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Voorwoord 
 
Iedereen die kinderen opvoedt, loopt regelmatig op tegen vragen en problemen die het opvoeden 
van kinderen nu eenmaal met zich meebrengt. Dat is zo bij jonge kinderen, en dat is nog steeds 
zo bij pubers en jongvolwassenen. De onderwerpen veranderen met de leeftijd, maar de zorgen 
niet. Vaak gaat het om kleine vragen of problemen, soms gaat het om grote problemen. Toch 
kunnen ook de kleine vragen op het moment dat ze zich voordoen heel veel aandacht en energie 
vragen. Ook dan is het soms moeilijk om helemaal zelf, zonder enige steun, tot een oplossing of 
antwoord op een vraag te komen. 
Tegenwoordig neemt internet een belangrijke plaats in als het gaat om het zoeken naar 
informatie. Dat geldt ook voor het zoeken naar informatie over het opvoeden, opgroeien en de 
gezondheid van kinderen en jongeren.   
Op gemeentelijke websites, via Centra voor Jeugd en Gezin en integrale wijkteams, is 
opvoedinformatie aanwezig. Deze opvoedinformatie wordt landelijk door de Stichting 
Opvoeden.nl verzorgd in samenwerking met een landelijke redactieraad. Ook stelt de stichting 
deze informatie beschikbaar op de landelijke site www.opvoeden.nl.  
Het is belangrijk dat de informatie die online wordt aangeboden aansluit op de vragen en 
problemen zoals de ouders en opvoeders die zelf ervaren. Vooral voor ouders met oudere 
kinderen is nog onvoldoende bekend in hoeverre dit het geval is. Op verzoek van de Stichting 
Opvoeden.nl heeft H & S consult een onderzoek uitgevoerd onder ouders van pubers en 
jongvolwassenen. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de behoeften aan 
opvoedingsondersteuning van ouders van pubers en jongvolwassenen en de rol die online 
opvoedinformatie daarbij speelt. Door dit onderzoek kan de Stichting Opvoeden.nl beter 
aansluiten bij de vragen, thema’s en verwachtingen die ouders hebben.  
 
Aan dit onderzoek is meegewerkt door vele ouders van pubers en jongvolwassenen. Wij 
bedanken hen voor het delen van hun opvoedingservaringen. Zonder hun inzet was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast bedanken wij de professionals van CJG’s, integrale 
wijkteams, gemeenten en vanEgmondConnect die hebben geholpen met het werven van ouders 
voor de expertmeetings en het ter beschikking stellen van locaties voor het houden hiervan. Vera 
Hermanns bedanken wij voor haar bijdrage aan de verslaggeving van een expertmeeting. 
Verder bedanken wij Lorien Meeken, masterstudent van de Universiteit van Amsterdam, die aan 
dit onderzoek een bijdrage heeft geleverd in het kader van haar masterscriptie. Irene Weijers 
bedanken wij voor de hulp bij het analyseren van de data van de vragenlijst.  
 
 
Inge Sleeboom en Jo Hermanns 
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1. Informatiebank voor ouders over opvoeden, opgroeien en gezondheid  
 
De Stichting Opvoeden.nl heeft als visie het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en 
ontwikkelen van een kind door het (online) aanbieden van eenduidige, gevalideerde informatie 
voor ouders, opvoeders en jongeren die aansluit bij de behoefte en de belevingswereld van 
ouders, opvoeders en jongeren. Een van de daaruit voortvloeiende hoofddoelstellingen is 
het onderhouden en ontwikkelen van één landelijke online informatiebank met eenduidige, 
actuele en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, 
opvoeders, en jongeren die toegankelijk is, makkelijk vindbaar en op meerdere manieren 
ontsloten kan worden. 
Sinds begin 2013 is de beoogde informatiebank online: de informatiebank, die toegankelijk is via 
www.cjg.nl en de verschillende gemeentelijke websites van de Centra voor en Gezin (CJG’s) in 
Nederland of via andere gemeentelijke sites en via de site www.opvoeden.nl. Vrijwel alle 
gemeenten in Nederland (400 van de 403) maken op dit moment gebruik van deze online 
opvoedinformatie. Naast gemeenten zijn ook (andere) lokale zorg- en onderwijsaanbieders 
beoogde gebruikers van de landelijke informatiebank.  
De informatiebank is ingedeeld aan de hand van de verschillende ontwikkelingsfasen die kinderen 
doormaken vanaf de conceptie tot en met de jongvolwassenheid (zwanger, baby, peuter, 
basisschoolkind, puber, jongvolwassene). Ook is de daaraan voorafgaande fase opgenomen, 
namelijk de periode waarin partners een kinderwens hebben. 
Op dit moment wordt de Stichting Opvoeden.nl gefinancierd door het ministerie van VWS. 
Vanaf 2015 zal de VNG deze landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en 
gezondheid voor ouders, opvoeders opnemen in de collectieve financiering vanuit het 
gemeentefonds. 
 
Programma’s ter realisering van de doelstellingen 
 
Het onderhouden en ontwikkelen van de informatiebank en het realiseren van de samenhang is 
een continu proces. De Stichting Opvoeden.nl heeft daartoe vijf programma’s benoemd om de 
doelstellingen de komende jaren te realiseren1 en is er een Contentstrategie CJG-informatiebank2 
opgesteld. 
Een belangrijk kwaliteitscriterium bij het ontwikkelen van betrouwbare informatie voor ouders, 
opvoeders en jongeren over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen en jongeren is 
dat het aanbod aan dient te sluiten op de vragen en behoeften die bij ouders (en jongeren) leven. 
De informatiebank moet niet alleen deugen vanuit het perspectief van de verschillende 
professionals en de gemeenten en organisaties die het product aanbieden, maar ook vanuit het 
perspectief van de primaire gebruikers: ouders en opvoeders (en jongeren). Om deze ‘vraagkant’ 
beter in beeld te krijgen en een vraaggestuurd aanbod te ontwikkelen heeft de Stichting 
Opvoeden.nl in haar Contentstrategie een vraaganalyse opgenomen door middel van interviews 
met ouders en opvoeders.  
 

