
Samen starten
Samen weet je meer dan alleen!

OuderSchapsKring (OSK)
Je goed voorbereiden op het ouderschap en de opvoeding is 

net zo belangrijk als een goede voorbereiding op de bevalling. 

Veel ouders vinden het fijn om samen met andere ouders en 

een opvoedkundige hierover te praten. Samen weet je immers 

meer dan alleen! Daarvoor is er de Ouderschapskring.

Het is moeilijk om in te schatten wat je te wachten staat bij 
het krijgen van een (eerste) kind. Natuurlijk hoop je op de 
bekende roze wolk. Maar vaak is deze minder roze dan ver-
wacht. Er komt veel op je af en je hebt allerlei vragen. Soms 
voelt het alsof je de enige bent die onzeker is en waarbij niet 
alles zo gemakkelijk gaat. Maar dat is echt niet waar. 

Veel ouders hebben 
precies dezelfde ge-
voelens en vragen. 

Vragen als: hoe kan 
ik het beste reageren 
als mijn baby veel 
huilt? Wat is een 
goede taakverdeling 
tussen mij en mijn 
partner? Hoe blijf 
ik goed voor mezelf 
zorgen? Mijn peuter 
is zo driftig, hoe ga ik 
daar mee om? Welke 
opvoedstijl past het 
beste bij ons?

“Na de vorige 
keer dacht ik: 

gelukkig, ik ben niet 
de enige die nog 

zoveel vragen over 
de baby heeft.“ 

Het is fijn om je vragen met andere 
ouders te bespreken. Zeker, als een 
opvoedkundige dit begeleidt. In de 
Ouderschapskring (OSK) kan dat. 
Daarin geven ouders elkaar tips en 
adviezen. 

Er wordt ook gelachen om allerlei 
leuke situaties die je als ouder mee-
maakt. Misschien kun je de Ouder-
schapskring doen met dezelfde 
opvoedkundige en ouders die je al 
kent van Centering-Pregnancy™. En 
als je pas op dit moment instroomt, 
is er altijd wel een groep in de buurt 
waarbij je kunt aansluiten. 
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Hoe ziet de Ouderschapskring eruit? 
Een ouderschapskring bestaat uit een groep van 8 tot 10 ouders met 
kinderen in dezelfde leeftijd. 
Meestal zijn het moeders, maar ook vaders zijn van harte welkom. 
Zij komen gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar. De bijeenkomsten 
worden bij voorkeur thuis bij één van de deelnemers georganiseerd. Als dat 
   niet lukt, is er altijd wel een geschikte ruimte in de buurt. 
                     De dagen en tijden kan de groep in overleg met de opvoedkundige
            vaststellen. Ook ‘s avonds is hierbij een mogelijkheid. Naast een aantal 
      vaste thema’s kun je ook zelf aangegeven welke onderwerpen voor jou 
    belangrijk zijn. Voor speciale thema’s kan er ook een jeugdverpleegkundige 
van de GGD aansluiten. Vaak ontwikkelt de groep zich al snel tot een stevig 
netwerk in de buurt. Daarbij blijven ouders met kinderen in dezelfde leeftijd 
elkaar langdurig ontmoeten en steunen. 
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“We proberen 
allemaal maar wat en 
helpen elkaar. De één 
weet dit, de ander dat. 

De opvoedkundige 
geeft waardevolle 
extra informatie.” 

Hoe meld ik me aan?
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan 

aan voor een Ouderschapskring 
bij jou in de buurt. Deelname is gratis! 

Stuur een bericht naar:  
info@sovee.nl of bel naar 

033-4702159.

Doelen Ouderschapskring
De Ouderschapskring heeft de volgende doelen:
•	 	Voorbereiding	op	de	veranderingen	in	de	ontwikkeling	van	kinderen.	
•	 Preventieve	opvoedondersteuning.
•	 	Bespreekbaar	maken	van	onzekerheden;	vergroten	van	zelfvertrouwen	en	zelfredzaamheid.
•	 Opbouwen	van	een	netwerk	van	ouders	in	de	buurt	met	kinderen	in	dezelfde	leeftijd

Tot ziens 

bij de 

Ouderschapskring!


