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Vergelijkingsstudie tussen de CJG-informatiebank en de database van Marokko Media 

Rapportage vergelijkingsstudie voor Stichting Opvoeden 
door Marokko Media 

 

 
Aanleiding - opdracht  
 
Stichting Opvoeden.nl  (Stg Opvoeden) heeft als doelstelling  het gezond opvoeden, 
opgroeien en ontwikkelen van kinderen te bevorderen, door online eenduidige gevalideerde 
informatie voor ouders, opvoeders en jongeren aan te bieden. Stg Opvoeden heeft 
aangegeven een verdere verrijking van de kernthema’s belangrijk te vinden. Stg Opvoeden 
heeft bovendien de ambitie om ouders en opvoeders zoveel mogelijk te betrekken bij het 
vernieuwen van de huidige informatie.   
 
Stg Opvoeden heeft Marokko Media (MM) gevraagd om met de Marokkaans Nederlandse 
ouders en opvoeders te kijken of de informatiebank  van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) toegankelijk genoeg is voor bovengenoemde specifieke doelgroepen. In het verlengde 
hiervan zal Marokko Media ook toetsen of er  binnen deze doelgroepen nog  nieuwe (in de 
huidige CJG-informatiebank ontbrekende) onderwerpen spelen, die aanbevolen kunnen 
worden.    
 
Sinds een aantal jaar is er op de sites van Marokko Media (zie bijlage voor factsheet 
Marokko Media) een eigen plek voor bezoekers met opvoedvragen: de rubriek Pappa’s & 
Mamma’s. Marokko Media heeft deze rubriek ontwikkeld naar aanleiding van een 
toenemende behoefte van bezoekers om over onderwerpen als: kinderwens, zwanger zijn, 
de bevalling en opvoeden van kinderen te communiceren. Tevens is Marokko Media mede 
initiatiefnemer van www.opvoedmix.nl. Deze website biedt de genoemde bezoekers nog 
meer ondersteuning bij hun opvoedingsvragen.  
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Management samenvatting 
 
Marokko Media is door Stg Opvoeden gevraagd een vergelijking te maken tussen de 
database van de CJG-informatiebank en de databases van Marokko Media (o.a. uitgever 
Marokko.nl, Yasmina.nl en Opvoedmix.nl).  
 
Met dit verslag vergelijkt Marokko Media enerzijds de onderwerpen uit de CJG-
informatiebank met de discussies rond dezelfde onderwerpen op de (community) websites 
van Marokko Media. Anderzijds hebben we gekeken of binnen onze online platforms andere 
en / of nieuwe onderwerpen naar voren komen die (nog) niet binnen de CJG-informatiebank 
van Stg Opvoeden terug te vinden zijn. Hierbij hebben we discussies van Marokkaans 
Nederlandse ouders en opvoeders in het bijzonder onder de loep genomen. 
 
De eerste vergelijking was op basis van al de onderwerpen van de CJG-informatiebank. We 
hebben gekeken hoe vaak deze onderwerpen feitelijk terugkwamen op de websites van 
Marokko Media. Daarnaast hebben we een shortlist gemaakt van onderwerpen rond de 
kernthema’s opvoeden en opgroeien, welke we op inhoud en betekenis hebben vergeleken. 
Deze rapportage heeft tevens gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen bij het opzetten 
van de projectwebsite www.opvoedmix.nl. De ervaring en inbreng van een 
schoolmaatschappelijk werkster die projectmedewerker was bij opvoedmix .nl hebben wij 
ook verwerkt in deze rapportage. 
 
Vergelijken 
Bij het vergelijken van de onderwerpenlijst komen er 34 items meer dan 100.000 keer en 
142 meer dan 10.000 keer terug binnen de databases van Marokko Media. Hierbij komt 
zitten het meest voor: 851.000 keer. Echter kan zitten op vele manieren worden uitgelegd, 
bijvoorbeeld: ergens mee zitten, een jaar blijven zitten of er doorheen zitten, waardoor deze 
vorm van vergelijken een diffuus beeld oplevert. Door in te zoomen op 100 items uit de 
onderwerpenlijst en hun context binnen de discussies op de communities (op het niveau van 
inhoud en betekenis niveau) te analyseren, hebben we een aantal conclusies kunnen 
trekken. 
 
Conclusies 
Het is opvallend dat de ouders en opvoeders zoeken naar voorbeelden die bij hun eigen en 
specifieke leefwereld passen: de Marokkaanse tradities en leefregels volgens de Islam. 
Hierdoor hechten ze relatief weinig waarde aan algemene informatie omdat die wellicht niet 
aansluit bij deze tradities en leefregels. Zonder een expliciete verbinding met de eigen 
tradities en leefregels, laten ze de informatie van officiële instanties links liggen. Pas als de 
informatie binnen de groep geaccepteerd is,  wordt deze kennis door de groep serieus 
genomen. De acceptatie kan plaatsvinden doordat de informatie bijvoorbeeld veelvuldig is 
bevestigd in discussies op Marokko.nl en / of door een geloofsgeleerde wordt aangeraden. 
 
Men is tevens argwanend ten opzichte van diensten (advies en hulp) van algemene 
instellingen en instanties. Vaak ingegeven door angst om de controle over de opvoeding te 
verliezen. Ze zoeken liever hun heil bij Marokkaans Nederlandse kraamverzorgers. Hun 
opvoed- en opgroeivragen leggen ze neer bij verpleegkundige medewerkers van onder 
andere CJG’s . Online gebeurt dit veelal als de Marokkaans Nederlandse professionals zich 

http://www.opvoedmix.nl/
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als zodanig bekend maken en ‘vraag & antwoord discussies’ starten. Deze deskundigen 
vormen dan als het ware de verbinding en vertaling van de formele informatie en de 
specifieke achtergrond van de doelgroep.  
 
