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VOORWOORD 
 

Stichting De Family Factory is en landelijk netwerk van ouders die elkaar versterken bij gezin-zijn 
en opvoeding. De Family Factory vindt het belangrijk dat ouders de best mogelijke support 
krijgen vanuit andere organisaties die dienstverlenend zijn, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin. 
 
De online informatie van Stichting Opvoeden.nl is een initiatief dat van veel waarde kan zijn voor 
ouders en andere opvoeders. Daarom hebben wij met veel plezier werkt aan een evaluatie van 
de content met een groep van 25 ouders. 
 
De Family Factory 
Suzanne Visser en Simon Bax 
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1. ONDERZOEKSGROEP 

 

Een aantal tabellen en grafieken om inzicht te krijgen in de opbouw en achtergrond van de 

respondentengroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsniveau Aantal respondenten 

Praktijk / MBO 5   
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2. SIMULATIES 

 

Methoden van onderzoek 

Respondenten zijn gevraagd om twee situaties te bedenken waarin ze informatie zochten 

over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Nadat ze hadden aangegeven welke vraag ze 

graag beantwoord wilden hebben, gingen de ouders binnen de online informatie op zoek 

naar die antwoorden. 

 

Na het zoeken op de website werd de respondenten gevraagd wat ze van de gevonden 

online informatie vonden. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de praktische toepasbaarheid 

van de online informatie en om de mate waarin deze informatie iets toevoegde aan 

hetgeen ouders al wisten. 

 

Zoals genoemd bedachten ouders twee situaties zelf, voor beide situaties gingen ze op zoek 

en beantwoordden per situatie apart bovenstaande vragen. Om enige uniformiteit aan te 

brengen kregen alle respondenten tot slot eenzelfde casus voorgelegd; ook met deze 

zoekvraag gingen ze aan de slag en over deze casus beantwoordden zij dezelfde vragen als 

voor de andere, zelfbedachte, situaties. De casus was als volgt: “Je hebt het idee dat je kind 

(6) te dik is en wilt weten of dit zo is en wat je eraan kunt doen”. 

 

Gedurende het invullen van deze vragen haakte een aantal respondenten af. Zo hebben 26 

respondenten een eerste situatie ingevuld en 22 respondenten een tweede situatie. Ook 22 

respondenten vulden de vragen in voor de derde casus. 

 

 

Resultaten – eigen ingebrachte situaties 

Zoekvragen 

De gestelde zoekvragen kunnen worden ingedeeld in vijf hoofdthema’s: 

 

- Algemene opvoedvragen (bv. over ontwikkeling van baby’s) 

- Gedrag en gedragsproblemen (bv. over aanpak van problemen) 

- Gezondheid (bv. over zieke kinderen) 

- Peuters (bv. over slaapproblemen) 

- Specifieke thema’s (bv. over voeding) 

 

De thema’s Algemene opvoedvragen en Gedrag en gedragsproblemen waren het sterkst 

vertegenwoordigd. 

 

Bij het zoeken in de online informatie hoopten ouders vooral tips en ideeën te vinden om op 

een goede manier om te kunnen omgaan met de situatie die ze inbrachten. 

 

Bevindingen 

Binnen alle thema’s gaven de respondenten aan de gevonden informatie als zeer praktisch 

en als bruikbaar te ervaren. Ook kregen ze energie om aan de slag te gaan met deze 

informatie. De mate van verrassendheid en toegevoegde waarde van de info werd 

gemiddeld lager gewaardeerd, echter dit lagere gemiddelde werd alleen bepaald door het 

thema Algemene opvoedvragen. Concreet betekent dit dat ouders die als situatie een 

algemene opvoedvraag inbrachten, aan hebben gegeven dat ze de informatie niet erg 

verrassend vonden en dat de online informatie niet veel toevoegde aan wat ze al wisten. 

 

Uit de reacties die respondenten aan het einde van dit gedeelte van de vragenlijst gaven, 

bleek dat meerdere ouders ervaarden dat ze werden bevestigd in hun vermoedens of hun al 

aanwezige kennis, zij waardeerden die bevestiging positief. Zo zei een ouder: 

 

“De informatie die ik vond, bevestigt wat ik zelf al dacht. Maar door 

http://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NkmxvGCBydwPYXgX%2fkU47Fs7Ylc8FSrLnVixvLzoo%2bQHg5CrCSfKU9vXdKP7lXGU&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NkmxvGCBydwPYXgX%2fkU47Fs7Ylc8FSrLnVixvLzoo%2bQHg5CrCSfKU9vXdKP7lXGU&TB_iframe=true&height=450&width=650
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het weer te lezen, word je wat zekerder over je aanpak”  

 

Veel respondenten benoemden de online informatie die ze vonden als ‘basaal’ en ‘weinig 

specifiek’. De verschillende tips die ouders vonden werden erg positief gewaardeerd. 

 

Resultaten – uniforme casus 

Bevindingen 

De online informatie die respondenten vonden bij de casus over het kind van 6 dat wellicht 

te dik is, waardeerden zij voornamelijk als praktisch en bruikbaar. Hun mening over de mate 

van verrassend varieerde erg en op de stelling ‘de informatie voegt niets toe aan wat ik al 

wist’ reageerde 1/3 van hen ‘neutraal’. 

 

Uit de reacties die respondenten aan het einde van dit gedeelte van de vragenlijst gaven, 

bleek dat respondenten de info over dit thema vrij beknopt vonden. De verschillende 

verwijzingen in de tekst werden door veel van hen positief gewaardeerd. Een reactie van 

één van de ouders: 

 

“Overgewicht was snel te vinden, met name door de blauwe 

links. Ik zocht bij ‘eten’ en kwam toen via ‘te dik’ op de goede 

site. De informatie voegt niet veel toe (…).” 