                                                 
1 Visiedocument met programma’s, Stichting Opvoeden.nl, 7 september 2013. 
2 Contentstrategie CJG-informatiebank, versie 3: Resultaten en analyses, Else de Groot, Stichting Opvoeden.nl, 12 
juni 2013. 
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De Stichting Opvoeden.nl heeft aan H & S Consult gevraagd een onderzoek te verrichten naar de 
vragen en behoeften van ouders van pubers en jongvolwassenen met betrekking tot de informatie 
die de landelijke informatiebank online aanbiedt. Bij dit onderzoek is onder andere een 
masterstudent Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, 
van de Universiteit van Amsterdam betrokken.  
 
Kwaliteitscriteria opvoedingsondersteuning vanuit het perspectief van ouder/opvoeder 
 
De landelijke informatiebank is een vorm van opvoedingsondersteuning. Het is daarom van 
groot belang dat de informatiebank wordt getoetst aan enkele basale kwaliteitscriteria.3 Deze 
criteria spelen voortduren mee bij het ontwikkelen en beoordelen van opvoedingsondersteuning. 
Deze criteria zijn: 
 

1 Bekendheid 
Als de potentiële gebruiker een specifiek aanbod niet kent of niet relatief gemakkelijk kan 
achterhalen, zal dat aanbod niet gebruikt worden. 
  

2 Bereikbaarheid 
De doelgroep waarvoor het aanbod ontworpen is, dient zonder al te hoge financiële, 
psychologische, culturele en logistieke drempels het aanbod te kunnen gaan gebruiken.  
 

3 Vraagsturing 
Opvoedingsondersteuning zal effectiever zijn als wordt aangesloten bij vragen en problemen 
zoals de doelgroep ze zelf ervaart. 
 

4 Samenhang 
Hoewel samenhang geen doel op zich mag zijn, vraagt het huidige versnipperde aanbod om een 
betere afstemming en gezamenlijke planvorming. Ouders en opvoeders met opvoedvragen 
vinden online links naar talloze websites met opvoedinformatie, waardoor het aanbod 
onoverzichtelijk is. (Bij Google geeft het zoekwoord ‘slaapproblemen’ bijvoorbeeld 373.000 hits). 
Deze informatie is soms strijdig met elkaar.  
 

5 Effectiviteit 
Van de vele honderden verschillende visies, theorieën, protocollen, activiteiten, methodieken en 
projecten op het terrein van de opvoedingsondersteuning is maar voor een deel bekend of de 
theorie valide is of dat het aanbod het beoogde effect bereikt. Er is inmiddels een aantal 
overzichten bekend van effectieve methodieken en activiteiten4 5. Alle informatie die in de 
informatiebank wordt opgenomen, dient getoetst te worden op de validiteit en betrouwbaarheid.  
 
Er is door de Stichting Opvoeden.nl inmiddels aandacht besteed aan de verschillende criteria. 
Criterium 3, de vraagsturing, is echter nog onderbelicht gebleven.  
 
 

                                                 
3 Hermanns, J.M.A. & Vergeer, M.M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in Nederlandse 
gemeenten. Stand van zaken. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. 
4 Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Pannebakker, M. (2001). Veelbelovend en effectief. Overzicht van 

preventieve projecten en programma's in de domeinen Gezin, School, Jeugd, Wijk. Eerste Editie CtC-gids. Utrecht: 

NIZW. 
5 Dijke, A. van, Snijders, J., & Terpstra, L. (1999). Het werkveld opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Utrecht: 
NIZW. 
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2. Doelstelling 
 
Het doel van de vraaganalyse is inzicht krijgen in de behoefte en verwachtingen aan online 
informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van ouders van pubers en jongvolwassenen, 
om de opvoedinformatie te kunnen laten aansluiten bij de vragen, thema’s en verwachtingen die 
ouders en opvoeders hebben. Deze doelstelling betreft met name het kwaliteitscriterium 3, 
vraagsturing. 
Binnen de opvoedingsthema’s is een extra aandachtspunt het thema mediaopvoeding. De reden 
hiervoor is onder meer dat de Stichting Opvoeden.nl deelneemt aan het Deltaplan 
Mediaopvoeding6, een samenwerking van het Nederlands Jeugdinstituut, Ouders Online, Mijn 
Kind Online, Mediawijzer.net en de Stichting Opvoeden.nl. Gezamenlijk is een visie en aanpak 
ontwikkeld om ouders te ondersteunen bij de mediaopvoeding.  
 
 
De onderzoekvragen  
 

1 Welke vragen en behoeften aan opvoedinformatie hebben ouders van pubers en 
jongvolwassenen? 

 
2 Welke informatiebronnen over opvoedinformatie zijn er voor ouders van pubers en 

jongvolwassenen beschikbaar en worden er door hen geraadpleegd? 
 

3 Over welke thema’s of ontwikkelingsdomeinen hebben ouders behoefte aan 
informatie die specifiek online beschikbaar is? 

 
4 Hoe uitgebreid moet die online informatie zijn? 

 
5 Welke van de volgende functies van opvoedingsondersteuning dienen aan bod te 

komen: organiseren van onderlinge steun; bieden van informatie; geven van advies, 
waaronder verwijzen naar achterliggende hulp? 

 
6 Welke specifieke voordelen c.q. nadelen biedt internet ten opzichte van andere 

vormen van  opvoedingsondersteuning? 
 
 

3. Werkwijze 
 
Definitie pubers en jongvolwassenen 
 
In dit onderzoek worden onder pubers kinderen verstaan van 12 tot en met 16 jaar. Onder 
jongvolwassenen worden jeugdigen verstaan van 17 tot en met 23 jaar. 
 
Opbouw onderzoek  
 
Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten: een kwalitatief onderzoek met een aantal 
expertmeetings met ouders/opvoeders en een kwantitatief onderzoek met een vragenlijst, 
gebaseerd op de informatie uit de expertmeetings. Het onderzoek heeft plaats gevonden van 
oktober 2013 tot augustus 2014. 
  

