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24 dagen, 

24 toptipsBeste mede-opvoeders,
We zien het zó vaak gebeuren. Overal waar ouders elkaar ontmoeten 

en met elkaar in gesprek raken. Schouders die een meter naar beneden 

zakken. Gezichten die opklaren. ‘O, jij hebt dat óók!’ 

Daarom geloven wij in het delen van onze opvoedverhalen. Want elk gezin 

is mooi, maar geen enkele opvoeding perfect. Ruzie tussen broers en 

zussen? Hoort erbij. Moeite met loslaten? Een brutale puber? We kennen 

het maar al te goed. In dit boekje vertellen andere ouders hoe zij ermee 

omgaan en delen grootouders en experts hun tips. 

Neem ook eens een kijkje op www.loes.nl. Hier vind je handige opvoedtips. 

Bijvoorbeeld over grenzen aangeven en je kinderen in liefde laten opgroeien. Of 

schrijf je in voor een (online) bijeenkomst.

Misschien is er geen perfecte manier van opvoeden, maar samen komen 

we een heel eind! #durftedelen 

 

Loes in Twente

Veel leesplezier! 



Dag
    1 It takes a village  

to raise a parent
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont (bekend van columns  

uit het AD en Het Parool): 

‘Opvoeden is een proces van achttien jaar lang een beetje intelligent 

vooruit struikelen. Zoals het hele leven dat eigenlijk is. Niemand weet 

hoe het moet en je leert het vooral gaandeweg. Nu is er in die hele 

zoektocht één groot voordeel: wat op school niet mag, mag in het 

dagelijks leven wel. En dat is dat je bij elkaar mag afkijken.’ 

‘Ze zeggen wel eens dat je een heel dorp nodig hebt om een kind  

zich te laten ontwikkelen. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van  

ons ouderschap. Daarom één tip; zorg voor een dorp. Zorg ervoor  

dat je mensen om je heen hebt bij wie je mag afkijken. En …  

laat mensen vooral ook bij jou afkijken.’  

Steven Pont



POWERRRR:  
de kracht van media
Ouders vragen het elkaar regelmatig: hoe doe jij dat met die schermtijd? 

Maar eigenlijk is het niet anders dan al het opvoeden: stapje voor stapje, met 

duidelijke regels en grenzen, er zijn als het misloopt en vooral: zelf het goede 

voorbeeld geven. 

In plaats van films kijken, kun je je kind ook helpen om (digitale) media te 

gebruiken om doelen in het leven te bereiken, bijvoorbeeld:

➤ Beter worden in school, sport, taal en hobby.

➤ Contact houden met familie en vakantievrienden ver weg.

➤ Creativiteit – fotografie, games bouwen en vloggen.

➤ Beter zorgen voor het huisdier, het konijnenhok pimpen, de hond trainen.

➤  Zelfstandig informatie opzoeken over lijf en gevoel, of contact met gelijken 

(transgender, kanker, scheiding, etc.). 

www.mediawijsheid.nl/ouders 

Ook voor informatie over schermtijd en goede apps.

Dag
2

Meer 
lezen



Dag
    3  Liefde uitdelen

‘Mijn oudste is een echte knuffelkont, de 

tweede meer een kletskous’, vertelt een ouder. ‘Sinds ik dat 

doorheb, kan ik ze veel beter geven wat ze nodig hebben.’ 

Ken jij de taal van de liefde die jouw kind spreekt? 

Er zijn vijf basistalen: 

•  ‘Fijn dat je mij helpt.’ ‘Wat heb je goed doorgezet!’  

Positieve woorden laten je kind groeien. 

•  Alles aan de kant om met alle tijd en  

aandacht te luisteren naar je kind. 

•  Cadeautjes geven hoeft niet duur te zijn. Als de ander  

er maar blij van wordt. 

•  Alvast een boterham smeren in een toetsweek,  

de fiets klaarzetten. Helpen helpt. 

•  Lekker tegen elkaar aanhangen op de bank, een  

potje stoeien. Lichamelijk contact is genieten.  

Bron: De vijf talen van de liefde, Gary Chapman
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Jij tovert een lach 

Op ons gezin!
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‘Onze jongste poepte met 

4,5 jaar nog in een luier, 

wat we ook probeerden. 

Opa zei: stop er gewoon 

mee, het komt er vanzelf 

wel uit. Vijf (!) dagen heeft 

ze het opgehouden. Toen 

gaven wij het op en kreeg 

ze een luier. Een maand 

later? Zonder gedoe 

ineens op de wc.’