 

 

3. BEOORDELING AANGEBODEN INFORMATIE 

Methoden van onderzoek 

In dit tweede deel van de vragenlijst zijn respondenten gevraagd aan te geven hoe ze 

denken over doelen mbt. de online informatie. Concreet: welk doel vind je het meest 

passend? Is dat informeren / bevestigen van vermoedens / beantwoorden van vragen / 

inspireren met nieuwe ideeën / oplossen van problemen? Naar aanleiding daarvan gaven 

respondenten ook aan in hoeverre de online informatie zijn nut bewezen heeft met 

betrekking tot die doelen. 

Vervolgens werd respondenten gevraagd een beoordeling te geven van verschillende 

aspecten van de online informatie zoals leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Er was ook 

nog ruimte voor respondenten om aan te geven welke informatie ze nog misten. Tot slot 

gaven ze rapportcijfers voor inhoud, taalgebruik en gebruiksvriendelijkheid. 

 

Resultaten 

Doelen 

De doelen beantwoorden van vragen en informeren werden het vaakst als belangrijkste doel 

van de online informatie genoemd. Respondenten waardeerden inspireren als het minst 

belangrijke doel, de andere twee doelen lagen daar tussenin. 

 

Voor de doelen beantwoorden van vragen en informeren, die respondenten het belangrijkst 

vonden, bewees de online informatie ook het meeste nut (resp. in 86% en 90 % van de 

gevallen). Ouders gaven aan dat de online informatie voor oplossen van problemen het 

minst zijn nut bewees. 

 

Ruim 60 % van de respondenten gaf aan de online informatie nog wel eens te willen 

raadplegen. 23 % zou dat  ‘misschien’ doen. 

 

Het rapportcijfer dat respondenten gaven aan de Inhoud van de online informatie, was 

gemiddeld een 7,3. Het laagste cijfer dat werd gegeven was een 5, het hoogste cijfer was 

een 9.  

 

Taalgebruik 



 

  

 

7 

Met uitzondering van één respondent vinden de respondenten de teksten begrijpelijk 

geschreven. Ze geven aan dat de tekst aansluit bij ouders en dat zij de begrippen die 

worden gebruikt in de teksten zelf ook gebruiken. 

 

81 % van de ouders gaf aan het gevoel te hebben dat de online informatie voor hem / haar 

geschreven was. Enkele opmerkingen die daarbij werden gemaakt: 

"Helder, duidelijk en niet hoogdravend." 

 

"Het oogt veel professioneler dan van die sites als babyinfo.nl." 

 

Het rapportcijfer dat respondenten gaven aan het Taalgebruik in de online informatie, was 

gemiddeld een 8,5. Het laagste cijfer dat werd gegeven was een 7, het hoogste cijfer was 

een 10. 

 

Gebruiksvriendelijkheid 

16 van de 21 respondenten die dit deel van de vragenlijst invulden, vonden de huidige 

indeling van de informatie prettig werken. De respondenten die niet tevreden waren, gaven 

als opmerkingen / verbeteringssuggesties: 

 verwijzingslinks niet alleen in tekst zetten maar ook apart 

 zoekfunctie toevoegen 

 verhouding plaatjes / tekst verbeteren (meer plaatjes) 

 

Het rapportcijfer dat respondenten gaven aan de Gebruiksvriendelijkheid van de online 

informatie, was gemiddeld een 7,8. Het laagste cijfer dat werd gegeven was een 6, het 

hoogste cijfer was een 10. 

Mate van beantwoording vragen 

14 respondenten vonden de antwoorden op hun vragen, al noemde één van hen het wel 

een ‘mager antwoord’. Respondenten die aangaven dat zij geen antwoord hadden kunnen 

vinden, voegden als opmerking toe: 

 

“Over het corrigeren en leren spelen van een peuter van ruim 

1,5 jaar vond ik niet genoeg info naar mijn zin..” 

 

 “Zoals eerder aangegeven blijft het wat oppervlakkig” 

 

“Weet nog steeds niet wat te doen met het eetgedrag van mijn 

zoontje” 

 

Gemiste informatie 

Alle respondenten gaven aan geen thema’s gemist te hebben, wanneer gevraagd naar 

suggesties noemden ze: 

 

"Eigen ervaringen van ouders" (meerdere keren genoemd) 

 

"Meerlingensituaties en de evt. problemen die daarbij komen 

kijken" 

 

Aanvullende opmerkingen 

Aanvullende opmerkingen die respondenten maakten met betrekking tot 

de online informatie: 
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“Meestal Google ik als ik iets zoek en ga niet naar een site die 

zijn nut bewezen heeft. Als ik een hit heb ga ik naar die site, niet 

andersom.” 

 

“Onder de psychische gezondheid van peuters worden de 

kopjes ADHD, autisme en PDD-NOS en Asperger vermeld. 

Persoonlijk vind ik dat wat directief en een gevaar dat mensen 

te gauw in een richting gaan denken. Mijn kind is druk en daar 

hoort ADHD bij. Mijn kind vertoont raar gedrag in contact: hij zal 

wel een vorm van autisme hebben... Ik hoor dat toch veel om 

me heen. Misschien dit kopje iets uitgebreider (..) of duidelijker 

aangeven dat bij sterk afwijkend gedrag verschillende 

kindfactoren kunnen meespelen en  psychologisch onderzoek 

gewenst is." 

