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INLEIDING 

 
Een auto brengen mensen regelmatig naar de garage voor een kleine- of 

grote onderhoudsbeurt. 
Als een auto wat ouder is, moet je hem elk jaar APK laten keuren. 

Om in je auto te mogen rijden heb je een flink aantal rijlessen gehad. 
Je hebt een uitgebreid theorie- en praktijk examen (meerdere malen?) 

afgelegd.  

 
Waarom niet ook aandacht als ouders voor je eigen opvoedproces? 

Regelmatig een kleine- of grote onderhoudsbeurt. 
Af en toe een OpvoedPeriodiekeKeuring? 

 
Ouderschap en 

opvoeden, wat is 
daar nu moeilijk aan? 

Dat is toch iets van 
alle tijden? 

Dat leer je door 
schade en schande in 

de praktijk. 
 

En anders sla je er 

een boek op na, die 
zijn er genoeg. 

Boekenplanken vol, 
er komen er steeds 

meer bij. 
 

Uit eigen ervaring als 
moeder, zelfs met 

een studie 
pedagogiek als 

bagage op zak, heb ik 
aan den lijve ervaren dat je eigen kind(eren) opvoeden echt een ander 

verhaal is. 
 

Opvoeden is tegenwoordig individueler, met heel veel keuzes. 

Vroeger waren er meer vaststaande richtlijnen. 
 

 
 

 
 

 
 

Een OPK-handleiding voor ouder over 
Samen Opvoeden. 

 
Een hulpmiddel voor ouders: 

 
- die in hun drukke leven op de 

  opvoed-  snelweg tegen de 
  eerste opvoedruzies en opvoedperikelen 

  botsen. 
 

- waarbij de opvoedbanden wat zacht 

  zijn geworden. 
 

- waarbij de accu niet goed meer oplaadt. 
 

- die zeker willen weten dat ze met 
  het juiste voertuig (nog) de juiste 

  weg volgen. 
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1. INVESTEREN IN OPVOEDEN LOONT. 
 
 

Vaak zijn opvoedproblemen in een vroeg stadium vrij eenvoudig 
op te lossen. 

Wacht je te lang dan wordt het steeds lastiger en complexer.  
 

Ik heb de vaste overtuiging dat je door een kritische en serieuze blik en 
‘een regelmatige opvoed APK’ je ouderschap kunt verbeteren en zo een 

neerwaartse spiraal kunt voorkomen.  
 

 
Met de Opvoed Periodieke Keuring wil ik ouders helpen 

 

Om dit vooral op hun eigen manier en in hun eigen tempo 
te ontdekken en uit te zoeken. 

Niet door kant en klare lijstjes en lijstjes met tips. 
Opvoeden is echt complexer en meer dan dat. 

 
Het helpt om bewust bij de opvoeding stil te staan. 

In gesprek te blijven over doelen, wensen en verwachtingen in de 
opvoeding. 

 
Ik hoop dat dit e-book iets toevoegt voor jou en voor jullie 

als ouders. Zodat jullie kunnen genieten van het opgroeien van je 
kinderen. 

 
 
 

 

 
 

 
  

Dat je aan het eind zegt: 

 

“Wat een leuke ontdekkingstocht was dat”. 

 

“Heerlijk dat ik nu een stevig fundament 

heb waarop ik de komende opvoedjaren verder 

kan bouwen”.  

 

“Ben ook zeker weer wat wijzer geworden”. 

 

mailto:sankofa@gezinscoach.com
http://www.gezinscoach.com/


@ Joke Bakker / Sankofa Praktijk voor Ouderschap en Opvoeden Pagina 5 
06  225 988 14 /  sankofa@gezinscoach.com  / www.gezinscoach.com  

 

2. OPVOEDEN IS HOT EN OUDERS LIGGEN ONDER VUUR. 

 

 
Ouders van nu kunnen niet meer opvoeden 

 
Te druk met zichzelf. 

Stellen geen grenzen. 
Worden verblind door carrière, materialisme en egoïsme. 

Duizenden echtscheidingen per jaar. 
“Ouders zijn de weg kwijt en kinderen zijn daar de dupe van”. (Brgdorft, 

2012). 

Het zal je allemaal maar gezegd worden! 
 

Het goede nieuws is dat opvoeden en ouderschap meer aandacht krijgt. 
Maatschappelijk gezien, in de bladen, van de overheid, in de media en 

zeker niet onbelangrijk op het www en de social media. 
En onze kinderen zijn over het algemeen erg gelukkig. 