Wat verder opvalt is dat de negatieve berichtgeving over Marokkanen en moslims in media 
en politiek de Marokkaans Nederlandse ouders en opvoeders zorgen baart, net zoals de 
ideeën die velen hebben over de verschillende opvoeding voor jongens en meisjes. Zij weten 
zich met beide onderwerpen, in de Nederlandse context, veelal geen raad.  
 
Ten slotte is het van belang om vanuit verschillende generaties te kijken naar de 
Marokkaans- Nederlandse opvoeders. De eerste generatie migranten zijn grotendeels de 
oma’s en opa’s van nu. Zij helpen wel binnen de opvoeding en doen dit voornamelijk vanuit 
de eigen ervaringen, tradities en geloofsregels. Zij hebben geen ervaring met het internet als 
informatiebron. De tweede en derde generatie zijn de primaire opvoeders van nu. Zij 
hebben in Nederland een opleiding gevolgd en hebben sowieso meer algemene kennis over 
opvoeden en opgroeien in Nederland. Zij zoeken de benodigde informatie vaak online. De 
tweede generatie opvoeders (de grootste groep opvoeders) is naar onze schatting nog iets 
meer bezig met de ‘eigen (religieuze) identiteit’ overdragen aan hun kinderen, dan de derde 
generatie (nog een relatief kleine groep die voornamelijk het beste van beide werelden 
probeert te verbinden). Via online kanalen is het bereik dus niet volledig en gaat men per 
generatie anders om met opvoeden van hun (klein)kinderen.  
 
Andere - en nieuwe items 
De onderwerpenlijst van Stichting Opvoeden is zeer volledig. We hebben met name 
onderwerpen gevonden waarbij naar onze smaak beter een ander accent gelegd kan worden 
in hoe de Marokkaans -Nederlandse ouders en opvoeders betekenis geven aan deze items. 
In de bijlage hebben we hier een apart document voor opgenomen (bijlage: onderwerpen 
afwijkend). Een klein aantal onderwerpen konden we niet terugvinden in de 
onderwerpenlijst van de CJG-informatiebank: 

- Diverse taboe onderwerpen (rond tradities en geloofsregels) zoals rond seks voor het 
huwelijk (mag niet) en homoseksualiteit (is niet geaccepteerd); 

- Bemoeienis van familie bij de opvoeding en directe omgeving (op straat); 
- Ongehuwd zwanger. 

 
Aanbevelingen  
Inhoudelijk: Doordat de ouders en opvoeders die online naar informatie zoeken in 
Nederland zijn opgegroeid en naar school zijn geweest, is er op praktisch kennisniveau geen 
andere content nodig. Maar om aan te sluiten bij deze ouders en opvoeders zal het 
Islamitische geloof (meer nog dan de tradities) op een of andere manier gekoppeld moeten 
zijn aan de bestaande content. Wellicht kan dit vanuit het verbinden van meerdere religies 
aan de content van de CJG-informatiebank. Voorbeelden vanuit specifieke 
geloofsovertuigingen, in apart kader, toevoegen op de pagina. We denken dat extra content 
zou kunnen worden toegevoegd aan de hand van centrale thema’s (zoals voeding, 
gezondheid en relaties) of levensfasen (zwangerschap, baby, peuter, e.d.). 
 
Inrichting: Naast de serieuze en degelijke informatie is het van belang om anekdotische 
informatie te bieden middels ervaringsverhalen aansluitend bij de content op dezelfde 
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pagina. Informatie die wel gevalideerd wordt, maar meer vanuit de belevingswereld van de 
ouders en opvoeders geschreven is. Op deze manier sluit je meer aan bij de peer-to-peer 
informatie waar de Marokkaans Nederlandse opvoeders behoefte aan hebben. Ook hier 
weer geldt: als je in deze ervaringsverhalen diverse elementen uit de religie(s) mee kan 
nemen, dan wordt de brug optimaal geslagen.  
Verder kan aansluiting worden gegenereerd als je deskundigen kan raadplegen via de site. 
Het meest voor de hand liggend is dat er bij deze deskundigen een naam (eventueel met 
foto) wordt aangeboden. Als Stichting Opvoeden zorgt voor een divers team, dan volgt de 
rest vanzelf. 
 
Bereik: Zelf bereikt worden of ze bereiken?  
Bereikt worden: Er zijn vele technische oplossingen denkbaar rond het verbeteren van het 
bereik middels onder andere Search Engine Optimalisatie (SEO). Hierbij denken we 
bijvoorbeeld dat de verbinding via linken tussen de CJG-website en de gemeenten / steden 
waarmee een overeenkomst is gesloten een hele belangrijke is. Naarmate je meer gelinkt 
bent met grote domeinen (denk aan het domein Amsterdam.nl, dan geven zoekmachines de 
CJG-site een groter gewicht.  
Ze bereiken: Middels strategisch inzetten van Google Adds, gericht adverteren op diverse 
platforms (zoals Marokko.nl) en betaalde advertenties via sociale media als Facebook.com 
helpt om de doelgroepen op de CJG-website te wijzen.     
 