 

 

4. BEANTWOORDING DEELVRAGEN EN CONCLUSIE 

 

De doelstelling van dit onderzoek was: ‘een eerste evaluatie van gebruiksvriendelijkheid, 

leesbaarheid en bruikbaarheid van de structuur van  de content’ 

 

Daarbij zijn een aantal deelvragen geformuleerd: 

 

a. Is de content zoals beschreven voldoende leesbaar en begrijpelijk?  

b. Is de content voldoende toepasbaar/ wat kunnen ouders met de gevonden informatie?  

c. Welke groep ouders wordt met de huidige content het best bediend?  

d. Op welke manier gaan ouders te werk bij het zoeken?  

e. Welke informatie wordt gemist?  

 

Per deelvraag volgt nu een conclusie op basis van de bevindingen uit het onderzoek, tot slot 

volgt een eindconclusie met een aantal aanbevelingen. 

a. Is de content zoals beschreven voldoende leesbaar en begrijpelijk?  

De leesbaarheid en begrijpelijkheid van de online informatie werd door de respondenten 

hoog gewaardeerd.  

 

b. Is de content voldoende toepasbaar/ wat kunnen ouders met de gevonden 

informatie?  

Respondenten vonden voornamelijk de tips en ideeën die ze in de online informatie 

terugvonden, goed toepasbaar. Ze waren vaak juist ook op zoek naar dergelijke tips en 

ideeën. De gevonden informatie vonden ze vaak wat basaal maar door de verwijzingen in 

de tekst kwamen ze bij de informatie waar ze naar op zoek waren. Een positief punt voor veel 

respondenten was dat zij zich na het lezen van de online informatie veelal bevestigd voelden 

in hun huidige aanpak 

 

c. Welke groep ouders wordt met de huidige content het best bediend?  

Gezien de hoge waardering van leesbaarheid door de gehele respondentengroep, lijkt de 

online informatie ook voor lager opgeleiden geschikt. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat  het aantal lager opgeleiden ondervertegenwoordigd was en dat alle respondenten van 

Nederlandse komaf zijn.  

 

Respondenten gaven aan dat de online informatie voornamelijk zijn nut bewees in het 

‘beantwoorden van vragen’ en het ‘informeren’ en minder voor het ‘oplossen van 
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problemen’. Gezien dit feit kan als voorzichtige conclusie worden gegeven dat deze online 

informatie extra goed geschikt is voor ouders die op zoek zijn naar algemene informatie en 

antwoorden op hun vragen; iets meer dan voor ouders die zoeken naar een oplossing voor 

een specifiek probleem. Echter, gezien het feit dat ook voor het ‘oplossen van problemen’ 61 

% positief scoorde, is dit doel ook zeker noemenswaardig. 

 

d. Op welke manier gaan ouders te werk bij het zoeken?  

Ouders gaven voornamelijk aan gebaat te zijn bij de verwijzingslinks binnen de tekst. In veel 

gevallen gaven ze aan graag via een zoekfunctie te werk te gaan, echter gezien het feit dat 

hier slechts de content onderzocht wordt, valt dit in principe buiten het onderzoek. Het kan 

wel als aanbeveling worden meegenomen. 

 

e. Welke informatie wordt gemist?  

In meerdere gevallen werd aangegeven dat het weergeven van ervaringen van andere 

ouders, van toegevoegde waarde zou zijn geweest. Daarnaast werd wat specifieke info, 

bijvoorbeeld rondom meerlingen, gemist. 

Eindconclusie en aanbevelingen 

De ouders die deelnamen aan het onderzoek (allemaal Nederlands en gemiddeld opgeleid 

op HBO-niveau) waardeerden de online informatie als wat basaal en weinig specifiek maar 

ook als leesbaar en bruikbaar. Bij het zoeken naar ‘informatie’ en ‘antwoorden op vragen’ 

werden ze het meest tevreden gesteld, met name de verschillende tips en de verwijzingslinks 

in de tekst werden gewaardeerd. Wat nog werd gemist waren voornamelijk ervaringen van 

andere ouders.  

Als aanbeveling kan dan ook worden genoemd dat het voor de waardering van de online 

informatie, positief zou zijn wanneer deze ervaringen van ouders werden toegevoegd. Twee 

extra aanbevelingen die buiten het onderzoek vallen maar wellicht bruikbaar zijn: wanneer 

deze online informatie wordt ingezet is het invoegen van een zoekfunctie een positieve 

toevoeging en het zorgen voor vindbaarheid van deze online informatie via Google zou ook 

voor extra waardering kunnen zorgen. 
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BIJLAGE 1, Vragenlijst van de enquête 

ALGEMENE GEGEVENS 

Leeftijd: 

Man/Vrouw: 

Opleidingsniveau: 

Burgerlijke staat: 

Land van geboorte: - Jij: 

Land van geboorte: - Partner: 

Aantal kinderen: 

Leeftijd kinderen: 

SITUATIE 1 

In welke situatie zou jij gebruik willen maken van online informatie over gezondheid, 

opgroeien en opvoeden? 

Welke informatie, over gezondheid, opgroeien en opvoeden, zou jij in deze situatie 

online willen vinden ? 

Waar hoop je de informatie uiteindelijk voor te kunnen gebruiken?  

Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen:  

 Ik vind de gevonden informatie praktisch. 

 Ik kan de gevonden informatie niet gebruiken in mijn situatie. 

 Ik vind de gevonden informatie verrassend. 

 De gevonden informatie gaf mij energie om ermee aan de slag te gaan. 

 De gevonden informatie voegt niets toe aan wat ik al wist. 

 Ik kan direct aan de slag met de gevonden informatie. 

 Mogelijkheid om antwoorden te verduidelijken: … 

SITUATIE 2 

In welke situatie zou jij gebruik willen maken van online informatie over gezondheid, 

opgroeien en opvoeden? 

Welke online informatie, over gezondheid, opgroeien en opvoeden zou jij in deze 

situatie willen vinden? 