‘De ergste is wel die keer dat ik onze 

dochter op het schoolplein vergat 

en ik op weg was naar voetbal met 

onze zoon. Ze is, 9 jaar oud, zelf een 

kilometer naar huis gelopen.’

‘Twee jaar achter elkaar het bericht over de 

schoolfotograaf gemist. Dat leverde ‘unieke’ 

foto’s op. Het ene jaar met ongekamd 

coronakapsel in een strepen-stippen-ruiten-

mix. Het tweede jaar in versleten voetbaltenue.’

‘Mijn man bracht onze 5-jarige voor

een avondplas naar de wc. Hij zag iets in het 

toilet en spoelde het door. Tot de ijzige kreet 

van onze zoon duidelijk maakte dat het zijn 

liefste knuffeldoek was die hij slaperig in de 

wc had laten vallen. Wat een verdriet.’

Opvoedblunders gedeeld
Ouders, grootouders, leenouders, 

bonusouders, wat doen wij ons best.  

Bijna altijd gaat dat goed. Behalve …

Dag
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OEPS!



‘De kinderen zien regelmatig  

dat we ergens ruzie over hebben, 

maar ook dat we het weer 

goedmaken.’ 

‘Nadat we ons 

verdiept hadden 

in de verschillende 

opvoedstijlen die er 

zijn, begrepen we 

elkaar een stuk beter. 

Dat praat makkelijker 

als we weer eens 

botsen.’  

‘Choose 
your 

battles.’  

‘Wie met de kinderen thuis is, heeft de leiding. Dat voorkomt een 

hoop gedoe. Over belangrijke opvoeddingen, zoals schermtijd, 

bedtijden, etc. hebben we dezelfde afspraken gemaakt.’

‘We hebben elke week een avond 

samen. Dan bespreken we de agenda én 

belangrijke opvoedzaken.’ 

Je partner houdt van orde, jij vindt dat je in huis ook moet 

kunnen leven. Jij vindt: eten doe je met mes en vork, je 

partner weet niet waar je moeilijk over doet. Je komt 

allebei uit verschillende gezinnen. Hoe je dan een goede 

middenweg vindt? Andere ouders delen hún manier.  

Jouw manier vs. mijn manierDag
    6  



Dag
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talenten van 
  mijn gezinsleden: 

Mijn talenten: 

Talent gezocht! 
Houd je van voorlezen? Geniet je van koken? Kun je goed 

luisteren? Laat je een ander makkelijk lachen? Als je weet 

waar je goed in bent, kun je dat bij het opvoeden vaker 

gebruiken. En dat maakt soms zomaar het verschil.  



7 tips om tijd te besparen

Plan alvast een momentje voor jezelf 

in voor deze week. Een (half )uur is al 

heerlijk om op te laden. 

Opvoeden is (de tijd) managen. En als dat 

eenmaal lukt, is er ineens ruimte om een 

spelletje te spelen. Een middagje naar de 

kinderboerderij te gaan. Lekker te shoppen 

in jullie favoriete stad. Of bankhangen met 

popcorn en een goede film. 

Of je nu een goede planner bent of 

warhoofd eerste klas. Leonie Labrie deelt 

haar tips om elke dag van de week een 

beetje tijd te besparen. 

Dag
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maandag

Schrijf vandaag 

eens op hoe jullie 

ochtendritueel eruitziet. 

Welke volgorde heb je? 

Hoelang duren dingen? 

Wat wil je anders?  

dinsdag

Meer lezen? Scan de QR-code met 

je telefoon: runyourday.nl/blog/



Laat je ene kind een 

luisterboekje luisteren terwijl 

je het andere kind naar bed 

brengt. Luisterboeken vind 

je bijvoorbeeld in de Online 

bieb app, Spotify (ook leuke 

kinderpodcasts) en Storytel.  

Kies één taak die je 

kinderen vanaf vandaag 

zelf gaan doen. Dat 

kunnen ze, écht!  

Een planbord op een 

centrale plek geeft 

overzicht. Zo ziet 

je kind wat er in de 

week gebeurt. Crèche, 

school, sport, een 

feestje, alles gaat erop. 

woensdag

donderdag

Vraag eens aan andere ouders wat zij op tafel zetten op 

die dagen dat je eigenlijk binnen 15 minuten wilt eten. 

Kook dat dan meteen in een dubbele hoeveelheid, zodat 

je er komende week nog een keer van kunt eten.   

zaterdag

vrijdag

Smeer alvast alle 

boterhammen voor de 

komende week en vries 

ze in. Dat bespaart je heel 

wat tijd in de ochtend.  

zondag



Eerste Hulp Bij Ruziënde Kinderen

  ‘Ik probeer tot 10 te tellen voordat ik mij ermee ga 

bemoeien.’ 