 

Invulling van de aanbevelingen (voorbeelden & suggesties) 
 
Inhoudelijk: 
Stel dat er per levensfase een ervaringsverhaal en / of gevalideerde feiten vanuit religieuze 
boeken gegenereerd zou worden, waarbij men kan kiezen uit verschillende ervaringen / 
religieuze boeken. Dit zouden we bij de nieuwe site kunnen implementeren (staat live via 
Peuter:  www.cjg.nl/peuter) waardoor er de mogelijkheid zou ontstaan om 
ervaringsverhalen / verwijzingen naar religieuze boeken aan te klikken. Binnen deze 
ervaringsverhalen / informatie over religieuze boeken kun je vervolgens doorlinken naar 
andere informatie (ervaringsverhaal en religieuze teksten gekoppeld aan de formele 
informatie). Op deze wijze kan de context met inhoudelijke informatie, volledig worden 
verbonden met het zelf gekozen ervaringsverhaal / religieuze achtergrond.  
 
Inrichting: 
Af en toe voorbeelden en tips toevoegen die op de Marokkaans Nederlandse doelgroep zijn 
gericht: Voorbeeld 1. Mijn dochter heeft een schoolreisje, maar ik weet niet of ze daar wel 
halal eten krijgt, dus ik wil liever niet dat ze meegaat. Wordt er gescheiden geslapen en hoe 
ziet het team van begeleiders eruit. TIP: wanneer er een ouder uit de eigen gemeenschap of 
een andere bekende meereist is het bezwaar om je kind mee te sturen minder.  
Voorbeeld 2. Mijn zoontje wil meedoen aan de Ramadan, maar daardoor wordt hij zo moe 
en is makkelijk afgeleid. Van mij hoeft hij helemaal niet te vasten hij wil zo graag, omdat hij 
zich niet thuis buitengesloten wil voelen. Tips? Vaak spreken de ouders dan met het kind af 
dat hij/zij  het opbouwen naar eigen kunnen. Bijvoorbeeld geen lekkere dingen eten en 
slechts een paar uur per dag te vasten.  
 

http://www.cjg.nl/peuter
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Als de site zich meer zou willen richten op de lage Sociaal Economische Status (SES) 
doelgroep, dan is de site teveel op tekst gericht. Een grote hoeveelheid tekst schrikt deze 
doelgroep af. Werken met video’s is hierbij de oplossing. Internet bestaat steeds meer uit 
beeldmateriaal en de overdraagbaarheid van beelden aan deze specifieke doelgroep is 
bewezen effectief (o.a. de VU doet veel onderzoek naar aansluiting tussen lage SES en 
beeldmateriaal op het gebied van gezondheidsvoorlichting). 
 
In de iets verdere toekomst is het erg interessant om te denken aan gamification 
toepassingen (= gaming en education koppelen). In dit, betrekkelijk nieuwe veld van 
internet, worden op dit moment wereldwijd miljarden geïnvesteerd, waardoor 
ontwikkelingen razend snel kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan rolplaying oplossingen in 
gamification. Hierbij kunnen opvoedkundige situaties geoefend worden en een tutorial kan 
de situaties interpreteren.   
 
Middels taggen (labelen van content) kan de ‘user experience’ enorm worden verbeterd. 

Denk hierbij aan voor de hand liggende oplossingen als: mensen die dit lazen, lazen ook; 

meest gelezen artikelen; e.d. Als er ook nog gebruik kan worden gemaakt van de zoektermen 

die mensen invullen, het pad dat mensen volgen over de site (pagina geschiedenis), dan kan 

er nog veel meer op de individuele bezoeker worden ingezoomd.   

Nb. De map van CJG’s door het land met de adresgegeven is ook een mooie toepassing die 
een meerwaarde geeft bij de inrichting van de nieuwe site. 
 
Bereik: 
De technische opbouw van de site is nog niet optimaal (bijvoorbeeld: met doorlinken raak je 
de weg kwijt en de SEO is nog niet optimaal ingericht. Ook wordt er nog geen gebruik 
gemaakt van diverse social media platformen (zoals Facebook.com of Marokko.nl) om de 
content onder de aandacht te brengen. Linken delen helpt bij een goede Google ranking. Een 
oplossing kan zijn dat Stg Opvoeding.nl linken uitwisselt met al de gemeenten waarbij de 
content is aangesloten. Door bijvoorbeeld te linken met grote gemeenten die veel bezoekers 
hebben op hun websites, krijg je zelf ook een betere ranking bij Google. Er zijn nog veel meer 
technische optimalisaties denkbaar om het bereik te verbeteren. In de bijlage hebben we 
hiervoor een PowerPoint presentatie toegevoegd.  
 
 

Vergelijking tussen de CJG-informatiebank en databases van Marokko Media 
 
De CJG-informatiebank is serieus, deskundig en heel volledig voor een algemeen publiek. Dat 
is een heel goede USP op het internet ten opzichte van bijvoorbeeld de discussies binnen de 
fora van Marokko Media (MM). Op de fora van MM gaat het, naast de algemene informatie 
die ieder internetter kan vinden, over vragen, twijfels en subjectieve ideeën rond opvoeden 
en opgroeien.  
 
 
Culturele achtergrond en religie 
Hierbij speelt de culturele achtergrond en dan met name de islamitische religie een 
belangrijke rol. De interpretatie van de leefregels van de Islam zijn een constante bron van 



 
 

7 
 

Vergelijkingsstudie tussen de CJG-informatiebank en de database van Marokko Media 

discussie op de communities. Echter er is weinig ‘bron vaste’ kennis om de leefregels goed te 
kunnen duiden (in de huidige moderne tijd en / of in de westerse wereld). De geleerden in 
de Islam zijn ook niet allemaal door iedereen gerespecteerd. Je hebt niet een paus die een 
decreet uitvaardigt, maar een bonte verzameling van ‘geloofsgeleerden’ die veelal een eigen 
interpretatie op de geloofsregels prediken. Ze kiezen individueel of in groepjes welke 
geloofsgeleerde ze bij hun eigen leefwereld vinden passen.  
 
