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Inleiding	  
S.ch.ng	  Opvoeden.nl	  biedt	  ouders,	  opvoeders	  en	  jongeren	  eenduidige,	  gevalideerde	  
informa.e	  over	  opvoeden,	  opgroeien	  en	  gezondheid.	  Maar	  hoe	  ziet	  de	  
informa.ebehoe1e	  van	  ouders	  en	  opvoeders	  er	  uit?	  Welke	  informa.ebronnen	  
vertrouwen	  zij	  meer	  of	  juist	  minder?	  En	  hoe	  ontwikkelt	  de	  informa.ebehoe1e	  zich	  
gedurende	  de	  levensfasen	  van	  het	  kind?	  	  
	  
Dit	  onderzoeksverslag	  bevat	  de	  uitkomsten	  van	  een	  onderzoek	  dat	  Maurice	  de	  Hond	  
hee1	  uitgevoerd	  onder	  ruim	  1200	  ouders	  en	  opvoeders	  met	  thuiswonende	  kinderen.	  
Het	  onderzoek	  verscha1	  inzicht	  in	  kennis	  en	  houding	  wat	  betre1	  informa.e	  over	  
opvoeden.	  Daarbij	  bieden	  de	  resultaten	  handvaKen	  om	  de	  informa.everstrekking	  
beter	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  informa.ebehoe1e	  van	  ouders	  en	  opvoeders.	  



Uitgangspunten	  

ü  Onderzoek	  in	  opdracht	  van	  S.ch.ng	  Opvoeden.nl	  
ü  Uitgevoerd	  door	  Maurice	  de	  Hond	  
ü  Van	  december	  2013	  t/m	  januari	  2014	  
ü  Onder	  ruim	  1200	  ouders	  met	  thuiswonende	  kinderen:	  

ü  <	  35	  jaar,	  tussen	  35-‐45	  jaar,	  >	  45	  jaar	  
ü  Ouders	  met	  1	  kind,	  2	  kinderen	  of	  >	  2	  kinderen	  
ü  Full.me,	  parVme	  en	  niet	  werkenden	  
ü  Mannen	  en	  vrouwen	  
ü  Gehuwden,	  samenwonenden	  en	  ongehuwd	  alleenstaanden	  



Uitgangspunten	  

•  Representa.ef	  voor	  de	  mening	  van	  de	  gemiddelde	  ouder	  
(met	  thuiswonende	  kinderen)	  

•  Representa.ef	  voor	  niet	  werkende	  ouders	  
•  Representa.ef	  voor	  parVme	  en	  full.me	  werkende	  	  ouders	  
•  Representa.ef	  voor	  alleenstaande,	  samenwonende	  en	  

gehuwde	  ouders	  



Doel	  onderzoek	  

ü  Inzicht	  krijgen	  in	  informa.ebehoe1en	  van	  ouders	  en	  opvoeders	  
ü  Verschillen	  tussen	  verschillende	  groepen	  in	  kaart	  brengen	  	  
ü  Inzicht	  krijgen	  in	  houding	  tegenover	  verschillende	  bronnen	  van	  

informa.e	  over	  opvoeden	  (partner,	  websites,	  consulta.ebureaus,	  
et	  cetera)	  

ü  Kansen	  in	  kaart	  brengen	  voor	  verbetering	  informa.evoorziening	  
voor	  ouders	  en	  opvoeders	  



Hoofdconclusies	  
ü  Jonge	  ouders	  zijn	  erg	  tevreden	  over	  zichzelf	  als	  opvoeder.	  Tegelijker.jd	  

zijn	  ze	  bovengemiddeld	  vaak	  onzeker	  en	  hebben	  vooral	  jonge	  ouders	  veel	  
behoe1e	  aan	  informa.e	  over	  opvoeden,	  opgroeien	  en	  gezondheid.	  

ü  Ouders	  en	  opvoeders	  hebben	  weinig	  vertrouwen	  in	  sociale	  media	  zoals	  
TwiKer	  en	  Facebook	  en	  gepopulariseerde	  opvoedingssites	  waar	  bezoekers	  
met	  elkaar	  discussiëren	  over	  opgroeien,	  opvoeden	  en	  gezondheid.	  