  ‘Als ik moet ingrijpen, zoek ik eerst oogcontact.’ 

  ‘Het gaat niet om wie er schuldig is, maar dat er een 

oplossing komt.’

  Ik hoorde dat ruzie helpt bij het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. Daar vertrouw ik dan maar op. Meestal.’ 

  ‘Ik vind ruzie minder lastig nu ik weet dat boos zijn mag. 

Slaan of schoppen mag absoluut niet.’ 

  ‘Aandacht is het toverwoord. Als ik tijd voor ze heb gehad, 

ontstaat een ruzie minder snel.’

  ‘Ik geef ze af en toe een gezamenlijk klusje in de hoop  

dat ze gaan samenwerken.’ 

  ‘Sinds ik niet alleen vraag naar wat er is gebeurd, maar 

ook wat ze erbij voelen, is een ruzie sneller klaar.’

Dag
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 Ligt de lat weer veel  
te hoog? Loop er dan  
lachend onderdoor! 

Dag
10

Matthijn Buwalda



Stoom afblazen
Vind jij ook dat het soms net lijkt alsof er in al die andere gezinnen 

nooit gedoe is. Weet: je bent echt niet de enige bij wie het soms knettert in huis.  

‘Ik stuur mijn jongens 

naar buiten om energie 

kwijt te raken als het 

weer eens ruzie is.’ 

 ‘Soms als mijn dochter me iets vertelt of 

vraagt, word ik meteen boos. Alleen weet ik nu 

dat ze dan stopt met praten en het toch stiekem 

doet. Nu luister ik eerst, van buiten blijf ik rustig. 

Pas als ze helemaal uitgepraat is, zeg ik iets. Dan 

lukt het mij ook beter om het rustig te zeggen.’ 

‘Hebben jullie dat ook? Dat de 

kinderen na hun schermtijd over 

de grond dweilen en niets gezelligs 

meer kunnen zeggen?’ 

‘Als ik zeg wat ik zie, is de 

boosheid of het verdriet bij 

onze 4-jarige veel sneller 

over. Bijvoorbeeld: je bent 

moe van een dag school, 

daarom moet je huilen.’ 

‘Boos zijn mag, 

maar anderen 

pijn doen, dingen 

kapotmaken,  

lelijke woorden 

roepen … dat  

is mijn grens.’ 

Dag
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Geef het door –  
Grootouders over opvoeden 
Samen met het hondje lopen, met z’n tweeën naar de film. De band tussen 

grootouder en kleinkind versterken, doe je volgens opa’s en oma’s zo. 

Dag
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☛  ‘Leer je kinderen respect voor ouderen en het goed voeren van een 

beleefd gesprek. Dat komt altijd van pas.’ 

☛  ‘Ik lees mijn kleinkind elke vrijdag een halfuurtje voor via 

videobellen. We wonen niet in de buurt, maar zo hebben we ons 

vaste moment.’ 

☛  ‘Ons ding? Repareren! Bij het Repair Café in de wijk zitten mijn 

kleinkinderen en ik elke maand gebogen over doorgebrande 

toasters en kapotte wekkerradio’s. We leren van elkaar.’

☛  ‘Als huisarts én grootouder zeg ik: volg een cursus EHBO aan 

kinderen.’ 

         

  ‘Geef dat kind een slok jenever.  
Opvoedvragen beantwoord met de kennis van toen en nu’  

Dorine Hermans en Els Rozenbroek. 

 Leestip



‘Toen ik mijn dochter 

vertelde dat ik het fijn 

vond dat ze haar jas had 

opgehangen, deed ze het 

de dag erna zonder dat ik 

erom hoefde te vragen.’  

Dag
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‘Complimenten zijn 

besmettelijk. Als ik let op 

mijn positieve woorden, 

merk ik dat mijn kind ook 

positiever praat tegen 

anderen.’

‘Als ik me bewust voorneem om mijn kinderen een 

compliment te geven, let ik ook veel meer op hun leuke 

kanten en gedrag. Dat doet ons allemaal goed.’  

‘Ik zie het 

zelfvertrouwen van mijn 

zoon groeien. Dat helpt 

hem weer om nieuwe 

dingen te proberen of 

door te zetten als dat 

nodig is.’

Een compliment krijgen is niet alleen leuk, het is zelfs onmisbaar!  

      Dit merken andere ouders als ze positieve woorden delen. 

