
Toolbox Opvoedondersteuning: digitaal en op het Stadskantoor 

 

Alweer een aantal maanden staat de digitale Toolbox Opvoedondersteuning op Digiplaza. 

Ik hoop dat jullie de weg ernaar inmiddels weten te vinden. Hij raakt steeds beter 

gevuld. Zo staat er inmiddels ook veel informatie in over Culturele Diversiteit. Deze 

Toolbox is van ons allemaal. Dus heb je iets interessants over een thema, een congres of 

een groepsbijeenkomst? Voeg het toe! En bij twijfel, mag het ook eerst langs Steffie 

Moonen… 

 

Wist je trouwens dat er ook materiaal te vinden is op het Stadskantoor, op de 7e 

verdieping (als je uit de liften komt en je loopt naar de huiskamer, direct links, bovenop 

een plank)? Er liggen interessante boeken (uitleen gaat via Annemarie Gijssen) en ook 

cursusmateriaal, zoals bijvoorbeeld Opvoeden&Zo en Beter omgaan met pubers. En er 

ligt een Opvoedpartyspel: een mooie manier om met ouders in gesprek te gaan over 

opvoeden op een niet-betuttelende manier. Katrien Laane (ontwikkelaar van de 

Opvoedparty) legt hieronder uit wat het inhoudt.  

 

 

Steffie Moonen 

 

 

 

 

 
 
Moeiteloos pedagogisch adviseren zonder te betuttelen? Het kan!  

 

OpvoedParty - voor een goed gesprek vanuit de eigenWIJSheid van ouders 

 

 Tijd besparen, veel ouders bereiken en toch maatwerk leveren in pedagogisch 

advies? 

 Op zoek naar vernieuwend materiaal om opvoedingsondersteuning vorm te 

geven? 

 Beetje cursusmoe en klaar met die herhalende cyclus van tips geven over 

opvoedingsvragen? 

 

De OpvoedParty ondersteunt beroepsopvoeders om moeiteloos in gesprek te komen met 

ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen. Met het verrassend eenvoudige 

OpvoedPartySpel helpt u ouders weer op de rit zonder hen te betuttelen. Gewoon aan de 

keukentafel, samen met andere ouders. Of in het consultatiebureau, waar in een 

groepsconsult de steeds weer terugkomende vragen snel en efficiënt opgelost kunnen 

worden. Dichtbij huis, laagdrempelig, vernieuwend maar vooral leuk en leerzaam. En u 

hoeft als beroepsopvoeder geen adviezen meer te geven: dat doen de ouders aan elkaar!  

 

Er is niet een manier om een perfecte opvoeder te zijn, maar  

er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn. 

 

Wat is een OpvoedParty? 

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur in een huiskamersetting (of 

groepsconsult), waar in klein gezelschap (4 tot 10 deelnemers) onder deskundige leiding 

met elkaar wordt gediscussieerd over één of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s 

naar keuze. 

http://digiplaza.utrecht.nl/share/page/site/jeugd/documentlibrary#filter=path%7C%2FOpvoedondersteuning&page=1


 

“Dit is toch heel wat anders dan een praatje op het schoolplein. Ik dacht dat ik de 

enige was die af en toe met de handen in het haar zit. Maar na deze avond weet 

ik wel beter. Ik ben blij dat ik gegaan ben, want ik kan er weer tegenaan”.  Suzan 

(39) over haar eerste OpvoedParty. 

 

Op de website staat een mooi filmpje van 5 minuten, waarin u ziet wat de 

OpvoedParty voor u kan betekenen. Neem voor meer informatie contact op met 

Lunamare - Katrien Laane -  06-14223552 of katrien@lunamare.nu) 

 

 

 
 

http://opvoedparty.nl/