                                                 
6 Deltaplan Mediaopvoeding: visie en aanpak. 
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Kwalitatief onderzoek 
 
Voor het onderzoeken van de vragen zijn in januari en februari 2014 vijf expertmeetings7 van 
circa twee uur gehouden met vertegenwoordigers van de volgende groepen: 
• Ouders van pubers (12-16 jaar), Krimpen a/d IJssel (5) 
• Ouders van pubers (12-16 jaar), Zwartewaterland (3) 
• Ouders van pubers (12-16 jaar), Woerden (2) 
• Ouders van jongvolwassenen (17-23 jaar), Amsterdam (7) 
• Ouders van jongvolwassenen (17-23 jaar), Woerden (4) 
 
Doel van de gesprekken was het perspectief van de betrokkenen op de vraagstelling te 
achterhalen. De bedoeling was meer inzicht te krijgen in de motieven, verwachtingen, 
ervaringen en wensen van de ouders ten aanzien van online opvoedinformatie. Tevens was 
het doel te achterhalen welke vragen, zorgen of problemen ouders van pubers en 
jongvolwassenen ervaren, zodat deze in de vragenlijst opgenomen konden worden en 
gekwantificeerd. Met behulp van de expertmeetings is zo breed mogelijk in beeld gebracht 
wat er leeft onder ouders van pubers en jongvolwassenen. Op basis daarvan zijn domeinen 
bepaald die in de vragenlijst zijn opgenomen en onderzocht is in hoeverre deze domeinen een 
rol spelen bij ouders in Nederland. 
Er is een interviewprotocol8 ontwikkeld als leidraad voor de bijeenkomsten, waarin de 
onderzoeksvragen systematisch aan bod kwamen. De gesprekken werden verder 
gestructureerd aan de hand van de domeinen die een rol spelen bij het opvoeden, opgroeien 
en de gezondheid van pubers en jongvolwassenen: 
 

1. Onderwijs 
2. Vrije tijd 
3. Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
4. Relaties met leeftijdgenoten 
5. Relaties met gezinsleden (en andere gezinszaken) 
6. Mediaopvoeding 
7. Cultuur & religie 
8. Opvang van de kinderen 
9. Wonen (zelfstandig wonen, leefklimaat in de buurt, criminaliteit) 
10. Werken 
11. Geldzaken 
12. Sociale contacten van de opvoeder (sociale contacten en informele steun) 
13. Veiligheid 

Onderdeel van de voorbereiding was een inventarisatie van recent Nederlands onderzoek 
(2000 of later) naar thema’s waarop ouders van pubers en jongvolwassenen vragen hebben in 
de opvoeding. Gebruik is gemaakt van de zoektermen: ‘pubers’, ‘jongvolwassenen’, 
‘opvoeding’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘opvoedingsondersteuning’. Dit bleek slechts zeer 
beperkt informatie op te leveren ten aanzien van thema’s. Het bestaande onderzoek richt zich 
op voornamelijk op kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.  Waar het wordt onderzocht 
gebeurt dit meestal niet systematisch, maar door ouders te laten kiezen uit een lijst van 
onderwerpen die onderzoekers aan ouders voorleggen. 
 

                                                 
7 Deze methodiek is ontwikkeld door Jo Hermanns en Inge Sleeboom en eerder met succes toegepast onder andere 
bij het realiseren van een sluitende aanpak 0-6 jarigen in het gemeentelijk jeugdbeleid, het ontwikkelen van Brede 
Scholen en in een onderzoek naar thuiszitters onder cliënten van een GGZ-instelling. 
8 Zie bijlage 1 voor de gesprekleidraad. 
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De doelgroep ‘ouders van jongvolwassen’ is ook een relatief nieuwe doelgroep binnen het 
terrein van het jeugdbeleid en de zorg voor jeugdigen. In principe richt de ondersteuning 
vanuit verschillende organisaties die tot taak hebben ouders te ondersteunen in de opvoeding 
zich op jeugd tot 18 jaar, al is verlenging mogelijk. Nu de gemeenten per 2015 
verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, naast de uitvoering van de WMO, richten CJG’s 
zich op jeugd tot 23 jaar. Daarnaast is er in 2000 door Arnett9 voorgesteld om in de theorie 
van de levensloop een fase toe te voegen, namelijk ontluikende volwassenheid. Dat is de 
leeftijdsperiode vanaf de late tienerjaren tot het midden van de jaren twintig (ca. 18 -25 jaar). 
Hij vindt dit een fase met specifieke ontwikkelingskenmerken, van mensen die opgroeien in 
geïndustrialiseerde samenlevingen. Deze fase gaat komt na de adolescentie (begin puberteit 
tot late tienerjaren) en gaat vooraf aan de fase van jongvolwassenheid. Arnett benoemt vijf 
kenmerken die ontluikende volwassenheid onderscheidt van andere fasen: het is het tijdperk 
van exploratie van de identiteit, het tijdperk van instabiliteit, het op zichzelf gerichte tijdperk, 
het tijdperk met het ‘er net tussenin’-gevoel, en het tijdperk van mogelijkheden. 
Tegenwoordig, betoogt Arnett, is het niet meer de periode waarin mensen zich de rollen van 
volwassenen eigen maken die voor een lange tijd vastliggen (vaste baan, trouwen, kinderen 
krijgen), maar zij proberen verschillende ervaringen uit en verloopt de weg naar duurzame 
keuzes veel geleidelijker. 
Ook vanuit deze ontwikkelingspsychologische invalshoek is het dus interessant te 
onderzoeken welke behoeften ouders van jongvolwassenen10 hebben aan informatie over 
opvoeden, opgroeien en gezondheid.  
 
Werving deelnemers expertmeetings 
 
In oktober 2013 is gestart met de werving van ouders voor de expertmeetings begin 2014. 
Gepland waren 3 bijeenkomsten met ouders van pubers uit respectievelijk een grote, 
middelgrote en kleine gemeente, en 3 bijeenkomsten van ouders met jongvolwassenen, 
eveneens uit gemeentes met verschillende grootte. De achterliggende gedachte is dat ouders 
van pubers en jongvolwassenen voor een deel geconfronteerd zullen worden met andere 
vragen over opvoeden en opgroeien door de gemeentegrootte. Opgroeien in een grote stad 
brengt andere ervaringen en problemen mee dan opgroeien in een kleine kern.  
Voor de werving is contact gelegd met leden van de Gebruikersraad11 van de Stichting 
Opvoeden.nl. Hen is gevraagd naar mogelijke intermediairs of sleutelfiguren binnen hun 
gemeenten, die ouders zouden kunnen benaderen om te kunnen deelnemen. Enerzijds door 
het ontstaan van de CJG’s, anderzijds door de transitie en transformatie van de jeugdzorg 
hebben gemeenten tegenwoordig meer rechtstreekse contacten met ouders. Bovendien kan 
de gemeente profijt hebben van de opbrengsten van de expertmeetings.  
Opvallend was dat het moeite kostte om via op lokaal niveau werkende voorzieningen in 
contact te komen met ouders van pubers en jongvolwassenen.  
In eerste instantie zijn leden van de Gebruikersraad benaderd van de gemeenten Rotterdam, 
Nijmegen, Krimpen a/d IJssel en Zwartewaterland (met resp. 616.294, 165.382, 28.855, 
22.139 inwoners, cijfers CBS 2013). In een later stadium zijn via het eigen netwerk ouders 
geworven in Amsterdam en Woerden (resp. 799.279 en 50.346 inwoners, cijfers CBS 2013).  
Het CJG-Rijnmond (Rotterdam) bleek echter geen directe contacten te hebben met ouders 