Dit betekent dat men elkaar opzoekt om vragen te stellen over wat nu wel en wat nu niet 
mag. Hierbij lijkt een belangrijke rol weggelegd voor anekdotische interpretaties van de 
leefregels. Dus hoe voed je je kindje op tijdens de Ramadan? Wordt veel beantwoord met:  
’ik doe het zo en zo en ik doe het zo en zo…’ De peers (jonge opvoeders onderling) willen dus 
graag informatie over het dagelijks leven, de situaties van alledag, met elkaar delen.  
 
Het is van belang om de waarde van deze ‘uitwisseling van leefregels’ serieus in ogenschouw 
te nemen als je deze Marokkaans Nederlandse jonge opvoeders wilt begrijpen of er bij  wil 
aansluiten. Voor hen is het van groot belang om van elkaar te leren. Een oud Marokkaans 
gezegde is overigens ook ‘dat je eerder wat aanneemt van iemand die het zelf heeft 
meegemaakt, dan van een deskundige’. Het narratieve leren van peers onderling staat veelal 
boven de deskundige kennis.  
 
Op praktisch niveau zien we veel terug dat de ouders botsen met de Nederlandse gewoontes 
bij schoolgaande kinderen. Ze zoeken naar hun rechten om vanuit culturele en religieuze 
vrijheid hun kinderen wel of niet te laten participeren binnen diverse Nederlandse 
gewoonten zoals het vieren van Sinterklaas en het al dan niet meegaan met schoolreisjes.  
 
De vraag is of je wat wilt / kunt met religie als CJG-website. Deze jonge opvoeders vullen hun 
leven in vanuit de religie die hun met de paplepel is ingegoten. Zeker bij het stichten van een 
gezin (het zogenaamd ‘serieus worden’ is een veel voorkomende uitspraak in dit kader), 
blijkt de islamitische identiteit een duidelijke keuze te representeren. Dus kan de 
anekdotische informatie ook religieuze voorbeelden bevatten? Zo ja, dan denken we, dat als 
dit op een aantal kernthema’s gebeurt, de doelgroep makkelijk te ‘verleiden’ is voor de rest 
van de (meer formele) informatie op de site.  
 
Verschillende generaties 
Verder is het belang rekening te houden met de grote (praktische en theoretische) 
verschillen tussen de verschillende generaties. Kortweg kun je ervan uit gaan dat de 1ste 
generatie die naar Nederland is gekomen niet in staat is om de Nederlandse mogelijkheden 
rond opvoeden en opgroeien goed te kunnen interpreteren. Dus veel van de algemene 
instellingen die zich bezig hielden en houden (van consultatiebureau tot middelbare school) 
met hun kinderen zijn bij voorbaat bedreigend of men gaat er niet mee in de weer omdat 
men toch niet begrijpt wat er gebeurt.  
 
De tweede generatie jonge opvoeders heeft een hele andere instelling wat betreft de 
mogelijkheden die de Nederlandse samenleving biedt rond opvoeden en opgroeien. Ze zijn 
beter op de hoogte en zij kijken meer met argusogen naar de gevolgen voor de identiteit 
(met name als moslim) van hun kinderen. Blijven ze wel islamitische genoeg? Bijvoorbeeld: 
Zit er geen varkensvlees in de soep bij het schoolreisje?  
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De derde generatie (en delen van de tweede generatie) jonge opvoeders is volgens ons nog 
meer pragmatisch. Zij proberen de opvoeding meer in te richten vanuit de mooie kanten die 
beide culturele insteken kunnen bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen.   
 
Kortom: kun je wel aansluiten bij al die verschillende generaties opvoeders? Er zijn allemaal 
theorieën over hoe integratie van migranten verloopt. De analyses die het meest bij de 
werkelijkheid van alledag lijken aan te sluiten zijn de theorieën die gaan over de ‘integratie 
over generaties’. Moet je kiezen voor de generaties die het beste met internet kunnen 
omgaan of moet je juist kiezen voor de generaties met het meeste kennisachterstand?  
 
Opgroeien in Nederland als Marokkaanse Nederlander 
Ook komt in algemene zin de vraag terug of hun kinderen wel geaccepteerd worden in de 
Nederlandse samenleving. Hierbij doelen veel jonge opvoeders ook op de media en politieke 
discussies waarin de trend van verharding (discriminatie en moslimhaat) de afgelopen jaren 
enorm is toegenomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de vragen van kinderen aan hun 
ouders over ‘het land uit worden gezet’ en of dit wel mag? Ook vragen als: waarom ben ik 
anders dan andere leerlingen (als Marokkaan)? zijn vragen waar jonge opvoeders mee 
geconfronteerd worden. Oplossingen die men hierbij zoekt liggen in de trant van: hoe kan je 
de mooie aspecten uit de Nederlandse en Marokkaanse manier samenvoegen en het beste 
er van maken?  
 