Waar hoop je de informatie uiteindelijk voor te kunnen gebruiken? 
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Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen:  

 Ik vind de gevonden informatie praktisch. 

 Ik kan de gevonden informatie niet gebruiken in mijn situatie. 

 Ik vind de gevonden informatie verrassend. 

 De gevonden informatie gaf mij energie om ermee aan de slag te gaan. 

 De gevonden informatie voegt niets toe aan wat ik al wist. 

 Ik kan direct aan de slag met de gevonden informatie. 

 Mogelijkheid om antwoorden te verduidelijken: … 

CASUS  

Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen:  

 Ik vind de gevonden informatie praktisch. 

 Ik kan de gevonden informatie niet gebruiken in mijn situatie. 

 Ik vind de gevonden informatie verrassend. 

 De gevonden informatie gaf mij energie om ermee aan de slag te gaan. 

 De gevonden informatie voegt niets toe aan wat ik al wist. 

 Ik kan direct aan de slag met de gevonden informatie. 

 Mogelijkheid om antwoorden te verduidelijken: … 

WAARDEREN 

Waarin kan volgens jou online informatie over gezondheid, opgroeien en opvoeden, 

helpend zijn voor ouders? 

 Informeren 

o Vind jij  dit een passend doel? 

o Heeft de site naar jouw ervaring zijn nut hierin bewezen? 

o Hoe belangrijk is dit doel voor jou? 

 Bevestigen van vermoedens 

o Vind jij  dit een passend doel? 

o Heeft de site naar jouw ervaring zijn nut hierin bewezen? 

o Hoe belangrijk is dit doel voor jou? 

 Beantwoorden van vragen 

o Vind jij  dit een passend doel? 

o Heeft de site naar jouw ervaring zijn nut hierin bewezen? 

o Hoe belangrijk is dit doel voor jou? 

 Inspireren met nieuwe ideeën 

o Vind jij  dit een passend doel? 

o Heeft de site naar jouw ervaring zijn nut hierin bewezen? 

o Hoe belangrijk is dit doel voor jou? 

 Oplossen van problemen 

o Vind jij  dit een passend doel? 

o Heeft de site naar jouw ervaring zijn nut hierin bewezen? 
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o Hoe belangrijk is dit doel voor jou? 

Zou je deze online informatie nog eens raadplegen? 

Reageer op de volgende stellingen over de taal van de online informatie:  

 De teksten zijn begrijpelijk geschreven. 

 Je merkt dat de informatie geschreven is voor ouders. 

 De gebruikte termen in de teksten gebruik ik zelf ook. 

Heb je het gevoel dat deze online informatie voor jou geschreven is? 

 …, omdat? 

Vind je de indeling van de informatie prettig werken? 

Vind je de indeling van de informatie prettig werken? 

 Zo niet, hoe zouden we dit kunnen verbeteren? 

Vind je de manier van zoeken prettig? 

 Zo niet, hoe zouden we dit kunnen verbeteren? 

TOT SLOT 

Heb je op al je vragen een antwoord gevonden? 

 Nee, namelijk: 

Zijn er thema's die je gemist hebt in het aanbod van deze online informatie? 

 Ja, namelijk: 

Heb je nog opmerkingen/aanvullingen waar wij nog niet naar hebben gevraagd? 

Wat zou jouw rapportcijfer (1-10) zijn voor:  

 Inhoud (kwaliteit van de informatie)  

 Taalgebruik (de leesbaarheid van de informatie) 

 Gebruiksvriendelijkheid (prettige en makkelijke te gebruiken) 

 



Bijlage 2, Situaties en Ervaringen 

Column1 In welke situatie zou jij 
gebruik willen maken van 
online informatie over 
gezondheid, opgroeien en 
opvoeden?  

Welke informatie, over 
gezondheid, opgroeien en 
opvoeden, zou jij in deze situatie 
online willen vinden ? 

Waar hoop je de informatie 
uiteindelijk voor te kunnen 
gebruiken? 

Informatie 
is 
praktisch. 

Informatie 
niet te 
gebruiken 
in mijn 
situatie. 

Informatie 
is 
verrassend. 

Informatie 
gaf mij 
energie. 

Informatie 
voegt 
niets toe. 

Ik kan 
direct 
aan de 
slag. 

Mogelijkheid om antwoorden te 
verduidelijken: 

10 1.1 Bij problem die niet urgent 
zijn maar wel impact op je leven 
hebben 

Symptomen behandeladviezen Beoordeling of bezoek aan arts 
nodig is en verkrijgen 
voorinformatie 

              

27 1.1 bij problemen antwoord op hulvragen om praktische zaken handig op te 
lossen 

2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. 
neutraal 

  

21 1.1 Wanneer een kind een paar 
dagen ergens last van heeft, 
maar wat niet ernstig genoeg is 
om accuut een dokter te 
raadplegen. Bijv. vastzittende 
hoest, insectenbeet enz 

Wat kan ik er tegen doen, welke 
middelen helpen, wanneer advies m 
naar huisarts te gaan. 

Om goede afwegingen te maken 
en om het kind te kunnen helpen 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 2. eens Ik vond de informatie helder, maar naar 
mijn idee zijn er al veel soort gelijke sites 
en kon ik niet meteen de meerwaarde van 
deze site ontdekken. 