Het effect van complimenten



Dag
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You are 
berry 
special 

Een 
meloen 
knuffels

Toffe 
peer! 

Voor in de 
brooddoos
Positieve woorden delen kan 

ook stiekem. Met deze leuke 

kaartjes in de brooddoos van  

je kind bijvoorbeeld. 



   

Lieve dochter, 

het is vandaag een 

spannende dag, maar ik 

weet dat je het kunt! 

Liefs, papa



   

Ingspire

 ‘Geef wat je ontvangt. 
Ontvang wat je krijgt. 
Waardeer wat je hebt.’ 

Dag
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Dag
    16 

Je kinderen vertellen jou het meest als het je lukt om echt te luisteren. Dat is alleen 

niet zo makkelijk als het klinkt. Soms is het saai (alle belevenissen in Minecraft) of wil je het 

eigenlijk niet horen (hoe leuk het weekend bij jouw ex-partner was). Deze ouders luisteren zo. 

Luistervinken

‘Als mijn zoon van 6 jaar niet durft te 

vertellen wat er aan de hand is, dan 

vraag ik of zijn knuffel het kan vertellen. 

Via zijn knuffel durft mijn zoon vaak wel 

te zeggen wat hem dwars zit.’

‘Bij mijn kinderen is het 

niet alleen belangrijk om 

te luisteren naar wat ze 

zeggen, maar ook naar 

wat ze niet zeggen.’

‘Luisteren doe ik niet alleen met mijn oren, maar ook met mijn 

ogen, gevoel en kennis van hoe mijn zoon is. Hij is nog te klein 

om te praten over zijn gevoel, maar ik zie aan hem hoe het gaat.’

‘Als ik écht 

luister, merk ik 

dat er minder 

geschreeuwd 

wordt om mijn 

aandacht te 

krijgen.’ 



10 dingen die andere ouders 
zeggen in plaats van ‘nee’: 

Dag
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Heb je dit al 

geprobeerd? 

Niet nu, maar 

[noem een concreet 

moment].

Ik wil er over 

tien minuten 

alles over 

horen.

Ik weet hoe 

lastig het 

voor je is.

Wat denk 

je dat het 

antwoord is? 

Er is ook een 

andere manier.

Dat kan ik niet 

toestaan.
Dat is niet zo veilig.

Leuk idee, ik ben  

alleen met de was bezig.

Wat vind je van dit plan? 1.

3.

4.

5.

2.

6.

7.

9.

8.

10.



Samen bakken én uitdelenDag
    18

Deze makkelijke en hippe bananencake met maar 6 ingrediënten 

maak je samen als gezonde traktatie om uit te delen. 

Je hebt nodig (voor ongeveer 15 plakken): 

• 100 g margarine of boter  • 3 rijpe grote 

bananen • 2 middelgrote eieren • 180 g fijne 

havermout • 1 eetlepel kaneel • 110 g fijne suiker.

• oven, garde, vork, mengkom, satéprikker,

cakeblik 25 cm

Zorg dat ei en boter/margarine op kamertem- 

pe ratuur zijn. Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Smelt 75 gram boter voorzichtig au bain marie. 

Pel de bananen. Prak ze in een grote kom tot 

een papje. Roer een voor een de eieren door de 

bananenpuree. Doe de kaneel, gesmolten boter, 

150 gram havermout en de suiker erbij en roer 

tot een beslag. Vet het cakeblik in met de rest van 

de boter. Verdeel het beslag in het cakeblik en 

strooi de rest van de havermout over het beslag. 

Bak het bananenbrood in 45 min. in het midden 

van de voorverwarmde oven gaar. Laat 30 min. 

afkoelen, neem uit de vorm en laat in 1 uur 

verder afkoelen op een rooster. 

Klaar? Uitdelen maar! 

En voor de volgende keer: een handje 

grofgehakte walnoot, amandel of 

hazelnoot, blokjes appel, wortelrasp of 

kokosrasp. Mmmmm.



Dag
19Lekker (mee)luisteren

We zeggen het graag nog een keer: met andere ouders je opvoedvreugde en 

-gedoe delen helpt. Dat weet gezinspedagoog Joyce Blauwhoff  

(www.jblauwhoff.nl) ook. Met haar podcast Podje Opvoeden laat Joyce  

ouders meeluisteren met de opvoedvragen van andere opvoeders. 

Luister naar de podcast die Joyce speciaal voor de 

Week van de Opvoeding maakte: ‘Help! Hoe blijf ik 

rustig en voorkom ik een driftbui van mijn dochter.’

Benieuwd? Scan de QR-code met  

je telefoon om mee te luisteren.