Wat is deskundigheid? 
Deskundigheid in het algemeen wordt vaak in twijfel getrokken. Voortkomend uit de vraag 
of de ‘Nederlandse deskundige’ zich wel voldoende kan inleven in de andere tradities en 
geloofsregels? Aangezien de CJG-site juist die deskundigheid uitstraalt, kan dit het bezoek 
aan de site tegenhouden. Verder spelen er specifiek vragen rond het anders omgaan met 
psychologische of psychiatrische zaken zoals ADHD. Men kan moeilijk uit de voeten met de 
wijze waarop er binnen de medische wereld wordt omgegaan met ziektebeelden van deze 
aard. Het stempel ‘gek’ krijgen geeft dusdanig veel schaamte, dat men dan liever ‘dat circus’ 
niet ingaat. Met als gevolg dat de aandoening wordt verzwegen en de opvoeders ermee 
proberen te leven. 
 
 Meisjes versus jongens 
Tevens speelt de vraag rond het opvoeden van meisjes versus het opvoeden van jongens. Als 
we bijvoorbeeld kijken naar uitgaan, dan mag een jongen alles (de ouders weten niet eens 
waar hij uithangt), maar een meisje mag niet uitgaan (wordt veelal ook streng toezicht op 
gehouden door andere familieleden). Maar dit speelt ook bij werk- of schoolsituaties waarbij 
er de kans is dat een meisje ‘te vrij’ kan rond bewegen. Hoe hier door Stg Opvoeden mee kan 
worden omgegaan is een grote vraag op zichzelf. Hier speelt de vraag rond culturele 
afbakening en religieuze kaders een veel bepalende rol.  
 
 
 
Ouderparticipatie 
Ten slotte is er de ouder participatie m.b.t. de school van de kinderen. Zeker waar het gaat 
om problemen op school, geven veel ouders geen thuis. Men kent de mogelijkheden niet 
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voldoende (school maatschappelijk werk / een tolk vragen bij de gesprekken etc.) om 
praktische en/of hulpverleningsvraagstukken te overwinnen. Op de fora spreken met name 
de ‘kinderen’ zelf over het feit dat hun ouders niet veel doen met de school. Overigens lijken 
de jonge opvoeders (de oudere jongeren die nu de derde / vierde generatie aan het 
opvoeden zijn) meer nadruk te leggen op zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid 
nemen ook rond zaken als zelf leren van de Nederlandse taal en meedoen aan participatie 
op school.     
 

 

Andere - en nieuwe items 
 
In het onderstaande gaan we in op een aantal thema’s die door Stg Opvoeden zijn 
aangedragen, maar die wij niet in onze shortlist hebben opgenomen. Verder benoemen we 
hieronder een aantal thema’s die we niet terugvinden in de database van de CJG-website en 
die onderbelicht blijven in de content van de CJG-website of te algemeen geformuleerd zijn.  
 
Taboes 
Een belangrijk thema waar ook veel over wordt gesproken in de discussies over opvoeden en 
opgroeien zijn taboes. Op de fora noemen ze dit haram (iets wat volgens de Islamitische 
leefregels niet mag). Er is overigens veel discussie over wat haram nu eigenlijk exact is 
omdat er altijd weer verschillende interpretaties aan worden gegeven. Als we ons alleen al 
beperken tot de seksuele opvoeding, dan zijn er al veel taboes. Het frappante is echter wel 
dat juist over taboe onderwerpen ook weer veel op de fora wordt geschreven. Dit komt 
doordat de meeste mensen anoniem berichten plaatsen en dus openhartig kunnen zijn 
zonder hun ware identiteit prijs te hoeven geven. Er zijn binnen het thema seksualiteit ook 
veel taboes die heel duidelijk. Seks voor het huwelijk kan niet en homoseksualiteit is een 
zonde.  
 

Familie en omgeving (betrokken bij opvoeding) 
Bemoeienis van de familie bij de opvoeding van de kinderen. Dit komen we op het forum 
veel tegen. In de discussies gaat het met name om de vraag: hoe vind je een tussenweg 
tussen je familie betrekken bij de opvoeding en zelf de regie houden. De rol van familie is 
belangrijk, die kan je niet zomaar aan de kant zetten, maar hierdoor komen jonge ouders wel 
vaak in de knoop.  
 
In zeker zin gaat het hier om de vraag: wie mogen allemaal mee opvoeden? In Marokko mag 
je ook als buurtgenoten de kinderen van een ander opvoeden. Het is daar heel gebruikelijk 
om een corrigerende tik uit te delen als je ziet dat een buurtkind zich misdraagt. De 1ste 
generatie nam dit gedrag ook mee naar Nederland en ging er op veel momenten vanuit dat 
hun kinderen wel gecorrigeerd zouden worden in de openbare ruimte. Echter thuis heerste 
vaak de harde hand en op straat konden de kinderen (2de generatie) doen wat ze wilden. In 
Nederland is het betrekken van de rest van de familie ook nog altijd bij de 2de en 3de 
generatie heel gewoon. Al ontstaat er wel steeds meer discussie over hoever je de andere 
familieleden moet betrekken bij de opvoeding. 
 
Wat we ook veel tegenkomen is hoe er gepraat wordt over de “verpeste” generatie en hoe 
de volgende generatie nog meer “verpest” zal zijn. Wat ons betreft gaat het hier om 
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verantwoordelijk nemen voor je kinderen buiten de deur. De opvoeding stopt niet bij de 
voordeur, ook daarbuiten is toezicht belangrijk.  
 
Ongehuwd zwanger  
En tot slot, ongehuwd zwanger en de kinderen alleen moeten opvoeden doordat je bent 
verstoten. Een praktijk die steeds meer voorkomt en waarover steeds meer wordt gesproken 
op de communities.  
 