5 1.1 Wanneer je even twijfelt of 
je aanpak wel de beste is bij 
opvoeding, bij lastige situaties 

Creatieve ideeën bij corrigeren en 
belonen 

Vooral tips bij opvoeding en 
keuzes maken daarin 

2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens Er staan leuke tips bij die zijn bruikbaar, 
mijn vraag rond kinderen die nog niet zo 
goed zelf spelen is niet zo beantwoord. 
Die info is nog wat algemeen 

52 1.2 Bij vragen over de 
ontwikkeling van mijn kind 

duidelijke antwoorden en ervaringen 
van andere ouders. Ook reacties 
van andere ouders en een 
deskundige op mijn vragen 

Om mijn kennis te vergroten en 
de opvoeding te verbeteren 

2. eens 3. neutraal 4. oneens 4. oneens 2. eens 3. 
neutraal 

Ik heb niet veel nieuwe inzichten gekregen 

39 1.2 Mijn zoontje is nu tien 
maanden. Ik ben wel benieuwd 
naar de algemene ontwikkeling 
bij tien maanden en wat baby's 
dan over het algemeen leuk 
vinden. 

algemene ontwikkeling bij tien 
maanden en wat baby's dan over 
het algemeen leuk vinden. 

om zo in het contact met mijn 
zoontje beter aan te sluiten bij zijn 
ontwikkeling 

4. oneens 2. eens 4. oneens 4. oneens 2. eens 4. 
oneens 

De informatie was voor mij te beknopt. Ik 
heb niet iets gelezen was ik nog niet wist. 
Ik had iets gehoopt te lezen over een 
speelgoed dat leuk is voor een baby van 
10 maanden. Of iets over de specifieke 
ontwikkeling van babys per maand. 

35 1.3 Mijn tweede zoontje is 
gefrustreerd omdat ik hem vaak 
niet begrijp. Hij snapt veel maar 
kan nog niet praten! 

hoe kan ik er voor zorgen dat ik hem 
beter begrijp en hij niet zo 
gefrustreerd raakt 

zie vraag 13 5. erg 
oneens 

1. erg eens 5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

1. erg eens 5. erg 
oneens 

  

34 1.4 Ik zou graag ideeën krijgen 
voor leuke activiteiten om met 
mijn kind te ondernemen. 

Ideeën voor spelletjes, uitstapjes en 
andere activiteiten om met mijn kind 
te ondernemen. 

Om leuke dingen te doen met mijn 
zoon, 

1. erg eens 5. erg 
oneens 

3. neutraal 1. erg eens 5. erg 
oneens 

1. erg 
eens 

  

19 1.5 gedragsproblemen hoe te handelen om zo de juiste instantie te 
kunnen vinden 

3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 4. oneens 2. eens 4. 
oneens 

bij kopje druk gedrag wordt erg vlot 
verwezen richting ADHD, dit is lang niet 
altijd van toepassing er zijn nog talloze 
andere mogelijkheden voor druk gedrag 

49 1.5 Vragen omtrent opvoeding 
een probleem wat ze zich 
voordoet 

Antwoord op mijn vraag en of tips Probleem op te kunnen lossen en 
of vervolg stappen te kunnen 
nemen 

3. neutraal 2. eens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens 4. 
oneens 

  

47 1.6 opgroeien loslaten kinderen begeleid los te kunnen 
laten 

2. eens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens 3. neutraal 2. eens   

20 1.7 opvoeden omgaan met geld/zakgeld hier een goede balans in te 
vinden, voor zowel ouder als kind 

2. eens 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. 
neutraal 

  

42 1.7 Opvoeden Hoogte kleedgeld Vaststellen hoogte kleedgeld 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. 
neutraal 

Website ..../stichtingopvoeden niet te 
openen 

48 1.8 Wanneer het kind gedrag 
laat zien waarover je meer wilt 
weten. 

Beschrijving van wat het gedrag 
inhoud en waardoor het komt. 

Om mijn kind beter te begrijpen 
en begeleiden 

4. oneens 2. eens 4. oneens 4. oneens 2. eens 4. 
oneens 

De informatie blijft basaal en stipt veel 
thema's heel kort aan. Hierdoor heb je wel 
snel herkenning maar vindt je nog niet wat 
je zoekt. 

4 2.1 Om te kunnen lezen of de 
boosheid op deze leeftijd vaker 
voorkomt, in deze periode van 
het jaar en hoe daar op een 
positieve manier op te reageren 

hoe daar op een positieve manier 
op in te spelen 

gedragsverandering bij mn 
zoontje en bij me zelf 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. neutraal 2. eens de ff cursus aan het volgen en hier al meer 
grip op gekregen. fijn om het zo te kunnen 
lezen. Ook de blauwe woorden die je weer 
kan aanklikken is fijn en brengt je zo bij 
andere aandachtspunten die ik ook goed 
kan gebruiken 

23 2.3 Als ik ergens moeite mee 
heb. Of als ik niet weet wat ik 
moet doen. 

Handige tips die je ´snel´ kan 
uitvoeren 

Zodat mijn kind goed opgroeit. 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens   



24 2.3 Als mijn kind gedrag 
vertoont waar ik geen raad mee 
weet 

of het gedrag normaal is en wat ik er 
als ouder aan zou kunnen doen 

beter opvoeden van mijn 
kinde(eren) dat kind en ouder 
gelukkig worden/zijn/blijven 

1. erg eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 1. erg 
eens 

  

36 2.3 als mijn kind 
gedragsproblemen zou vertonen 

mogelijke oorzaken en manieren om 
mee om te gaan 

dat je handvatten hebt weer 
verder te kunnen in de situatie 

1. erg eens 4. oneens 2. eens 2. eens 3. neutraal 2. eens   

13 2.3 gedragsproblemen Tips en ideeën Versterken van de 
opvoedingssituatie 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens 2. eens   

16 2.3 Zorgen over gedrag Kenmerken, verschijnselen, aanpak Voor juiste bejeging van eigen 
kind 

1. erg eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 3. 
neutraal 

  

51 2.4 heeft mijn kind ADHD? Wat de kenmerken zijn en als ik 
vermoed dat mijn kind ADHD heeft 
waar ik terecht kan 

beter om te gaan met mijn kind 2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 2. eens   

33 2.4 kind trekt zich niets aan van 
verschillende straffen 

hoe straf je kind dat niets erg vindt? kind zo corrigeren dat het effect 
heeft 

2. eens 3. neutraal 4. oneens 2. eens 2. eens 2. eens Ik kende de tips al; in de praktijk blijkt het 
moeilijk om ze uit te voeren. Als je veel tijd 
hebt, jezelf lekker voelt en al die tips in je 
hoofd hebt lukt het prima, maar als je bijv. 
's morgens nog niet helemaal wakker bent, 
snel naar school moet en niemand werkt 
mee schieten die tips niet meteen in je 
hoofd... 