                                                 
9 Arnett, J.J (2008). Ontluikende volwassenheid: wat is het en waar is het goed voor?  Kind en Adolescent Review, 15(3), 

297-310. 
10 Volgens Arnett gaat het dus om ontluikende volwassenen. Omdat dit geen ingeburgerde term is, speken wij 
in dit onderzoek over jongvolwassenen bij de 17 – 23-jarigen. 
11 De Gebruikersraad is een platform is met vertegenwoordigers uit zeven gemeenten die de stichting adviseert en 
klankbord fungeert als klankbord. 
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uit beide doelgroepen; voor deze doelgroepen zijn scholen de vindplaatsen. Er vinden in het 
voorgezet onderwijs wel consulten plaats op scholen, maar daarbij worden geen ouders 
uitgenodigd.  
In Nijmegen zijn wij in contact gebracht met twee coördinatoren van integrale wijkteams van 
respectievelijk Nijmegen Midden en Nijmegen Noord. Op grond van demografische 
gegevens is besloten in Nijmegen Midden een bijeenkomst te organiseren voor ouders van 
jongvolwassenen en in Nijmegen Noord een bijeenkomst voor ouders van pubers. In 
Nijmegen Midden heeft een stagiaire pedagogiek gefunctioneerd als intermediair bij het 
benaderen van ouders. De bijeenkomst was gepland in een ruimte van Voorzieningenhart ’t 
Hert, het multifunctionele wijkgebouw van Nijmegen Midden, zodat de bijeenkomst op een 
voor de ouders bekende en makkelijk te bereiken plek zou plaats vinden. Er zijn ouders 
geworven via de website van het integrale wijkteam, flyers in het gebouw en contacten met 
het jongerenwerk. Dit heeft echter geen ouders opgeleverd. In de contacten met het wijkteam 
bleek ook dat er eigenlijk geen rechtstreekse contacten met ouders van pubers en 
jongvolwassenen zijn; dat maakt het bereiken van deze doelgroep moeilijk. Het bereiken van 
ouders via hun kinderen (17-23 jaar) die deelnemen aan het jongerenwerk lukte ook niet. Een 
verzoek (via de jongerenwerksters) aan hen om hun ouders op de bijeenkomst te attenderen, 
sloeg niet aan. Via de locatiemanager van het ROC in Nijmegen is door ons een poging 
ondernomen om ouders te werven, maar deze reageerde afhoudend op dit verzoek vanwege 
een vermeend probleem met de privacy.  
In Nijmegen Midden kwam het contact met de coördinator moeizaam tot stand, vanwege de 
drukte van haar werkzaamheden. Er is een breed verzoek uitgegaan naar intermediairs 
(professionals die met puber en/of ouders van pubers werken), maar daarop zi jn geen 
reacties binnen gekomen. 
In Krimpen a/d IJssel zijn wij in contact gebracht met de CJG-Regisseur Krimpen aan den 
IJssel en met Brigitte van Egmond van vanEgmondConnect, een voor de gemeente 
werkzame adviseur die in Krimpen belast is met het opzetten van een ouderklankbordgroep 
ten behoeve van de transitie jeugdzorg. Met deze twee deskundigen is een breed 
wervingstraject uitgezet, dat werd ondersteund door de CJG baliemedewerkster. Via de 
website en Facebook van het plaatselijke CJG; vo-scholen (o.a. via de zorgcoördinator en 
werving op een ouderavond); flyers gericht op vo-scholen, schoolmaatschappelijk werk, 
algemeen maatschappelijk werk, het jongerenwerk, jeugdverenigingen en 
pleegzorgbegeleiders; via contactpersonen uit het netwerk van vanEgmondConnect; via 
contactpersoenen binnen de kerkelijke gemeenschap aankondigingen in drie buurtkrantjes. 
Daarnaast zijn ouders benaderd die bekend waren bij het CJG naar aanleiding van het volgen 
van cursussen voor pubers. (Cursussen voor jongvolwassenen zijn er niet). Ondanks deze 
inspanningen heeft dit slechts geleid tot 1 expertmeeting voor ouders van pubers. Deze heeft 
plaats gevonden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
In de gemeente Zwartewaterland is een expertmeeting georganiseerd via een lid van de 
Gebruikersraad. In deze gemeente is een klankbordgroep actief van ouders in het kader van 
de transitie jeugdzorg. Deze ouders zijn gevraagd voor een expertmeeting en hebben het 
verzoek ook uitgezet in hun eigen netwerk. Dit heeft geresulteerd in één bijeenkomst  voor 
ouders met veelal binnen het gezin zowel pubers als jongvolwassenen, gehouden in het 
gemeentehuis.  
In Woerden zijn twee expertmeetings georganiseerd. Een voor ouders van pubers en een 
voor ouders van jongvolwassenen. Deze ouders zijn geworven via het vriendennetwerk van 
een ouder uit het privénetwerk van de onderzoeker en de bijeenkomsten vonden plaats in ons 
kantoor te Woerden (tevens woonplaats van deze ouders). 
In Amsterdam is een expertmeeting georganiseerd voor ouders van jongvolwassenen, 
eveneens via een ouder uit het privénetwerk die ook weer haar vriendennetwerk heeft 
ingeschakeld. Deze bijeenkomst vond thuis plaats bij een van deze ouders rond de 
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keukentafel.  
Op deze manier zijn uiteindelijk vijf expertmeetings gerealiseerd, waarbij zowel ouders uit een 
grote gemeente, een middelgrote gemeente en twee kleine gemeentes waren 
vertegenwoordigd. 
 
