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Algemeen
• Ouders en opvoeders geven voorkeur aan 

online ondersteuning
• Groter bereik ouders en opvoeders met name vaders
• Effectief

Corona en beperkende maatregelen:
• Minder face to face contact met hulpverlening
• Grote behoefte aan ondersteuning bij ‘gewone’ opvoeding
• Toename stress in gezinnen (kindermishandeling)
• Toename somberheid en depressie tieners & jongeren

Belang van online opvoedondersteuning



Triple P Online: 
Positief Opvoeden Online

• 0- 12 jaar 
• 8 modules van 1 uur
• Filmpjes met opdrachten
• Digitaal werkboek & tipsheets
• Nederlands, Engels en Arabisch 
• Gedragsmatige aanpak
• Aandacht voor ouderschap en partnerrelatie

Tienervariant momenteel alleen beschikbaar in het Engels



103 Nederlands

22 Engels

9 Engels tieners 1 Arabisch

Deelnemers start 
mei 2020 tot januari 2021



Redenen om mee te doen

• Op 1 lijn komen met partner
• Een meer positieve benadering: 

niet de hele tijd nee-zeggen
• Praktische handvatten krijgen voor 

de opvoeding: er op tijd bij zijn
• Specifieke vragen: 

niet luisteren & zelfstandigheid 
• Zelf initiatief nemen i.v.m. 

echtscheiding of andere hulpverlening



Net gister de laatste sessie van 
Triple P afgemaakt, was zeker heel 

goed om meer bewust te zijn 
van hoe we met mijn zoon 

(en zijn zusje) om gaan, 
de woorden die we gebruiken 

en om onze verwachtingen 
te verlagen.

REACTIE VAN OUDER:



Het is gelukt! 
En ik heb meteen 3 filmpjes 
en 3 opdrachtjes gemaakt. 
Dank je wel hoor!

REACTIE VAN OUDER:



Interview 
met een ouder



Wat werkt goed
• Ouders hebben interesse in Positief Opvoeden
• Bereiken van ouders
• Zelf doen, eigen regie
• Flexibel, eigen tijd kiezen en opdelen in stukjes
• Extra begeleiding door ouder en kindadviseur

• Ondertiteling filmpjes liever voice-over
• Discipline & afronden modules

Aandachtspunten
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