53 2.6 grof taalgebruik 
basisschoolkind 

is het normaal? hoe kun je het 
sturen? 

bijsturen van onaangenaam 
gedrag, sociale houding kind 
aanmoedigen 

2. eens 2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 4. 
oneens 

wellicht was mijn situatie (grof taalgebruik) 
te specifiek; ook heb ik doorgeklikt op 
mediagebruik: over verantwoorde 
radiozenders (muziek) is niets te vinden. 
De lijn van internetgebruik volgen? 

41 2.7 opvoeden; grenzen stellen hoe leer je je kind hoe ze grenzen 
respecteren 

opvoeding 2. eens 5. erg 
oneens 

3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens   

18 3.1 ***geen input*** kinderziektes, gedrag kind concrete oplossingen 2. eens 4. oneens 3. neutraal 4. oneens 2. eens 2. eens   

22 3.1 Als ik iets wil weten over 
een ziekte of probleem 

Informatie van  deskundige of 
ouders 

Bevestiging voor wat ik zelf denk 
en of tips 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 2. eens   

8 3.1 als mijn kind ziek is symptomen, wat kun je zelf doen etc de eerste ongerustheid weg 
nemen en je helpen de juiste 
stappen te nemen 

2. eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 2. eens   

25 3.1 Bij ziekte of problemen met 
de kinderen 

eerlijke, kloppende informatie en 
ervaringen van andere ouders 

Om mijzelf gerust te stellen, of 
mijn kennis te vergroten 

2. eens 3. neutraal 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. 
neutraal 

Ik mis erg de ervaringen van andere 
ouders. Ik vind het erg droge informatie die 
ik via andere sites ook voorgeschoteld 
krijg. 

9 3.1 bij ziekteverschijnselen kenmerken van kinderziektes, hoe 
te handelen, praktische tips 

adequaat handelen bij ziekte 1. erg eens 4. oneens 2. eens 2. eens   2. eens   

15 3.1 Gezondheid Uitslag op huid lid Google 3. neutraal 2. eens 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. 
neutraal 

  

43 3.1 kinderziektes Kenmerken, oorzaak, symptomen, 
aanpak 

Stukje onrust wegnemen 2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. 
neutraal 

Als ik zou gaan zoeken op Google heb ik 
de informatie sneller. Dit betrefd dat over 
kinderziektes. Wel interessant om te lezen 
wat er nog meer mogelijk is qua 
kinderziekten. Mis op de site hoe ik kan 
handelen. 

40 3.1 Ziekte Mogelijke oorzaken en behandeling Zelfmedicatie 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens   

26 3.1 ziekte kind medicatie/ behandeling, 
geruststelling 

verhelpen ziekte, juiste 
behandeling kind 

2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 4. oneens 2. eens   

6 4.1 kapotte huid van billen door 
overmatig poepen bij peuter 

wat te doen om billen te 
beschermen, hoe hoeveelheid luiers 
terug te dringen 

verbeteren gezondheid kind 2. eens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens ik kon niets vinden over overmatig veel 
poepen, maar zag wel iets over 
glutenintolerantie. Dit wil ik verder (op 
andere sites) uit gaan zoeken, om te kijken 
of het daar iets mee te maken kan hebben. 

31 4.1 mijn dochter heeft 
regelmatig dagen dat ze heel 
vaak poept 3 - 4x en dan heel 
dun vies stinkend 

wat is de oorzaak en wat kan ik 
eraan doen 

dat ze geen last meer heeft van 
zulke dunne ontlasting 

2. eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 2. eens   

38 4.1 opvoeding peuter en gedrag zindelijkheid, gedrag in het dagelijks leven 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens   



 

50 4.1 Zindelijk worden Hoe je je kind dat goed kunt 
aanleren. 

Dat hij zindelijk wordt, het maakt 
me niet uit hoe lang het duurt, als 
het maar lukt! 

1. erg eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 1. erg 
eens 

  

12 4.2 advies, tips hoe om te gaan 
met een tweejarige peuter die 
dwars is 

een paar tips hoe te evt te straffen, 
waarin consequent zijn, 

om meer grip en vertrouwen te 
krijgen in het opvoeden van mijn 
zoontje van twee 

4. oneens 3. neutraal 4. oneens 4. oneens 4. oneens 4. 
oneens 

De informatie was duidelijk, alleen niet erg 
verrassend. Ik miste voorbeelden over 
driftbuien bij peuters en zeurend gedrag. 

44 4.2 Bij driftbuien van mijn peuter Hoe om te gaan met driftbuien Goed omgaan met driftbuien van 
mijn peuter 

2. eens 3. neutraal 4. oneens 3. neutraal 2. eens 3. 
neutraal 

  

17 4.3 Bij slaapproblemen van mijn 
peuter 

Hoe het beste om te gaan met 
slaapproblemen; wat wel en niet 
doen 

Beter slaappatroon dochter 2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens De informatie die ik vond, bevestigd wat ik 
zelf al dacht. Maar om het weer te lezen, 
wordt je wat zekerder over je aanpak. 

