om in te schatten wat er aan de hand is, óf er 
überhaupt iets aan te hand is, hoe daar mee om te gaan ... of soms ook even niet. 
 
Workshop 3 (Manja de Lang): 
Mindfulness 
Er bestaat geen leven zonder stress, dat weet iedereen. Het is dus wel handig om een manier 
te vinden om met stress om te gaan zodat je je niet telkens zorgen hoeft te maken als het 
(even) niet goed gaat. Daarover gaat Mindfulness: op een zo fijn mogelijke manier leven met 
alles wat er is, ook met de moeilijke dingen!  
Het mooie van Mindfulness is dat je niks fout kan doen, alles is goed zoals het is… en 
natuurlijk kunnen dingen veranderen :) 
 
Deze workshop is o.a. interessant voor ouders waarvan de leerlingen deelnemen aan de Pilot 
Mindfulness.  Maar ook anderen geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom. 
 
 
 
 



Workshop 4 (Giel Vaessen): 
De puber en zijn angsten, spanning en stress (waaronder pesten)(en 
de gevolgen voor leren en gedrag) 
Adolescenten raken soms in een dipje maar vaak komen ze daar 
zelf uit. Soms gaat het echter verder dan een dipje en is er sprake 
van stemmingsproblemen of zelfs  stemmingsstoornissen. Wat kun 
je op doen als ze daar zelf niet uitkomen. Welke begeleiding of 
acties kunnen dan helpend zijn. Krijg inzicht in de meest recente 
inzichten in signalering en sensitief responsieve begeleiding van 
deze adolescenten. 
Spanning en stress (waaronder pesten) en de gevolgen voor leren en gedrag. 
Het puberbrein staat voortdurend open voor die invloeden die voor zijn toekomst van belang 
(kunnen) zijn. Hierbij is de puber slechts met grote moeite in staat om juiste afwegingen te 
maken omdat er veel op het spel staat. Hoe leer ik mijn puber helpen en begrijpen en blijf ik 
van belang? 
 
Workshop 5 (Michel Giesen): 
Omgaan met weerstand van mijn puber  
We denken nog teveel in “oorzaak-gevolg” hierdoor heeft weerstand met pubergedrag te 
maken. Het is effectiever dit denken om te zetten naar denken in “circulaire processen.” Zo 
ontdekken we dat ons handelen direct van invloed is op de weerstand die we voelen. Gebruik 
van het model ABCD (de agressieladder) toont welk docentgedrag escalerend en de-
escalerend kan werken. Je kunt de ander tenslotte niet veranderen, wel jouw gedrag ten 
opzicht van de ander (en hierdoor verander je de situatie, dus ook de gevoelde weerstand).  
 
 
 