 
 

 
Opvoeden is meer dan gedragstraining en etiketjes plakken 

 
In tv-programma’s en tips-en-trucs lijstjes lijkt het soms of opvoed-

perikelen met bepaalde techniekjes op te lossen zijn. 
Helaas, zo simpel is het niet. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ook het plakken van een etiketje bij opvoedproblemen van een kind lost 
voor ouders de opvoedproblemen niet op. 

Na die dure testcarrousel mag je het als ouders ook weer zelf uitzoeken. 
 

  

Opvoeden is veel meer dan het oplossen 

van gedragsproblemen.  
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Opvoeden heeft vooral te maken met: 

- vorming van persoonlijkheid, 
- waarden en normen, 

- de ‘zin van het bestaan’ 

 
Het is niet iets individueels, het raakt ons allemaal. 

 
 

Ouders zijn de eerst 

verantwoordelijke 

 

 
Maar opvoeden is vooral iets dat 

je SAMEN doet. 
 

 
Deel de opvoeding vooral. 

Doe het samen.  
 
 

 
 

 
 

Als ouders wil je het goed doen. 

Op een manier die bij jullie past en waar jullie je goed bij voelen. 
 

In dit ebook vind je 

een praktische doe-het-zelf handleiding over: 

“Samen Succesvol Ouders zijn en Opvoeden. 
- Samen aan de slag, 

- Meer effect en minder stress 
 

Veel plezier met dit ebook en met de oefeningen samen met je partner. 
Opvoeden mag met een gezonde dosis humor en relativering gebeuren. 

Gebruik dit ook bij jullie OPK avontuur! 
  

Samen met 

kinderopvang en 
scholen. 

 
Samen met de buurt, 

 

Samen met de 

maatschappij. 

 

Samen 

als ouders en 

partners 
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OPK: wat levert het je op? 

 
 

 

 

 
 

  

 

- Inzicht in wat ouder zijn en opvoeden tegenwoordig lastig maakt. 
 

- Inzicht in dat ouderschap en opvoeden, net als bij een auto,  
  Periodiek Onderhoud nodig heeft. 

  Dat je van dit onderhoudsproces veel kunt leren. 
 

- Inzicht in het fundament, de basis van opvoeden. 

 
- Je krijgt inzicht in het gegeven dat opvoeden vaak bewegen 

  tussen uitersten is.  
 

- Je weet wat jouw voorkeur in opvoedstijl is en die van je partner. 
  Je krijgt handvatten hoe je hierin balans kunt vinden 

 
- Informatie over wat wel en niet werkt bij opvoeden. 

 
- Informatie over de ontwikkelingsfases van kinderen en de 

  daarbij horende opvoeduitdagingen voor ouders. 
 

- Hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. 
 

- Je eigen OpvoedPeriodiekeKeuring!  

   
- Met de OPK krijg je inzicht in hoe jou/jullie opvoeding ervoor staat. 

   
- Het biedt je een hulpmiddel om samen het opvoeden op de 

  agenda te blijven zetten 
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Hoe werkt het 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Heb je vragen of kom je er niet uit? 

Of wil je er met een opvoeddeskundige over sparren? 
 

Gun jezelf een eenmalig adviesgesprek. 
De kosten van dit ebook worden in mindering gebracht. 

 
 

Kijk op de website en neem gerust contact op: 
www.gezinscoach.com 

 

 

1. Voordat je dit ebook verder leest, 

    doen jij en je partner ieder apart de OPK 

(plan samen een deadline). 

    Dit geeft jullie een beeld hoe je er nu voor staat. 

    Bespreek jullie OPK’s met elkaar. 

Zijn er grote verschillen? 

Waar scoren jullie hetzelfde? 

 

2. Lees dit ebook en doe samen de oefeningen 

    Neem daar de tijd voor. 
    Maar laat er niet te veel tijd tussen zitten. 
B.v. elke week een oefening. 
 

3. Zijn jullie klaar doe dan nog een keer de OPK. 

    En bespreek deze weer samen. 

Is er een groot verschil met de eerste OPK? 

Waar zitten nu de verschillen? 

Waar scoren jullie hetzelfde? 

4. Bekijk aan welke punten jullie meer aandacht willen besteden. 

    Maar hier samen een plan voor. 

Wat willen jullie bereiken en hoe ga je dat aanpakken? Wat, hoe, wanneer…. 
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