2 5.1 Als mijn dochter veel achter 
msn en hyves zit 

tips om er goed mee om te gaan, 
rekeninghouden met privacy ed. 

mijn dochter serieus te nemen               

3 5.2 ontwikkeling puberteit Checken wat er "normaal" is op die 
leeftijd 

voor je gemoedsrust, evt. actie 
ondernemen naar bijv. huisarts 

2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 4. oneens 3. 
neutraal 

De gevonden informatie klopt met wat ik al 
eerder had met de info op internet. Op dit 
moment is het niet nodig om aktie te 
ondernemen. 

11 5.2 puberteit hoe daar mee om te gaan om beter met de situatie om te 
gaan 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 2. eens   

32 5.3 Als ik vragen heb over 
eetgedrag 

Wat kan ik doen als mijn kind geen 
groente wil eten? 

Tips om mee aan de slag te 
kunnen zodat mijn kindmisschien 
wat beter groente eet 

2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens Handige tips en ik werd n beetje gerust 
gesteld met de info. 

7 5.3 Met betrekking tot eten: wat 
mogen kinderen vanaf welke 
leeftijd eten? Wat is aan te 
raden? Wat kun je doen als ze 
slecht eten? Dat soort dingen. 

Een schemaatje met toegestane 
voedingsmiddelen, ideeën voor 
recepten, ervaringen van andere 
ouders. 

Een gezond eetpatroon voor mijn 
zoon. 

1. erg eens 5. erg 
oneens 

3. neutraal 1. erg eens 5. erg 
oneens 

1. erg 
eens 

  

46 5.3 weigeren om groente en 
aardappels te eten 

handige tips of menu's om eten 
weer leuk te maken 

zodat hij eindelijk groente gaat 
eten 

4. oneens 3. neutraal 4. oneens 4. oneens 2. eens 4. 
oneens 

  

14 5.4 pesten advies opvoeding 1. erg eens 5. erg 
oneens 

3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens   

30 5.5 tweelingsituatie hoe omgaan met het uit elkaar 
halen van de kinderen op school 

achtergrondinformatie 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. 
neutraal 

Helaas heb ik niets kunnen vinden over 
tweelingen en de daarbij behorende 
informatie.. 

1 niet nvt nvt 5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

5. erg 
oneens 

  

28                     

29                     

37                     

45                     

54                     

           

    
       

    
       

    
       

    
       

    
       

    
       



 

Standaard 

Casus 

Nr. Ik vind de 
gevonden 
informatie 
praktisch. 

Ik kan de 
gevonden 
informatie 
niet 
gebruiken in 
mijn situatie. 

Ik vind de 
gevonden 
informatie 
verrassend. 

De gevonden 
informatie gaf 
mij energie 
om ermee 
aan de slag te 
gaan. 

 De gevonden 
informatie 
voegt niets 
toe aan wat ik 
al wist. 

Ik kan direct 
aan de slag 
met de 
gevonden 
informatie. 

Mogelijkheid om antwoorden te verduidelijken: 

1 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 1. erg eens  

2 2. eens 4. oneens 3. neutraal 1. erg eens 4. oneens 2. eens Ik vind de informatie nog erg algemeen. Wellicht lastig om hele specifieke informatie te geven in deze situatie, maar ik 
denk dat ik het lastig zou vinden om nu te bepalen wat ik precies moet veranderen en hoe die verandering eruit moet 
zien. 

3 2. eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 2. eens  

4 2. eens 4. oneens 2. eens 2. eens 4. oneens 2. eens  

5 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens  

6 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 4. oneens 2. eens  

7 2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 4. oneens 2. eens  

8 2. eens 4. oneens 2. eens 2. eens 3. neutraal 2. eens  

9 2. eens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 2. eens  

10 2. eens 4. oneens 4. oneens 3. neutraal 3. neutraal 2. eens BMI kan uitgerekend worden en er worden een paar tips. gegeven. Lijkt me goed. 

11 2. eens 4. oneens 4. oneens 2. eens 2. eens 2. eens Ik vond over dit onderwerp niet veel nieuwe info. Ik wist dit zelf ook. Echter de tips zijn wel steeds goed om er praktisch 
mee ad slag te gaan, daar mogen er nog meer van komen, bijv. Wat doe je als je kind weinig speelt met andere kindjes, 
hoe stimuleer je dat? 

12 2. eens 4. oneens 2. eens 3. neutraal 4. oneens 3. neutraal  

13 2. eens 3. neutraal 4. oneens 3. neutraal 4. oneens 3. neutraal  

14 2. eens 3. neutraal 4. oneens 2. eens 3. neutraal 3. neutraal onduidelijk of het kind echt te dik is (welke criteria?). wel allerlei handige tips voor als het zo is. 

15 4. oneens 4. oneens 2. eens 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal Moet veel handelingen verrichten voordat ik de juiste informatie heb. 

16 2. eens 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal  

17 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal 3. neutraal doordat de aangegeven site bij de vorige 2 situaties aangegeven stond kon ik de benodigide info vinden. Deze link stond 
er nu niet waardoor  ik niet de info kon vinden die ik moest vinden. Ik ging naar stichting opvoeden.nl 

18 2. eens 4. oneens 3. neutraal 2. eens 2. eens 3. neutraal De informatie die ik vond ging wel erg uit van eetpatronen en beweging... Natuurlijk de meest vookomende oorzaak, 
maar misschien nog wel een verwijzing naar mogelijke medische oorzaken? 