NB. Naast al de serieuze topics, gaan de meeste discussies over hele luchtige zaken. 
Bijvoorbeeld bij zwangerschap gaat het meer over het delen van de ervaring van het 
zwanger zijn: Wie moet er in oktober bevallen? Wie in December? Wie weet er leuke 
kindertraktaties? Vooral topics dus om ervaringen van zwangerschap en ideetjes daarover te 
delen.  
 
 

De vergelijkingsmethode  
 
Hieronder gaan we in op de opzet van het vergelijkingsonderzoek en de stappen die we 
hierin hebben gezet. 
 
Verantwoording 
De rapportage is een vergelijkingsstudie van (online) databases. Hierbij gaat het om het 
vergelijken van een grote hoeveelheid gegevens. Dit heeft als voordeel dat er heel veel te 
vergelijken valt. Echter daarin zit ook direct een groot nadeel dat de hoeveelheid zo groot is 
dat er geen samenhang meer in te ontdekken valt . Om toch een adequate vergelijking te 
kunnen maken hebben we ons bij een aantal beperkingen neergelegd.  
 
Het vergelijken van de overeenkomstige trefwoorden uit de beide databases, levert veel 
informatie op, maar is, qua betekenis, lang niet altijd (direct) gericht op zaken rond 
opgroeien en opvoeden. De algemene vergelijking betreft dus in veel opzichten ‘een schot 
hagel’. Ter illustratie een voorbeeld: Als je zoekt op het trefwoord ‘ZITTEN’ binnen de 
communities van Marokko Media, dan geeft dit het hoogst aantal matches weer: ZITTEN 
komt 851.000 keer terug. Wat op zichzelf al een dusdanig grote hoeveelheid informatie is 
dat een goede vergelijking binnen een redelijke tijdsperiode ondoenlijk is.  
 
Echter kijken we ook naar de betekenis die eraan wordt gegeven, dan zien we ook een zeer 
veelzijdig beeld. Mensen zien het leven niet meer zitten (zelfmoordgedachten), thuis zitten 
zat zijn (willen weer aan het werk), het kapsel niet wil blijven zitten (lifestyle), hoe 
Marokkaanse meiden in elkaar zitten (zoeken naar een partner), vastzitten (in de 
gevangenis), hij heeft me laten zitten (liefdesverdriet), et cetera ..  
 
We zijn bij het analyseren van de databasevergelijking (puur trefwoorden vergelijken) 
uitgegaan van de hoeveelheid matches van trefwoorden uit de CJG-onderwerpenlijst op de 
communities van Marokko Media.  
 
Daarnaast hebben we een shortlist gemaakt van onderwerpen die wij, uit ervaring en uit de 
discussies gelezen, als meest aansprekende onderwerpen hebben geselecteerd. 
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Aansprekend voor de bezoekers van Marokko Media (omdat ze aangeven hier veel belang 
aan te hechten) en aanspreken voor de CJG-site (omdat het afwijkende items, inhoud of 
betekenisgeving bevat).  
 
Verder hebben we binnen de shortlist ook gezocht naar combinatie trefwoorden 
(bijvoorbeeld ZITTEN+BABY).  Op deze manier komen er wel meer discussies bovendrijven 
die direct te koppelen zijn aan opvoed of opgroei thema´s en dus ook voor vergelijking in 
aanmerking komen.  
  
De werkwijze  
 
De volgende activiteiten hebben we uitgevoerd in het kader van de vergelijking: 

 
1. Database analyse op basis van trefwoorden uit de CJG-onderwerpenlijst. Hierbij 

hebben we ons beperkt tot de items die minimaal 10.000 keer terugkwamen op de 
communities van Marokko Media; 

 
2. Samenstellen van de shortlist van onderwerpen die voorkomen binnen beide 

databases (in samenwerking met Stg Opvoeden;  
 

3. Discussies analyseren op basis van de shortlist; 
 

4. Analyseren van deze discussies door middel van een vergelijking tussen deze 
informatie (op welke wijze praten ze onderling over opvoedthema’s) en de 
informatie uit de CJG-informatiebank. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud en de 
betekenisgeving binnen de discussies; 
 

5. Maken we een opsomming van andere en/of  nieuwe thema’s die binnen de 
communities over opvoeden te vinden zijn die niet voorkomen in de CJG-
informatiebank. 

 
Ten slotte hebben we een (algemeen) advies gegeven en doen  we aanbevelingen aan 
Stichting Opvoeden om optimaal te kunnen aansluiten bij de internetgebruikers in het 
algemeen en de Marokkaanse Nederlandse opvoeders in het bijzonder. Hierbij maken we 
gebruik van onze opgebouwde ervaring binnen de eerdere projecten rond opvoeden en 
opgroeien, de interne bespiegelingen die we hebben gehad rond deze thema’s en onze 
algemene kennis over internetinitiatieven en analyse tools (zoals Google Analytics).  
 

Het vergelijkingsonderzoek 

Zoals bij de werkwijze is aangegeven bestaat dit vergelijkingsonderzoek uit de volgende 
elementen: database analyse, vanuit een shortlist discussies bekijken om de context rond de 
items te kunnen vaststellen, een vergelijking op inhouds- en betekenisniveau van beide sites 
om af te sluiten met andere / nieuwe thema’s die we tegenkomen op de communities.   
 