Winnie de Pooh

 ‘Een dag met jou is mijn 
favoriete dag. Dus vandaag 

is mijn nieuwe favoriete dag!’ 

Dag
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Waarom moeilijk doen,  
als het met afkijken kan
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zei het al op pagina 4. Opvoeden leer 

je gaandeweg. En: durf vooral bij elkaar af te kijken. Precies dat is de klus van 

vandaag. Terugkijken om te ontdekken welke opvoedlessen je hebt ontvangen.  

Van mijn kind leerde ik ….

Van mijn ouders leerde ik … 

Van mijn partner leerde ik …

Van mijn vriend(in) leerde ik …

Van .......................... leerde ik …

Dag
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Vertrouwen geven is …Dag
    22 

… op je tong bijten als je denkt dat je 

puber te laat begint met leren. 

… op je handen zitten als je peuter ergens 
probeert op te klimmen.

… afwachten als je kind voor de honderdste keer 

probeert een moeilijke puzzel op te lossen.

… aanmoedigen zonder over te nemen als 

je kind zelf een speelafspraakje maakt.  

… laten zien dat fouten maken mag. 
Als het dan toch lukt, zijn er twee mensen trots!  



… laten zien dat fouten maken mag. 
Als het dan toch lukt, zijn er twee mensen trots!  

Online opvoedinspiratie
Op Insta vind je bergen tips en inspiratie van andere ouders. Maar welke  

accounts zijn nou echt goed, leuk - en ook belangrijk - grappig? 

Opvoedinspiratie:

• @howtotalktokids – Frisse kijk op praten met je kinderen, met veel praktische tips. 

• @kleinegrotemensen en @opvoedkunst – Inspiratie en inzicht.

• @tishiergeenhotel – Een beetje leedvermaak en veel herkenning voor puberouders.

Speel- en leestips:

• @meestersander – Mediawijze kleutermeester. Tof! 

• @childofthesun.be – Speel- en leestips voor iedereen.

• @ivnnatuureducatie – Inspiratie voor buiten.

Podcasts:

• ‘Ik ken iemand die…’ – Een gouden combinatie van anekdotes en opvoedtips.

• ‘Van groei naar bloei’ – Humankind is in 2022 deze informatieve podcast gestart. 

• De FF Podcast bij de Week van de Opvoeding (lees meer bij dag 19). 

Dag
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Hoe kom jij tot jezelf? 
 Regelmatig een moment voor jezelf helpt je om  

je opvoedbatterij weer op te laden.

 Tien minuutjes alleen op de bank, dat is mijn moment 

 ’s Avonds nog even mijmeren in de tuin

 Onderweg met een leuke podcast

 Klussend aan de boot

 Mijn filmavond

 Stilte

 Mediteren

 Achter de piano

 Lopen met de hond

 Zwemmen op zondagochtend

 Als mijn kinderen bij mijn ex zijn

 Sudoku, op mijn mobiel of in de krant

 Ik sta ruim voor de kinderen op. Alle tijd voor koffie 

Dag
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De Family Factory:  
Tover een glimlach op je gezin!
De Family Factory, sinds vorig jaar onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting, 

geeft je een steuntje in de rug om de vader of moeder te worden die je graag 

wilt zijn voor je kinderen. De verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere 

ouders zijn een bron van inspiratie voor je drukke gezinsleven. 

Op www.familyfactory.nu kun je:

• nog veel meer inspiratieboekjes vinden;

• ons boeken voor een workshop of ouderavond;

•  ontdekken hoe je zelf een bijeenkomst voor ouders organiseert, met behulp 

van onze materialen. 

Op www.vanveldhuizenstichting.nl ontdek je meer over de verschillende 

producten en diensten van de stichting, en op www.vvstwinkeltje.nl vind je:

•  ons aanbod aan cursussen voor ouders met kinderen in alle leeftijden  

(online en op locatie);

• reviews van andere ouders.

Toptips

van en voor

 ouders! 

  VAN DE FAMILY FACTORY

24 dagen 
opvoedinspiratie

#durftedelen



In dit boekje vertellen andere ouders  

in 24 dagen hun opvoedverhalen, en delen 

grootouders en experts hun tips. Over de mooie 

en de uitdagende opvoedzaken. Over grenzen 

aangeven en je kinderen in liefde laten groeien.

Want er is misschien geen perfecte manier van 

opvoeden, maar samen komen we een heel 

eind! #durftedelen. 

www.familyfactory.nu

Toptips

van en voor

 ouders! 

24 dagen opvoedinspiratie
#durftedelen


