
 

 
Materiaal voor opvoedingsgroepen 

 
 
 

In steeds meer kerkelijke gemeenten ontstaan opvoedingsgroepen waar 
ouders uit de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding van hun 
kinderen. Met het oog op een nieuw seizoen een overzicht van materiaal dat op 

opvoedingsgroepen te gebruiken is. 
 
 
 

 
 

Opvoedingsboekjes 
die speciaal geschreven zijn voor opvoedingsgroepen 

 

     
 

De boekenserie Opvoedingsreis is speciaal geschreven voor gebruik in 
opvoedingsgroepen. Elk boekje is te gebruiken voor tien bijeenkomsten. 

 
De tien hoofdstukken van elk boekje hebben steeds dezelfde opbouw:  
- een Bijbelstudie om met elkaar de bijeenkomst mee te openen 
- een basistekst die elke deelnemer voorafgaand aan de bijeenkomst thuis leest 
- gespreksvragen, een citaat en casus om op de bijeenkomst met elkaar te 
bespreken 
- een tip hoe je het thema van dit hoofdstuk bij je kinderen kunt aankaarten 
- boektitels om jezelf meer in het onderwerp te verdiepen. 
 
De serie bestaat inmiddels uit drie delen: 
- Deel 1: de basis van een Bijbelse opvoeding, met thema’s als het doel van de 
opvoeding, de bagage die je zelf hebt meegekregen uit je ouderlijk huis, welke 
bagage je aan je kinderen doorgeeft en hoe je dat doet, liefde en gehoorzaamheid in 
het gezin. 
 
- Deel 2: Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst, met thema’s als bidden en 
Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk, de invulling van de zondag en 
dergelijke. 
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- Deel 3: Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen (0-10 jaar), met thema’s als rust en 
regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en 
karakter vormen en omgaan met emoties. 
De bedoeling is dat volgend jaar het vierde en laatste deel verschijnt over Bijbelse 
opvoeding aan tieners. 
 
 
 
 
 

Opvoedingsboekjes die te gebruiken zijn door opvoedingsgroepen 
 

Inmiddels verschijnen er ook opvoedingsboekjes die achterin handreikingen 
geven voor gebruik bij opvoedingsgroepen. Twee series springen eruit. 

 

       
 

1. De Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs (uitg. De Banier) 
In deze serie is verschenen: 

 
- Opvoeden, gave en opgave – essenties van christelijk opvoeden (ISBN 
9789402901511), geschreven door Marianne Golombek-Jansen, Elly van der 
Gouwe-Dingemanse en anderen. In vijf hoofdstukken bespreken de auteurs de 
essenties van christelijk opvoeden: het waarom en hoe van christelijk opvoeden 
vanuit Bijbels perspectief, de richting van opvoeden en waar ouders naartoe werken 
met hun opvoeding. Achterin het boekje staat een kringhandleiding voor acht 
bijeenkomsten om samen met andere ouders vanuit dit boekje met elkaar in gesprek 
te gaan. Voor elke bijeenkomst wordt aangegeven welke bladzijden uit het boek je 
ter voorbereiding kunt lezen. Verder wordt de kern van deze bladzijden weergegeven 
en krijg je gespreksvragen en creatieve ideeën om de stof te verwerken. 
 
- De allerbeste wensen – aan de slag met opvoedingsidealen (ISBN 
9789402901504), geschreven door Marianne Golombek-Jansen, Annemarie 
Veenstra-van Pruissen en Elsbeth Visser-Vogel. Ouders worden uitgedaagd om na 
te denken over hun opvoedingsidealen die ten grondslag liggen aan je opvoeding. Dit 
boek is beduidend moeilijker dan het eerste deel. Mogelijk komt dit ook omdat dit 
boek ontstaan is vanuit een onderzoek dat Driestar Educatief heeft uitgevoerd. 
Daardoor kom je in aanraking met allerlei begrippen en onderverdelingen. 
Verwarrend is ook dat hier geen kringhandleiding is toegevoegd, maar dat dit met het 
hoofdstuk verweven is.  
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2. De serie Christelijke Opvoeding onder redactie van dr. J. Stolk (uitg. De 
Banier) 

In deze serie is verschenen: 
- Je baby verzorgen is ook opvoeden (ISBN 9789462783096), geschreven door Aline 
Hoogenboom en Joop Stolk. Dit deel gaat over de verzorging en opvoeding van de 
baby. Elk hoofdstuk geeft gespreksvragen voor ouders om hen te stimuleren om met 
de tekst ook zelf aan de slag te gaan. Achterin het boek wordt per hoofdstuk een 
suggestie gedaan voor een Bijbelgedeelte waarover je een Bijbelstudie kunt houden 
op een opvoedingsgroep. Ook worden daar gespreksvragen en werkvormen 
gegeven om dit hoofdstuk op een opvoedingsgroep aan de orde te stellen. Dat maakt 
deze serie geschikt voor gebruik op opvoedingsgroepen van ouders met een baby. 
 
