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Opvoedparty  

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur in een huiskamer, waar u 
in klein gezelschap onder deskundige leiding met andere ouders over alledaagse  
dilemma’s in de opvoeding praat. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere 
ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen weer van leren. Er is  
niemand die een ander de les gaat lezen tijdens een OpvoedParty. 

Zie een verschil van mening als een kans om van elkaar te leren 

Het voordeel is dat u niet allemaal zelf het wiel hoeft uit te vinden. Door de  
kleinschaligheid (6 tot 10 deelnemers) en de deskundige leiding is er voldoende  
gelegenheid om al uw vragen te beantwoorden. Na deze avond heeft u tips waar u 
thuis direct mee aan de slag kunt.

Onderwerpen? 

Wij maken graag gebruik van het OpvoedPartySpel, waarin we aan de hand van kaartjes 
met situatieschetsen, uitgangspunten en dilemma’s met elkaar in gesprek gaan.  
We praten aan de hand van de volgende thema’s:

• Zelfbeeld en zelfvertrouwen; 
• Grensoverschrijdend gedrag;
• Communicatie. 

Maar u kunt natuurlijk ook zelf een onderwerp aankaarten waar u het over zou willen 
hebben.

5 redenen om een OpvoedParty bij te wonen 

• In één avond het plezier in opvoeden weer terug krijgen?
• U heeft vragen over uw kind(eren) waar u al een tijdje mee rondloopt?
• U wilt niet altijd in uw eentje het wiel uitvinden?
• U wilt ervaren dat u niet de enige bent die opvoedingsvragen heeft?
• U wilt praten over uw kind met andere ouders in een ongedwongen sfeer? 
 
 
Locatie 
Nader te bepalen

Tarief 
€5,00 voor de onkosten (drinken, lekkers, locatie) en waardebepaling achteraf.
Waardebepaling achteraf, dat wil zeggen, u mag betalen wat het u waard is. Op de 
avond zelf zal er een potje staan, waarin u uw bijdrage contact kunt storten.  

 
 
 

* De OpvoedParty is een initiatief van Katrien Laane - www.opvoedparty.nl

‘De tijd die je in jezelf steekt is nooit verspild’



  Nieuwsgierig geworden?
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijkt het u leuk om een OpvoedParty bij te wonen of wilt u hier meer  
informatie over? 

Neem dan gerust contact met ons op! 

Hartelijke groet, 

Kimberley Elward en Monique Verloop 

 

 
 
 

 
 
  Contactgegevens:
  Jayda Zorgprofessionals
  W: www.jaydazorgprofessionals.nl
  M: info@jaydazorgprofessionals.nl
  T: 0618443685


