
OpvoedParty 
 
Alle ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de 
opvoeding. Een OpvoedParty is een laagdrempelige 
manier van opvoedingsondersteuning waarbij ouders 
elkaar kunnen ontmoeten om hun kennis en kunde te 
delen. Door de kleinschaligheid (er wordt gewerkt met 
groepjes van 6 tot 10 deelnemers) is er voldoende 
gelegenheid om ouders persoonlijk te benaderen. Na een 
OpvoedParty hebben ouders weer voldoende tips waar 
ze thuis mee aan de slag kunnen gaan.  
 
Bestemd voor 
Elke opvoeder die vragen heeft over de dagelijkse opvoeding.  
Dus voor iedereen, die: 

- Op zoek is naar antwoorden op knagende vragen over de opvoeding. 
- Behoefte heeft aan een steuntje in de rug, nieuwe inspiratie, tips en adviezen. 
- Zin heeft in een leuke, leerzame en verfrissende bijeenkomst met andere opvoeders. 

 
Doel 
Het delen en vergaren van kennis en informatie over de ontwikkeling van kinderen, waardoor er 
ontspanning is in de dagelijkse opvoeding. ouders delen hun eigenWIJSheid over hun kinderen met 
anderen. Ouders leren van elkaar. Ouders vinden antwoorden op hun persoonlijke vragen. De 
OpvoedParty draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van opvoeders. 
 
Werkwijze 
Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur waar in klein gezelschap een gesprek 
over opvoeding van kinderen plaatsvindt. 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. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een OpvoedParty, waarin aan de hand van kaartjes met 
situatieschetsen, uitgangspunten en dilemma’s het gesprek als vanzelf op gang wordt gebracht. Geen 
vraag is gek of onbelangrijk, alle ouders zijn welkom. Ook zij die geen vragen hebben gaan 
geïnspireerd naar huis. 
 
De OpvoedParty is hét bindmiddel om samen met ouders in te gaan op wat er bij hen leeft: thuis, op 
school en in de leefomgeving van het kind. En hoe er samen aan een educatief partnerschap kan 
worden gewerkt. Zie een kort promo filmpje via 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYKAPyRfQWM 

 

Organisatie 
Vanuit Opella organiseren wij elke laatste donderdag van de maand in 2021 Opvoedparty’s  
in samenwerking met Icare en Malkander. 
 
Contactpersonnen zijn;  
Gezinscoach vanuit Opella 
Ieteke de Jong-Rienstra 
e-mail: irienstra@opella.nl telefoonnummer: 06-33771872 
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Gezinscoach vanuit Opella  
Filiz Kamalı-Kaplan (vanuit cultuurrijke zorg, multi-culti OpvoedParty)  
e-mail: fkamali@opella.nl telefoonnummer: 06-30690454 
 

Omdat samen opvoeden leuker is dan alleen! 
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