ü  Als	  we	  het	  natuurlijke	  netwerk	  (partner,	  familie,	  huisarts	  e.d.)	  buiten	  
beschouwing	  laten,	  zijn	  objec.eve	  websites	  de	  betrouwbaarste	  
informa.ebron	  voor	  ouders	  en	  opvoeders.	  De	  betrouwbaarheidsscore	  is	  
vergelijkbaar	  met	  het	  consulta.ebureau.	  



Belangrijkste	  uitkomsten	  
	  
	  



Ouders	  geven	  zichzelf	  gemiddeld	  een	  7,6	  

ü  Ouders	  boven	  45	  jaar:	  gemiddeld	  een	  lager	  cijfer	  (7,4)	  
ü  Ouders	  met	  1	  kind:	  gemiddeld	  een	  hoger	  cijfer	  (7,8)	  
ü  Jonge	  ouders:	  65%	  gee1	  zichzelf	  een	  8	  of	  hoger.	  
ü  Des	  te	  groter	  het	  gezin,	  des	  te	  vaker	  een	  lager	  cijfer.	  	  
ü  Alleenstaande	  ouders	  geven	  zichzelf	  significant	  vaker	  een	  lager	  

cijfer	  als	  opvoeder	  dan	  samenwonende	  of	  getrouwde	  ouders.	  



Hoe	  beoordeelt	  u	  zichzelf	  als	  opvoeder?	  
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Bijna	  driekwart	  van	  de	  ouders	  twijfelt	  of	  hee1	  
vragen	  

ü  53%	  hee1	  regelma.g	  vragen	  of	  onzekerheden	  over	  
opvoeding,	  opgroeien	  of	  de	  gezondheid	  van	  hun	  kind(eren)	  

ü  Vrouwen	  (56%)	  zijn	  vaker	  onzeker	  dan	  mannen	  (48%)	  
ü  ParVme	  werkenden	  zijn	  vaker	  (60%)	  onzeker	  dan	  full.me	  

werkenden	  (48%)	  



Hoe	  vaak	  hee1/had	  u	  wel	  eens	  vragen/onzekerheden	  over	  
opvoeding,	  opgroeien	  of	  gezondheid?	  
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56%	  hee1	  regelma.g	  behoe1e	  aan	  informa.e	  
over	  opgroeien,	  opvoeden	  of	  de	  gezondheid	  

ü  30%	  hee1	  maandelijks	  of	  vaker	  behoe1e	  aan	  informa.e	  	  
ü  Alleenstaanden	  hebben	  minder	  (46%)	  	  behoe1e	  aan	  informa.e	  dan	  

samenwonenden	  (70%)	  en	  gehuwden	  (55%)	  
ü  Ouders	  <	  35	  jaar	  hebben	  meer	  behoe1e	  (70%)	  aan	  informa.e	  dan	  

ouders	  35-‐45	  jaar	  (61%)	  en	  ouders	  >	  45	  jaar	  (44%)	  



Baby.jd	  is	  fase	  met	  grootste	  behoe1e	  aan	  
informa.e	  over	  opvoeden	  	  

1.  Baby.jd	  (64%)	  
2.  Fase	  1e	  kind	  (62%)	  
3.  Tijdens	  zwangerschap	  (58%)	  
4.  Peuter.jd	  (54%)	  
5.  Puberteit	  (51%)	  
6.  Kleuter.jd	  (49%)	  

7.  Kinder.jd	  (47%)	  
8.  Tiener.jd	  (46%)	  
9.  Jong	  volwassenheid	  (41%)	  
10.  Als	  er	  meer	  kinderen	  komen	  (32%)	  
11.  Fase	  kinderwens	  (28%)	  



Welke	  informa.ebehoe1e	  hee1	  u	  in	  de	  verschillende	  
opgroeifases?	  
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57%	  zoekt	  regelma.g	  online	  informa.e	  over	  
opvoeden	  

ü  26%	  zoekt	  maandelijks	  of	  vaker	  online	  informa.e	  	  
ü  58%	  van	  ouders	  >	  45	  jaar	  zoekt	  zelden	  of	  nooit	  online	  informa.e	  