- Dezelfde opzet is ook gebruikt bij het tweede deel van de serie: Pubers begrijpen 
(ISBN 9789402901368). Dit boekje is geschreven door Marieke Post en Joop Stolk. 
De centrale vraag erin is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te 
begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Dit boekje is geschikt voor gebruik 
op opvoedingsgroepen van ouders met pubers. 
 
- Het derde deel gaat over peuters en is geschreven door Aline Hoogenboom en 
Joop Stolk. Dit deel over peuters heeft dezelfde opzet en is daardoor geschikt voor 
gebruik op opvoedingsgroepen van ouders met peuters.  
 
 

 

 
Ontwikkeld materiaal door kerkverbanden 

 

1. Themaboekjes vanuit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn al enige tijd bezig met het project 
Schouder aan schouder. Onder de naam Schouder aan schouder zijn er op diverse 
plaatsen gesprekskringen gestart om samen met andere ouders na te denken over 
het hoe en waarom van de christelijke opvoeding. Het ds. G. H. 
Kerstenonderwijscentrum ondersteunt deze gesprekskringen. Er wordt een opleiding 
aan begeleiders van opvoedingsgroepen geboden en er zijn leesbrieven bij 
bestaande opvoedkundige boeken gemaakt die in de groepen behandeld kunnen 
worden. De leesbrieven met de boeken bleken best veel van de deelnemers te 
vragen en daarom zijn er sinds kort themaboekjes ontwikkeld, die wat praktischer 
van opzet zijn en wat minder voorbereiding vragen. Voor meer informatie: 
www.koc.nu 
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2. Opvoedingskaternen vanuit de Gereformeerde Gemeenten 
De Gereformeerde Gemeenten hebben enkele jaren terug een coördinator toerusting 
benoemd die werkt vanuit het Deputaatschap KGJO (Kerk-Gezin-Jeugd-Onderwijs) 
en kerkelijke gemeenten helpt bij het opzetten van opvoedingsgroepen. Er zijn 
opvoedingskaternen gemaakt die tijdens de bijeenkomsten van de 
opvoedingsgroepen behandeld kunnen worden. Voor meer informatie: Gertrude de 
Regt via de JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten), info@jbgg.nl 
  
 
 
 

Opvoedingsboekjes die aangepast kunnen worden 
voor gebruik door opvoedingsgroepen 

 
Nog veel meer waardevolle opvoedingsboeken kunnen gebruikt worden door 
opvoedingsgroepen. Dat vraagt wel veel voorbereiding van de groepsleid(st)er: een 
Bijbelgedeelte zoeken bij het hoofdstuk dat besproken gaat worden, maar ook 
gespreksvragen en ander verwerkingsmateriaal maken bij de hoofdstukken.  
 

 
 
Bij het boek Inscherpen – handreiking voor een Bijbelse opvoeding van ds. P. van 
Ruitenburg (Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033124624) zijn vanuit de 
opvoedingsgroepen in Elspeet voor 15 bijeenkomsten Bijbelstudies en 
gespreksvragen ontstaan. Je kunt deze vinden op www.bijbelsopvoeden.nl onder de 
categorie Opvoedingsgroepen. 
 
 
Heb je zelf een boek geschikt gemaakt voor gebruik in een opvoedingsgroep? 

Geef je voorbereidingen dan door via info@bijbelsopvoeden.nl 
De Bijbelstudies en gespreksvragen  

worden dan op de website www.bijbelsopvoeden.nl geplaatst, 
zodat ook andere opvoedingsgroepen  

er desgewenst gebruik van kunnen maken. 
 

 
Tenslotte nog een aantal titels van waardevolle opvoedingsboeken die zich goed 
zouden lenen voor bespreking in opvoedingsgroepen: 
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 Kinderen voor God opvoeden, ds. C.J. Meeuse (uitg. Koster) 
 

 Opvoeden bij Gods Woord, Dr. J.R. Beeke (uitg. Brevier) 
 

 De weg naar het kinderhart, Tedd Tripp (uitg. Hart voor het 
gezin) 
 
 

Tip 
Wil je meer lezen 

over het opzetten van opvoedingsgroepen in je kerkelijke gemeente? 
Of ben je benieuwd naar ervaringen van andere ouders met 

opvoedingsgroepen? 
Kijk dan ook eens hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/opvoedingsgroepen-in-de-kerkelijke-gemeente/ 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/opvoedingsgroepen-in-de-kerkelijke-gemeente/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSgOuMoerVAhWFYlAKHf_xBjYQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/kinderen-voor-god-opvoeden/1001004010209267/&psig=AFQjCNHBq3p6OgMspY4IHpbcIXTKtHLuhQ&ust=1503471258003350
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhqLjoerVAhVGaFAKHWyPBx4QjRwIBw&url=https://www.hertog.nl/artikel/9789491583209/Opvoeden-bij-Gods-Woord/&psig=AFQjCNEUi3JEbwbu2pNKoUmIEXUXkbkXOQ&ust=1503471454105254
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj65faPourVAhUHUlAKHS01DqIQjRwIBw&url=http://www.heartcry.nl/webshop_Boeken_246&psig=AFQjCNF_eCsMKwAFauJyXyBORSzoZZVw3Q&ust=1503471541772536