19 2. eens 4. oneens 4. oneens 2. eens 2. eens 3. neutraal  

20 2. eens 3. neutraal 4. oneens 4. oneens 2. eens 3. neutraal overgewicht was snel te vinden, met name door de blauwe links (ik zocht bij 'eten' en kwam toen via 'te dik' op de goeie 
site). De informatie voegt niet veel toe; de meeste mensen weten wel waar het op neer komt maar hebben meer 
stimulans nodig om er ook echt iets aan te doen. Moeilijker was het om de link 'normaal gewicht'  te vinden, omdat dit niet 
te vinden is via 'overgewicht', Ik zou in plaats van de kop 'lichamelijke ontwikkeling'  kiezen voor 'lengte en gewicht' oid en 
het gebit ergens anders onderbrengen.' ik vond het lastig zoeken. 

21 4. oneens 2. eens 4. oneens 4. oneens 4. oneens 4. oneens  

22 4. oneens 2. eens 4. oneens 4. oneens 2. eens 4. oneens Er staan veel verwijzingen in, maar zoals eerder aangegeven weinig over het onderwerp zelf. Het is meer what to do, dan 
algehele informatie 



 

 

 Informatie is 
praktisch. 

Informatie te 
gebruiken in 
mijn situatie. 

Informatie is 
verrassend. 

Informatie gaf 
mij energie. 

Informatie 
voegt iets toe. 

Ik kan direct 
aan de slag. 

 

Gemiddelde scores:       Gemiddelde per thema: 

1. Opvoeding algemeen 3,31 2,92 2,31 2,77 2,54 2,92 2,80 
2. Gedrag 3,90 3,80 3,00 3,60 3,30 3,80 3,57 

3. Gezondheid 4,00 3,67 2,89 3,22 3,13 3,67 3,18 
4. Peuters 3,86 3,57 2,86 3,43 3,57 3,71 3,18 

5. Specifieke thema's 3,86 4,00 2,71 3,43 3,71 3,57 3,18 
Gemiddelde score per criterium: 3,79 3,59 2,75 3,29 3,25 3,53  

 
      

 

        
        

Gemiddelde score Standaard Casus: 3,68 3,59 2,86 3,41 3,23 3,45  



Bijlage 3, Passende doelen en bewezen nut 

 

Nr. 

Informeren 
passend 
doel? 

Nut hierin 
bewezen?  

Hoe 
belangrijk? 

Bevestigen 
van 
vermoedens?  

nut hierin 
bewezen?  

Hoe 
belangrijk? 

Beantwoorden 
van vragen? 

nut hierin 
bewezen?  

Hoe 
belangrijk? 

Inspireren 
met 
nieuwe 
ideeën? 

nut hierin 
bewezen?  

Hoe 
belangrijk? 

Oplossen 
van 
problemen?  

nut hierin 
bewezen?  

Hoe 
belangrijk? 

1 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Nauwelijks 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk 

2 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Meest 
belangrijk 

3 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk 

4 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Nee 

Niet 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk 

5 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Nee Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Meest 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk 

6 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk 

7 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Nee Nee 

Nauwelijks 
belangrijk 

8 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk 

9 Ja Ja 
Best 
belangrijk Nee Ja 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Meest 
belangrijk Nee Nee 

Niet 
belangrijk Nee Nee 

Erg 
belangrijk 

10 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Nee Nee 

Niet 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk 

11 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Nauwelijks 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Nee Ja 

Nauwelijks 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk 

12 Ja Nee 
Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Erg 
belangrijk Nee Nee 

Nauwelijks 
belangrijk Nee Nee 

Nauwelijks 
belangrijk 

13 Ja Ja 
Nauwelijks 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk 

14 Ja Ja 
Meest 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Nee Nee 

Niet 
belangrijk Ja Ja 

Nauwelijks 
belangrijk 

15 Ja Nee 
Erg 
belangrijk Ja Nee 

Erg 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk 

16 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk 

17 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Nee 

Erg 
belangrijk Ja Nee 

Erg 
belangrijk 

18 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk 

19 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Ja Ja 

Meest 
belangrijk 

20 Ja Ja 
Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Erg 
belangrijk Nee Nee 

Niet 
belangrijk Ja Nee 

Erg 
belangrijk 

21 Ja Ja 
Erg 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Ja 

Best 
belangrijk Ja Nee 

Best 
belangrijk 

  



Bijlage 4, Rapportcijfers 

 

Nr.Nr.Nr.Nr.    

InhoudInhoudInhoudInhoud    
(kwaliteit van de (kwaliteit van de (kwaliteit van de (kwaliteit van de 

informatie)informatie)informatie)informatie)    

TaalgebruikTaalgebruikTaalgebruikTaalgebruik    
(de leesbaarheid van (de leesbaarheid van (de leesbaarheid van (de leesbaarheid van 

de informatie)de informatie)de informatie)de informatie)    

GebruiksvriendelijkheidGebruiksvriendelijkheidGebruiksvriendelijkheidGebruiksvriendelijkheid    
(prettige en makkelijke (prettige en makkelijke (prettige en makkelijke (prettige en makkelijke 

te gebruiken)te gebruiken)te gebruiken)te gebruiken)    

1 8 9 8 

2 8 8 8 

3 7 8 8 

4 7 10 7 

5 9 8 7 

6 7 9 7 

7 8 9 9 

8 8 8 8 

9 6 9 9 

10 7 8 10 

11 8 9 9 

12 6 8 7 

13 8 8 6 

14 7 8 8 

15 5 7 8 

16 6 7 6 

17 7 8 7 

18 9 10 8 

19 8 10 8 

20 7 9 7 

21 7 8 8 

Gem.Gem.Gem.Gem.    7,37,37,37,3    8,58,58,58,5    7,87,87,87,8    
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