Gaat u wel eens online op zoek naar informatie over 
opgroeien, opvoeden of gezondheid?	  
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Grote	  behoe1e	  aan	  betrouwbare	  online	  
informa.e	  over	  opvoeden	  
ü  48%	  vindt	  betrouwbare	  informa.e	  over	  opvoeden	  een	  taak	  

van	  de	  overheid	  
ü  53%	  hee1	  behoe1e	  aan	  een	  keurmerk	  voor	  online	  informa.e	  

over	  opvoeden	  
ü  57%	  vindt	  dat	  een	  onaiankelijke	  instan.e	  moet	  zorgen	  voor	  

betrouwbare	  informa.e	  over	  opvoeden	  



Stellingen	  
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Het	  natuurlijke	  netwerk	  is	  voor	  ouders	  de	  
betrouwbaarste	  informa.ebron	  	  
ü  Partner,	  huisarts,	  familie	  en	  school	  zijn	  de	  betrouwbaarste	  

informa.ebronnen	  
ü  Gevolgd	  door	  andere	  ouders,	  het	  consulta.ebureau	  en	  objec.eve	  

websites	  



Hoe betrouwbaar vindt u onderstaande bronnen als u 
informatie zoekt over opgroeien, opvoeden of gezondheid?	  
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Opvallende	  zaken	  (1)	  
ü  Jonge	  ouders	  met	  één	  kind,	  een	  partner	  en	  een	  part-‐.me	  baan	  vinden	  

zichzelf	  een	  significant	  betere	  opvoeder	  dan	  full	  .me	  of	  niet	  werkende	  
ouders.	  	  

ü  Ouders	  <	  35	  hebben	  in	  het	  algemeen	  een	  grotere	  informa.ebehoe1e	  dan	  
ouders	  >	  35,	  vooral	  .jdens	  de	  zwangerschap	  (72%)	  en	  baby.jd	  (80%).	  

ü  Gemeenten	  door	  worden	  26%	  gezien	  als	  betrouwbare	  informa.ebron.	  	  



Opvallende	  zaken	  (2)	  

ü  Social	  media	  worden	  in	  het	  algemeen	  gezien	  als	  weinig	  betrouwbaar	  
(gemiddeld	  8%	  vindt	  dit	  een	  betrouwbare	  informa.ebron).	  Wel	  
vertrouwen	  vrouwen	  vertrouwen	  meer	  (12%)	  op	  sociale	  media	  dan	  
mannen	  (3%).	  

ü  Jongere	  ouders	  (58%)	  vinden	  sociale	  media	  vaker	  onbetrouwbaar	  dan	  
oudere	  ouders.	  

ü  Alleenstaanden	  vertrouwen	  meer	  (28%)	  op	  internekora	  dan	  
samenwonenden	  (11%)	  en	  gehuwden	  (20%).	  

	  



	  
	  



Kansen	  en	  aanbevelingen	  
ü  Het	  grote	  vertrouwen	  in	  objec.eve	  websites	  én	  de	  sterke	  behoe1e	  aan	  een	  

keurmerk	  voor	  online	  opvoedinforma.e	  bieden	  kansrijke	  uitgangspunten	  
voor	  sterkere	  profilering	  van	  www.opvoeden.nl.	  

ü  Hoewel	  sociale	  media	  gemiddeld	  genomen	  niet	  goed	  scoren	  op	  het	  gebied	  
van	  betrouwbaarheid,	  zoeken	  juist	  jongere	  ouders	  ook	  hier	  ac.ef	  naar	  
betrouwbare	  informa.e	  over	  opvoeden,	  ook	  via	  social	  media.	  Het	  loont	  om	  
de	  informa.evoorziening	  hierop	  af	  te	  stemmen.	  

ü  Ouders	  en	  opvoeders	  hebben	  rela.ef	  weinig	  vertrouwen	  in	  gemeenten	  als	  
afzender	  van	  opvoedinforma.e.	  Dit	  pleit	  voor	  het	  op.maal	  benuKen	  van	  
andere	  ‘kanalen’.	  Dit	  ook	  met	  het	  oog	  op	  de	  veranderende	  rol	  van	  
gemeenten	  op	  het	  gebied	  van	  bijvoorbeeld	  Jeugdzorg	  