In het wervingstraject zijn nog andere pogingen ondernomen om ouders te benaderen. In 
Woerden is contact gelegd met het ROC. Evenals in Nijmegen bleek het plaatselijke ROC 
daar echter niet aan mee te willen werken en gaf ook aan dat een verzoek via de afdeling 
communicatie moet lopen. Voor het onderzoek was dit enerzijds een te tijdrovende weg 
gezien het aantal schakels dat zou moeten worden doorlopen binnen de ROC-organisatie en 
anderzijds zou het uiteindelijke verzoek aan de ouders op die manier niet meer via 
intermediairs die daadwerkelijk contact hebben met ouders tot stand komen.  
De masterstudent heeft een school in Alkmaar benadert, maar men vond dit een te grote 
belasting voor de ouders. 
Ook is geprobeerd ouders te benaderen via bestaande oudernetwerken voor pubers. Daartoe 
is contact gelegd met de contactpersoon van RadarAdvies voor de Stichting Mama weet alles.  
RadarAdvies begeleidt ouders echter alleen met het opzetten van een oudernetwerk, waarna 
de bemoeienis stopt. Ook wordt niet geregistreerd waar netwerken actief zijn. Via internet 
wordt vermeld dat er in Bloemendaal een netwerk van ouders van pubers actief is. Bij 
navraag bij het CJG bleek dit echter nooit van de grond te zijn gekomen. 
In Utrecht is het CJG benaderd om na te vragen in hoeverre er contacten met ouders van 
pubers zijn naar aanleiding van de cursussen die er worden gegeven. Deze cursussen blijken 
te worden uitbesteed aan derden, waardoor men ook niet weet of er gebruik van wordt 
gemaakt of door wie. 
 
Kortom, het is erg moeilijk ouders van pubers en jongvolwassenen te werven voor 
expertmeetings. Ouders zijn hiervoor het beste te motiveren als zij worden benaderd door 
iemand met wie zij persoonlijk contact hebben (intermediair). Voor de doelgroepen ouders 
van pubers en ouders van jongvolwassenen zijn er echter minder vanzelfsprekende contacten 
met professionals. Professionals die werkzaam zijn in CJG’s of integrale wijkteams hebben 
vooral rechtstreeks contact met ouders van jongere kinderen, maar vaak nauwelijks 
rechtstreeks contact met ouders van pubers, en nog minder met ouders van jongvolwassenen. 
Die laatste doelgroep is ook relatief nieuw, vanwege de overheveling van taken naar de 
gemeente (met de verantwoordelijkheid voor jongeren tot 23 jaar). Werving via het onderwijs 
wordt bemoeilijkt door de grootte en bureaucratische werkwijze van bijvoorbeeld een ROC, 
en het feit dat vo-scholen al (te) veel belast worden of aangeven dat hun ouders al te veel 
belast zijn.  
Een ander aspect waar ouders ons op wezen was dat de CJG’s nog bezig met het opbouwen 
van hun bekendheid en hun reputatie bij ouders.  
 
Kwantitatief onderzoek 
 
Op basis van de informatie uit de expertmeetings is door een masterstudent van de UvA onder 
begeleiding van H&S Consult een vragenlijst opgesteld voor ouders van pubers en 
jongvolwassenen12 (Meeken, 2014). Doel van de vragenlijst was een representatief beeld te krijgen 
over de verwachtingen en behoeften van ouders en opvoeders van pubers en jongvolwassenen 
aan online opvoedinformatie. De vragenlijst is gebaseerd op de VOBO, de Vragenlijst 

                                                 
12 Meeken, L.A. (2014). De behoefte aan online opvoedingsondersteuning van ouders van pubers en 
jongvolwassenen. Voor de CJG-informatiebank van StichtingOpvoeden.nl. Masterscriptie Opvoedingsondersteuning 
Pedagogische Wetenschappen. Amsterdam: UvA.  
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onvervulde Behoefte aan Opvoedingsondersteuning13, aangevuld met een vraag over de functies 
opvoedingsondersteuning waaraan ouders behoefte hebben, een vraag over de voordelen van 
internet en enkele achtergrondvragen.  
Om een zo groot mogelijke respons te krijgen onder een representatieve groep is de vragenlijst 
op verschillende manieren aangeboden: de vragenlijst is online verschenen op verschillende 
website over opvoeden, er is geworven via Facebook, Twitter en via het bezoek aan evenementen 
waar de doelgroep aanwezig was.  
De conceptvragenlijst is van tevoren besproken met de opdrachtgever en zowel online als 
mondeling uitgetest. De vragenlijst heeft van 17 maart tot 21 april 2014 online gestaan. 
Het vragenlijstonderzoek is onderwerp geweest van de eindscriptie van Meeken.  
 
Eindrapportage 
 
Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse is een concepteindrapportage opgesteld 
waarin de onderzoeksvragen worden beantwoordt. Dit is in augustus besproken met de 
opdrachtgever. Doel was het toetsen van de beelden die in het onderzoek naar voren waren 
gekomen en het voorleggen van aanbevelingen aan de Stichting Opvoeden.nl, om zodoende een 
bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstelling van de Stichting, in het bijzonder ten 
aanzien van het kwaliteitscriterium ‘vraagsturing’ en het bieden van inzicht in de behoefte aan 
mediaopvoeding met betrekking tot ouders en opvoeders van pubers en jongvolwassenen. 
De conceptrapportage is aan de hand van deze bijeenkomst bijgesteld. De terugkoppeling van het 
onderzoeksverslag naar de deelnemers van de expertmeetings en de respondenten van de 
vragenlijst heeft plaats gevonden door een samenvatting van het verslag, en een link naar het 
volledige rapport, te plaatsen op de site van de betrokken CJG’s, integrale wijkteams, www.cjg.nl, 
opvoeden.nl en de nieuwsbrief van de Stichting opvoeden.nl. 
   

