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Start samenwerking Avans Hogeschool

Het lectoraat Jeugd, gezin & samenleving van Avans 
Hogeschool gaat een actieve bijdrage leveren aan de 
betrouwbare opvoedinformatie die wij ontwikkelen. 
Het lectoraat gaat kennis delen, onderzoek doen en 
de opvoedinformatie laten gebruiken door 
professionals in opleiding. Studenten gaan onder 
meer de opvoedadviezen factchecken en 
focusgroepen met ouders begeleiden.

Lees meer in dit artikel

https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/avans/


Positieve evaluatie ouders Landelijk Ouderpanel

Meer dan
1500 ouders

93% vindt de onderzoeken duidelijk

71% vindt de onderzoeken (zeer) interessant

Ouders blijven bij het panel aangesloten

Bekijk alle resultaten

https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/panelevaluatie/


Opvoeden.nl in themadossiers Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid

Themadossier Hechting Themadossier OuderschapThemadossier Kindermishandeling

Informatie voor professionals én ouders op één plek

Klik op een van de afbeeldingen om naar het themadossier te gaan

https://www.ncj.nl/themadossiers/hechting/inspiratie/
https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/inspiratiepagina-ouderschap/
https://www.ncj.nl/themadossiers/aanpak-kindermishandeling/


Feestelijke kick-off met 9 organisaties voor filmpjesproject

Betrouwbare
filmpjes met de
stem van ouders

centraal

Lees hier hoe
jouw organisatie

ook kan meedoen

We ontwikkelen gezamenlijk
filmpjes over onderwerpen waar 
ouders de meeste vragen over 
hebben, bijvoorbeeld pesten, 

brutaal gedrag en gezond leven. 
Op die manier kunnen we met 

elkaar goed beeldmateriaal voor 
ouders ontwikkelen dat iedereen

kan gebruiken en verspreiden. 
Onder andere deze organisaties 

doen mee: 

https://stichtingopvoeden.nl/projecten/betrouwbarefilmpjes/
https://stichtingopvoeden.nl/projecten/betrouwbarefilmpjes/
https://stichtingopvoeden.nl/projecten/betrouwbarefilmpjes/


Opvoeden.nl in online ouderschapscursus PinkCloud

Om aanstaande ouders op een laagdrempelige
manier voor te bereiden op het ouderschap is 

PinkCloud ontwikkeld. Dat is een online cursus die 
ouders onder begeleiding van een psycholoog

voorbereidt en informeert over allerlei 
onderwerpen. Bijvoorbeeld over omgaan met 

slaapgebrek en samen opvoeden. Na iedere 
aflevering worden de ouders doorverwezen naar 

de bijbehorende adviezen op Opvoeden.nl. 
PinkCloud is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam in samenwerking met experts, 

praktijkprofessionals en jonge ouders. Wij zijn blij 
dat de initiatiefnemers de betrouwbare

opvoedinformatie op deze manier hebben 
opgenomen! Inmiddels wordt de cursus in 19 
gemeenten toegepast. Zo biedt onder andere 

Twente de cursus gratis aan. 



Blijf ons volgen op Twitter, LinkedIn
of via een van onze nieuwsbrieven!

https://twitter.com/SOpvoeden
https://www.linkedin.com/company/stichting-opvoeden-nl/
https://stichtingopvoeden.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