Database vergelijking 



 
 

12 
 

Vergelijkingsstudie tussen de CJG-informatiebank en de database van Marokko Media 

 
Bij het vergelijken van de database zijn we uitgegaan van de onderwerpenlijst zoals die door 
Stichting Opvoeden is aangedragen. Van de ruim 2500 items hebben we al de trefwoorden 
die meer dan 10.000 werden benoemd op de communities van Marokko Media beschreven 
(zie bijlage voor de volledige lijst van > 10.000). Hierbij werd duidelijk dat: 

 
- 34 items meer dan 100.000 keer terug te vinden zijn  
- 142 items meer dan 10.000 keer terug te vinden zijn 

 
Zoals bij de onderzoek verantwoording al aangegeven,  zijn er vaak meerdere betekenissen 
te geven aan de trefwoorden uit de lijst, waardoor een één op één vergelijking op 
databaseniveau (sec trefwoorden met elkaar vergelijken) veel onnauwkeurigheid oplevert. 
 
Daarom zoomen we in op de woorden die een duidelijke en ondubbelzinnige vergelijking 
kunnen opleveren. Denk hierbij aan woorden zoals trouwen (221.000 keer), echo (12.600 
keer), moeder worden (133.000 keer), baby (76.900), leren praten (45.500), naar 
volwassenheid (20.400), etc. Dan zien we grote hoeveelheden trefwoorden terugkomen die 
(als we de discussies nader bekijken) gaan over de kernthema’s opvoeden en opgroeien.  
 
De top 34 van trefwoorden die meer dan 100.000 keer in discussies zijn genoemd: 

Item 
     Keer 
benoemd 

Zitten 
                 
851,000  

In de auto 
                 
705,000  

Zien 
                 
677,000  

In de keuken 
                 
574,000  

In de zon 
                 
424,000  

Relaties 
                 
416,000  

Werken 
                 
402,000  

Moe 
                 
380,000  

Werken 
                 
372,000  

Staan 
                 
365,000  

In de woonkamer 
                 
275,000  

Media 
                 
241,000  
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Eten 
                 
231,000  

Media 
                 
226,000  

Trouwen 
                 
221,000  

Blij 
                 
201,000  

Eten 
                 
201,000  

Lopen 
                 
197,000  

Horen 
                 
189,000  

Verbieden 
                 
189,000  

Bang 
                 
160,000  

Sport 
                 
152,000  

In de tuin 
                 
151,000  

Slapen 
                 
150,000  

Wonen 
                 
144,000  

Moeder worden 
                 
133,000  

Geen vrienden 
                 
131,000  

Vader worden 
                 
125,000  

Water 
                 
121,000  

Slapen 
                 
119,000  

Anderen nadoen 
                 
118,000  

Naar school 
                 
112,000  

Internet 
                 
110,000  

Boos 
                 
101,000  
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(In de bijlage staat de uitgebreide lijst van 2.500 item met trefwoorden op volgorde van 

aantal) 

Aangezien de trefwoorden heel vaak terugkomen in discussies, is ook rond de context van 
opvoeden en opgroeien meer dan voldoende informatie terug te vinden op de communities. 
Bij het samenstellen van de shortlist hebben we een keuze gemaakt om op een aantal van de 
bovenstaande trefwoorden dieper in te gaan (zie verderop in het verslag).  
 
Vergelijking middels Google Analytics 
Als we de vergelijking maken tussen de Google Analytics van MM en de CJG database, dan 
moeten we als eerste constateren dat we twee verschillende grootheden vergelijken.  
 
Kijken we naar de Google Analytics en vergelijken dan de beide databases: Meest bekeken 
item in de CJG-database versus de meest bekeken items in de MM-database. Als we uit de 
top tien van zoekverkeer van de CJG-database vijf items vergelijken die veel zijn gezocht en 
op beide sites vaker voorkomen, dan zien we het volgende: 
 
Bij hallo wereld (6.730 bij MM en 1.101 via de CJG site) 
De verklaring voor de grotere aantal noemen van Hallo Wereld via MM kan zijn dat Hallo 
Wereld een aantal jaar geleden redelijk intensief gepromoot is op de communities van MM.  
 
Je-kindje-voelen (13.900 bij MM en 5.001 via de CJG site) 
Meest waarschijnlijke reden dat deze trefwoorden zoveel terug te vinden zijn bij MM is dat 
veel van de tweede / derde generatie van de Marokkaans Nederlandse bezoekers de 
afgelopen jaren in de leeftijd zijn gekomen om kinderen te kunnen krijgen. Deze groep groeit 
nog steeds gezien het aantal (met name vrouwen) die op de community aangeven dat ze 
zwanger zijn. 
 
Bekken pijn/ bekkeninstabiliteit (386 bij MM en 3.825 via de CJG site) 
Het gegeven dat er weinig trefwoorden te vinden zijn via MM kan te maken hebben met 
gegeven dat het een heel specialistisch onderdeel van de zwangerschap betreft, dan ook 
lang niet iedereen overkomt. In de discussies waar dit trefwoord wordt genoemd blijkt het 
met name te gaan over het delen van ervaringen over de pijn en het daaruit voortvloeiende 
ongemak die bekkeninstabiliteit met zich meebrengt.   
 
Herpes (448 bij MM en 2.247 via de CJG site) 
Hier wordt binnen de communities van MM in verhouding weinig over gesproken. De keren 
dat het terugkomt is dat men er kennis over wil opdoen: wat is het, hoe is het 
overdraagbaar, welke gevolgen heeft het als je het hebt etc. Verder komt ongeveer  een 
derde van al de trefwoorden voort data van een voorlichtingsproject over seksualiteit dat we 
met de RutgersWPF hebben ontwikkeld www.geentaboes.nl.   
   