4. Hoofdlijnen naar aanleiding van de expertmeetings 
 
In de gesprekken met ouders van pubers en jongvolwassenen blijken alle ouders regelmatig te 
maken te hebben met vragen, zorgen of problemen in de opvoeding. Tijdens de expertmeetings 
zijn steeds de verschillende domeinen aan de orde gesteld waarop ouders vragen zouden kunnen 
hebben en is daarbij gevraagd welke rol internet daarbij speelt of zou kunnen spelen. Eerst zal de 
inhoud van de gesprekken in algemene zin per domein weergegeven worden. Vervolgens zal in 
een aparte paragraaf ingegaan worden op internet als bron van steun en informatie.  
 
Mediaopvoeding 
 
Het omgaan en begeleiden van pubers en jongvolwassenen met de verschillende mediavormen is 
voor alle ouders een dagelijkse realiteit. In alle expertmeetings maakt dit veel discussie los en veel 
ouders vinden het lastig hier goed mee om te gaan. Hierbij speelt een rol dat de nieuwe media 
(internet, gamen, sociale media, mobieltjes) zo nieuw zijn dat men geen voorbeeld heeft vanuit de 

                                                 
13 Bertrand, R., Hermanns, J., & Leseman, P. (1998). Behoefte aan opvoedingsondersteuning in Nederlandse, 
Marokkaanse en Turkse gezinnen met kinderen van 0-6 jaar. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en 
Onderwijs, 14(1/2), 50-71. 
Zeeman, M., Hermanns, J., Hoffenaar, P., Grootens-Tecla, M., & Alberts, J. (2007). De behoefte aan 
opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onderzoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Pedagogiek, 27(2), 119-134. 
I.I.E. Staal, I.I.E., Hermanns, J.M.A., Schrijvers, A.J.P., Stel, H.F. van (2013). Vroegsignalering van opvoed- en 
opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview. JGZ Tijdschrift voor 
jeugdgezondheidszorg, 45(1), 7-15. 
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eigen opvoeding hoe hiermee omgegaan moet worden. Ouders hebben zelf moeten uitzoeken 
welke regels zij binnen het gezin stellen aan het mediagebruik en hoe zij hun kinderen hierin het 
beste kunnen begeleiden. Het mediagebruik begint overigens al veel eerder in de opvoeding; ook 
hun kinderen in de basisschoolleeftijd zitten al op internet en gebruiken op school internet. 
Vaak gehanteerde regels zijn: geen mobieltjes onder het eten, niet ’s nachts op de smartphone, 
geen smartphone in het verkeer, niet te lang gamen of op de pc.  
 
Er is een groep ouders (zowel van pubers als jongvolwassenen) die zich in de beginjaren van deze 
nieuwe ontwikkelingen wel zorgen hebben gemaakt, maar nu zij zien dat hun kinderen zich 
verder goed ontwikkelen, het goed doen op school, er zelfs beter Engels door zijn gaan leren, en 
het overmatige gebruik van het begin is genormaliseerd, zijn deze zorgen afgenomen. Toch 
melden twee ouders uit deze groep dat hun puberdochters te maken hebben met cyberpesten. 
Voor een andere groep ouders levert het mediagebruik meer zorgen en onzekerheden op. 
Ondanks het stellen van regels en begeleiden (bv. ernaast zitten, geregeld meekijken, 
waarschuwen voor onveilige zaken), en het op school leren omgaan met media, noemt men de 
volgende problemen en zorgen: computerverslaving; cyberpesten; is het waar dat kinderen 
gelijktijdig huiswerk kunnen maken, tv kijken en op de smartphone kijken; wat is wel en niet 
schadelijk voor de gezondheid; welke positieve kanten zitten er aan mediagebruik; hoe krijg je 
jongeren van de apparaten af; ongezellig als iedereen de hele avond naar een beeldscherm staart; 
hoe ga je om met de regels als je kinderen van verschillende leeftijden hebt; kinderen verleren het 
rechtstreeks iets persoonlijks te vragen aan elkaar.  
Ouders geven ook aan dat de regels en grenzen in de praktijk best moeilijk uit te voeren zijn. In 
de eerste plaats kun je pubers en jongvolwassenen wel vertellen dat zij minder tijd moeten 
doorbrengen op de apparaten, maar dat werkt meestal niet. In de tweede plaats is het 
(vervolg)probleem dat jongeren dan niet direct een alternatief hebben voor het invullen van hun 
vrije tijd. Een derde probleem is dat ouders soms schrikken van de felle reactie van hun puber als 
zij grenzen aangeven, bijvoorbeeld het moeten stoppen van een computerspelletje.  
Een ander aspect van mediagebruik is dat het niet alleen een vorm van vrijetijdsbesteding is, maar 
ook een belangrijke rol speelt bij de educatie van kinderen. Kinderen leren van het omgaan met 
de media. Op school wordt internet gebruikt en heeft men internet nodig bij het huiswerk maken; 
er zijn scholen waar het gebruikelijk is dat kinderen allemaal een smartphone hebben omdat daar 
de lesroosters op staan, de schoolmededelingen.  
Zowel op scholen als bij CJG’s worden thema-avonden over mediaopvoeding gehouden. Op 
zo’n avond krijgt men goede tips en handvatten om je kind daarin te begeleiden. Je leert 
bijvoorbeeld waar je op moeten letten om je kind veilig te laten internetten. Dat CJG’s dat doen 
is echter niet altijd bekend of de drempel erheen te gaan is hoog. 
 
