
Balans, vereniging  
voor ouders!

Wij ondersteunen  
en versterken ouders 

van kinderen met  
problemen bij leren 

en/of gedrag in  
opvoeding, onderwijs 

en zorg

Versterken, ondersteunen en verbinden!  
Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets 
meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. 
Wij delen kennis met ouders en professionals. Balans ondersteunt 
en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door op verschillende 
manieren informatie en kennis te delen. Bezoek onze website voor 
al jouw vragen, wij zijn er voor jou!

‘Soms weet je even niet meer  
wat je moet doen. Dan is het fijn  

te sparren met een ervarings- 
deskundige aan onze advieslijn  
of andere ouders in jouw buurt’

Balans Advies
•  Wij luisteren naar jou!
•  Wij helpen je op weg
•  Wij zijn in de buurt

Kennisbank
• Kennis en ervaringen 

delen vanuit ouders, 
experts en adviseurs

Lobby
• Belangenbehartiging  

voor jou in Den Haag!

Oudercontact
• Ontmoet andere
 ouders in jouw regio

   balansdigitaal.nlLANDELIJK BUREAU BALANS • Kosterijland 7 • 3981 AJ Bunnik  • (030) 225 50 50

Dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur

Advieslijn
030-2255050

Buiten deze tijden kun je inspreken of  
je vraag stellen via het contactformulier.

Scan de QR-code
en bekijk het filmpje!

• Vereniging voor  
ouders

• Kennisbank
• Lobby
• Balans Advies

• Magazine & KIDS
• Webinars  

& Cursussen
• Oudercontact

Dit is wat wij voor jou betekenen!



Volg 
ons op:

balansdigitaal.nl

@OuderverenigingBalans

@Balansdigitaal

Oudervereniging Balans

@balans_oudervereniging

balansdigitaal.nl

Bezoek  
onze  

website!

LANDELIJK BUREAU BALANS • Kosterijland 7 • 3981 AJ Bunnik  • (030) 225 50 50

Ouderschap  
in balans

Ontwikkelings- 
problemen

Zorg Vrije TijdOpvoeding Onderwijs

Balans heeft unieke informatie voor jou

Op onze website vind je een schat aan kennis en informatie, ervaringsverhalen, lobby, advies 

en tips. Wij delen onze kennis en ervaringen graag met jou. Vanuit de kant van ouders én vanuit 

onze experts en adviseurs. Wij hebben een gloednieuwe en uitgebreide Kennisbank met unieke  

informatie. Over ouderschap, opvoeden, passend onderwijs, zorg en de verschillende 
ontwikkelingsproblematieken, zoals ADHD, autisme, DCD, dyscalculie, dyslexie, ODD/CD 

en NLD, hoogbegaafdheid en (school)trauma. En ervaringen van andere ouders.

‘Wie kan mij  
vertellen wat mijn 

rechten zijn?’

‘Wie luistert er  
naar mij en helpt mij  

op weg?’

‘Hoe herken ik  
problemen met  

leren en/of gedrag  
bij mijn kind?’

‘Wie helpt mij  
te zorgen voor  

passend onderwijs  
en de juiste hulp  
voor mijn kind?’

balansdigitaal.nl