Seks tijdens de zwangerschap (1.080 bij MM en 1.663 via de CJG site) 
Over seks tijdens de zwangerschap wordt heel openhartig gesproken. Dit is typisch zo’n 
vraag waar ze graag als peers onderling over praten om van elkaar te horen hoe anderen 
daarmee omgaan.  
 

http://www.geentaboes.nl/
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Shortlist  
We hebben op basis van een aantal criteria een ‘shortlist’ van honderd trefwoorden 
gemaakt die we linken aan de centrale thema’s opvoeden en opgroeien. De criteria zijn: 

- De items moeten substantieel zijn terug te vinden in de diverse discussies binnen de 
communities; 

- De discussies waarbinnen de items terugkomen moeten wel van zekere lengte zijn 
om zicht te krijgen hoe de doelgroep denkt over opvoeden en opgroeien 
gerelateerde thema’s; 

- De selectie heeft tevens plaatsgevonden op basis van ervaringen uit eerdere 
projecten waarbinnen over opgroeien en opvoeden is gesproken (denk aan projecten 
zoals www.opvoedmix.nl en www.geentaboes.nl); 

- Ten slotte is de projectmedewerker binnen dit onderzoek naast administrator (hoofd 
van de moderatoren van MM) ook schoolmaatschappelijk werkster met meer dan 
tien jaar werkervaring met migrantenjongeren in de grote steden. Ook haar 
professionele ervaring heeft mede de selectie van de items bepaald.    

 
De shortlist bestaand uit de volgende items (met de kenmerken uit de CJG database erbij 
vermeld): 

 

Artikel naam kennis of thema instituut 

#zw Ontwikkeling maand 1-3 KNOV 

#zw Ontwikkeling maand 4-6 KNOV 

#zw Ontwikkeling maand 7-9 KNOV 

#zw Bedje C&V 

#zw Box C&V 

#zw Relaties NJi 

#zw Jonge ouders NJi 

#zw Een broertje of zusje NJi 

#zw Zwanger en werk EC 

#zw Moeder worden Nji 

#zw Vader worden Nji 

#zw Opvoeden Nji 

Baby  

#b Groei NCJ 

#b Leren lopen Nji 

#b Leren praten Nji 

#b Negeren NJi 

#b Verbieden Nji 

#b Eten leuk maken VC  

#b Huilen na het eerste jaar NCJ 

#b Spelen Nji 

#b Religie Nji 

Peuter  

#peut Belonen NJi 

http://www.opvoedmix.nl/
http://www.geentaboes.nl/
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#peut Delen NJi 

#peut Negeren NJi 

#peut Protest NJi 

#peut Ruzie NJi 

#peut Straffen NJi 

#peut Sport en spel NJI 

#peut Pesten NJI 

#peut Huilen NCJ 

#peut Spijlen en uit bed vallen C&V 

#bsk Leren lezen Nji 

#bsk Leren schrijven Nji 

#bsk Taalproblemen logopedie 

#bsk Taalachterstand NCJ 

Voeding VC 

#bsk Met vreemden mee Nji 

Opvoeding en gedrag Nji 

Opvoedtips Nji 

Belonen Nji 

Consequent zijn Nji 

#bsk Grenzen stellen Nji 

Delen Nji 

Meehelpen in het huishouden Nji 

Negeren Nji 

Straffen Nji 

Verbieden Nji 

Slapen Nji 

#bsk Duimen NCJ+Nji 

Slecht slapen Nji 

Zindelijkheid Nji 

Bedplassen NCJ 

Buiten spelen Nji 

Samen spelen Nji 

Leren zwemmen Nji 

#bsk Pesten Nji 

#bsk De basisschool Nji 

#bsk Van school gestuurd Nji 

#bsk Alleenstaande ouders NJi 

#bsk Co-ouders Nji 

#bsk Grote gezinnen NJi 

#bsk Jonge ouders NJi 

#bsk Cultuur Nji 

#pub Belonen Nji 

#pub Negeren Nji 

#pub Onderhandelen Nji 
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#pub Ruzie NJi 

#pub Verbieden Nji 

#pub Communiceren Nji 

#pub Uitgaan op welke leeftijd Nji 

#pub Pesten Nji 

#Pub Fout gedrag en rol ouders Nji 

#pub Straf na overtreding Nji 

#pub Stotteren logopedie 

#pub Dyslexie logopedie 

#pub Taalachterstand Nji 

#pub ADD, HD en ADHD Trimbos 

#pub Verzorging en veiligheid NCJ 

#pub Lichaamsverzorging NCJ 

#pub Een schoon lichaam NCJ 

#pub Een gezond gebit NCJ 

#pub Veilig uitgaan C&V 

#pub Dieren NCJ 

#pub Grote gezinnen Nji 

#pub Scheiden en kinderen Nji 

#pub Als je kind het vertelt Nji 

#pub Problemen op school Nji 

#pub School en geld Nibud 

#jv Groei NCJ 

#jv Opvoeding en gedrag Nji 

#jv Communiceren NJi 

#jv Meehelpen in het huishouden NJi 

#jv Opvoeden zonder geweld NJi 

#jv Gezondheid en voeding Trimbos 

#jv Naar school Nji 
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Bijlagen (apart bijgevoegd) 

- Onderwerpen algemeen 
- Onderwerpen shortlist  
- Onderwerpen afwijkend  
- Website Re-development 
- Factsheet Marokko Media 

 