Onderwijs 
 
De rol van ouders verandert naarmate kinderen ouder worden. Dit komt ook tot uiting in de 
manier waarop ouders hun kinderen begeleiden bij het onderwijs. Sommige ouders hebben te 
maken met pubers die wel eens spijbelen of te laat komen. Ouders vinden dat zij hierbij moeten 
leren hun pubers meer te los te laten. In plaats van kinderen bijvoorbeeld ’s ochtends op tijd 
wakker te maken om naar school te gaan, kun je met hen afspreken dat ze zelf de wekker gaan 
zetten erop wijzen dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is.  
Ouders van jongvolwassenen hebben ervaren dat er ten aanzien van het onderwijs veel verandert 
als hun kind 18 wordt en/of wanneer zij een vervolgstudie volgen. Ouders hebben dan zelf geen 
contact meer met de onderwijsinstelling; wanneer ouders contact willen over een kind dat 18 jaar 
of ouder is, moet er toestemming van het kind zijn om de ouder naar een gesprek mee te nemen 
of om hen te mogen informeren. Aan de ene kant geven zij aan dat dit normaal is en ook goed, 
aan de andere kant is het wel lastig als er iets mis of onduidelijk is. De opvoedrol verandert naar 
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een meer coachende en begeleidende rol, maar kan wat opleiding betreft soms niet worden 
gerealiseerd.  
Ouders van jongvolwassenen hebben vaak te maken met kinderen die eindexamen doen in het 
voortgezet onderwijs en een studiekeuze moeten maken. De examentijd is meestal geen 
aanleiding voor problemen of zorgen. Het kiezen voor de juiste opleiding is echter vaak niet 
makkelijk, terwijl de ouders beseffen dat dit een belangrijke stap is die de toekomst van de 
kinderen bepaalt. Er spelen verschillende zaken een rol: het uitgeloot worden voor de gekozen 
studie en wat dan?; sommige kinderen zitten net in een fase dat ze dwars gedrag vertonen en zich 
niet willen laten begeleiden door de ouders bij de keuze; niet alle scholen geven voldoende 
begeleiding bij het maken van de studiekeuze: op sommige scholen blijft het bij testjes maken, 
terwijl ander scholen voldoende begeleiding en voorlichting geven, soms helpt de mentor goed. 
Internet speelt hierbij voor verschillende ouders een rol. Via internet is het ook mogelijks gratis 
beroepskeuzetests te doen. 
Een aantal ouders (uit de grote stad) geven aan dat het een trend is dat Ritalin steeds vaker als 
concentratiebevorderend middel wordt gebruikt om leerprestaties te verbeteren. Het schijnt een 
paar punten te schelen bij het maken van toetsen. Zij maken zich hier bezorgd over en vragen 
zich af wat hiervan de gevolgen zijn, hoe normaal het is en hoe je hiermee omgaat. 
 
Cultuur en religie 
 
Er zijn ouders waar religie een rol speelt in het gezin. Meestal is dit geen onderwerp dat 
problemen in de opvoeding oplevert. Een ouder geeft aan dat dit komt doordat men daar 
liefdevol, respectvol en niet rigide mee omgaat.  
Er zijn ook gezinnen waar religie een centrale plaats in het leven inneemt. In reformatorische 
gezinnen bijvoorbeeld neemt de Bijbel een centrale plaats in en worden de waarden en normen in 
het gezin hieraan ontleend, ook volgen de kinderen onderwijs dat gestoeld is op dit geloof. In de 
opvoeding levert dit soms problemen en zorgen op, doordat ouders enerzijds willen dat kinderen 
hun eigen weg gaan, maar zij hen anderzijds het geloof gunnen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bedreigd doordat een jongere een relatie krijgt met iemand voor wie het geloof een andere rol 
speelt. 
 
Relaties met leeftijdgenoten 
 
Ouders willen graag weten met wie hun kinderen omgaan. Nu de kinderen ouder zijn, gaat dit 
niet meer zo vanzelfsprekend als op de basisschool. Sommige ouders geven aan dat wanneer hun 
kinderen bijvoorbeeld bij iemand willen gaan logeren, zij eerst kennis gaan maken met de 
betreffende ouders. 
In de relatie met leeftijdgenoten kunnen zich allerlei vragen, zorgen, of onverwachte dingen 
voordoen. Een van de onderwerpen die door verschillende ouders is aangegeven is pesten. 
Een ouder ervaart dat meiden in vriendschappen regelmatig lelijk en gemeen tegen elkaar kunnen 
doen. Als dit gebeurt, bespreekt zij dat met haar dochters. Een van die dochters komt dan wel 
voor zichzelf op en bepreekt dit met de meiden die haar pesten. 
Andere ouders (zie ook bij mediagebruik) hebben aangegeven dat hun puberdochters via de 
sociale media worden gepest. Op school wordt er wel aandacht besteed (er zijn gesprekken op 
school tussen degenen die pesten en worden gepest), maar dit helpt niet afdoende. 
Een ander subthema betreft intieme relaties met leeftijdgenoten. Genoemd wordt het uitgaan van 
verkering: jongeren uiten dit soms anders dan je verwacht en het is belangrijk dat je hier goed op 
reageert. Een ouder vertelde dat haar puberzoon erg boos deed, wat zij niet van hem gewend 
was. Hij wilde niet vertellen wat er aan de hand was. Later bleek dit dat hij van streek was door 
het uitgaan van zijn verkering. Door te respecteren dat hij op dat moment niet over zijn gedrag of 
problemen wilde praten, maar af te wachten tot hij daar zelf het initiatief toe nam, ontstond er 
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een goed gesprek en kon de ouder hem ondersteunen bij het verwerken van zijn probleem. 
Meermalen geven ouders aan dat het bij pubers en jongvolwassenen belangrijk is zaken te 
bespreken op momenten dat zij daar zelf voor open staan en niet op het moment dat de ouder 
iets dwars zit.  
Een andere ouder werd op een onverwacht moment geconfronteerd met de vraag of de relatie 
van haar puber mocht blijven slapen. Daarover moet je dan direct beslissen, wat gebeurt op basis 
van intuïtie. 
Verschillende ouders van een puberdochters zijn bezorgd over het kwetsbaar zijn voor loverboys. 
Jonge meisjes kunnen zich heel uitdagend en open gedragen, terwijl ze nog heel naïef zijn. Hoe 
kun je meisjes tegen loverboys beschermen; wat moet je doen als het speelt? 
Een ander subthema is het eenzaam zijn van een kind.  
    
Vrijetijd 
 
Binnen het thema vrijetijd spelen verschillende subthema’s: uitgaan en het gebruik van 
genotmiddelen, veiligheid, en het invullen van de vrije tijd. 
Bij het subthema uitgaan komen vooral zorgen aan bod rondom het gebruik van alcohol en 
andere genotsmiddelen. Daarbij valt het op dat ouders verschillen ervaren in het gebruik van het 
soort genotmiddelen door jongeren in grote, middelgrote of kleine gemeenten. Daarnaast heeft 
de leeftijd van de jongeren invloed op de problemen die genotmiddelen met zich meebrengen. 
Ten aanzien van alcoholgebruik bestaan er verschillen tussen pubers tot en met 15 jaar, 16 en 17-
jarigen en 18 jaar of ouder, onder andere door de nieuwe alcoholwet die op 1 januari 2014 is 
ingegaan en inhoudt dat er geen alcohol meer verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 
jaar. 
Ouders uit een kleine gemeente geven aan dat in de omgeving waar hun kinderen opgroeien en 
uitgaan niet wordt geblowd of pillen gebruikt, maar er wordt wel (problematisch) alcohol 
gedronken. Met de nieuwe alcoholwet is men wel blij. Met behulp van alcoholbandjes wordt 
gecontroleerd of men wel 18 jaar is en mag drinken. Er zijn echter drankketen zonder toezicht; 
dat loopt soms uit de hand. Jongeren kopen drank voor pubers en proberen hen zo dronken te 
voeren. 
Ouders uit een middelgrote gemeente geven aan dat er op feestjes in hun omgeving wordt 
geblowd. Ook hier merkt men het effect van de nieuwe alcoholwet. Op scholen wordt geen 
alcohol meer geschonken. Er zijn nu jongeren die in openbare gelegenheden eerst wel alcohol 
mochten drinken, maar nu niet meer. Dat is raar voor hen, maar ze gaan er wel goed mee om. 
Gevolg is wel dat ze daardoor nu zelf feestjes organiseren en niet meer naar schoolfeesten gaan. 
Een ouder merkt op dat er op vrijetijdsclubs ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe wet. De 
scouting organiseerde een thema-avond over alcohol om begrip te krijgen voor de nieuwe regels. 
Dat werd door jongeren heel positief ervaren. Daar zijn er ook goede regels over gesteld. 
Voor ouders met oudere kinderen in een grote stad is het alcoholgebruik ook een issue, eveneens 
omdat de minimale leeftijd voor drankconsumptie van 16 naar 18 jaar is gegaan. De 16-jarigen 
drinken gewoon door en hoe ga je daar mee om? De scholen vechten hierin mee, maar 
maatregelen werken niet. Ook hier wordt drank op school verboden, waardoor jongeren niet 
meer naar schoolfeesten komen. 
Ouders van jongvolwassenen uit een grote gemeente melden dat er op feestjes pillen worden 
gebruikt. Jongeren zijn ervan op de hoogte op welke feestjes dat gebeurt en waarschuwen zelfs 
hun ouders dat deze beter niet naar een bepaald feestje kunnen gaan. Ook zijn ze ervan op de 
hoogte dat je kunt testen of de pillen goed zijn.  
Wat de leeftijd betreft zijn er naast de overgangsproblemen voor de huidige 16- en 17-jarigen ook 
andere problemen in het begeleiden van kinderen bij het gebruik van genotmiddelen. Bij de 
ouders die we hebben gesproken lijkt het of er nog geen zorgen over het uitgaan bestaan voordat 
kinderen 16 jaar zijn. Een aantal ouders van 15-jarigen geeft aan dat hun pubers net zijn 
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begonnen met uitgaan en dat dit goed loopt. Ze worden gebracht en weer opgehaald en hun 
kinderen gedragen zich goed. Gezien hun leeftijd is er ook sterke controle op het alcoholgebruik 
en zij waren nog niet gewend dat er wel alcohol mocht worden gedronken bij het uitgaan.  
Ouders van met name jongvolwassenen merken op dat je als ouder op die leeftijd ook geen echte 
invloed meer hebt op het alcohol- of ander middelengebruik. Als het alcoholgebruik hen te veel 
wordt, bespreken ze dat met hun kinderen, maar het werkt niet als je daarin te opdringerig bent. 
Een andere ouder gaf aan dat ze aan het gedrag van haar zoon wel kon merken of hij blowde, 
maar het hielp niet om daar wat van te zeggen. Toen hij echter een vriendin kreeg die het niet 
wilde hebben, werkte dat wel. 
Verder geven ouders aan dat er steeds nieuwigheden zijn. Iemand vertelde dat het nu een hype 
onder jongeren is zich in de wurggreep te laten nemen tot ze high worden.  
Een ander aspect bij het uitgaan, maar ook bij het sporten of andere vormen van 
vrijetijdsbesteding, is de veiligheid. Tegen de verwachting in speelt dit meer bij ouders in een 
kleine gemeente dan in de grote stad of middelgrote stad. Omdat er in de grote stad zoveel 
aandacht is voor veiligheid, is dit niet echt een issue. Uiteraard maken ouders zich wel zorgen 
over het veilig ergens aankomen en weer thuiskomen, maar men zorg ervoor dat daar 
maatregelen voor worden genomen. Jongeren spreken af dat ze samen uit en samen thuis komen, 
hockeyclubs zorgen ervoor dat jongeren in groepjes met elkaar mee fietsen. Ouders in een 
middelgrote gemeente maken zich niet zoveel zorgen, omdat daar zelden iets gebeurt. Ouders in 
een kleine gemeente maken zich wel zorgen, omdat hun kinderen (met name hun dochters) ’s 
avonds alleen naar huis fietsen over wegen die zij op dat tijdstip onveilig vinden. Een ouder geeft 
aan dat ze wel afspraken met haar dochter maakt dat ze niet alleen naar huis fietst, maar daar 
houdt ze zich niet altijd aan. Daarbij speelt het een rol dat de jongeren het zelf niet als gevaarlijk 
ervaren; het is de route die ze ook naar school fietsen. 
Sommige ouders geven aan dat het invullen van de vrije tijd soms moeilijk is. In het voorgaande 
bleek dit te spelen bij het vinden voor een alternatief voor het mediagebruik. Ook geeft een 
moeder aan dat haar dochter nog niet oud genoeg is om te mogen werken, en daardoor doelloos 
rondloopt en niets doet. Daardoor zit ze veel achter een beeldscherm, wat weer het gevaar van 
verslaving geeft. Het alternatief sporten of muziek werkte niet. Daarnaast heeft ze niet veel 
vrienden. Dat maakt het wel lastig.  
Ouders met jongeren in een middelgrote gemeenten geven aan dat er voor jongeren weinig te 
doen is, behalve sporten. Dit betekent dat ze om uit te gaan altijd zijn aangewezen op de 
dichtstbijzijnde grote stad.  
 
Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
 
Verschillende ouders hebben te maken gehad met (ernstige) ziekte in het gezin, ofwel van de 
kinderen, ofwel van zichzelf, en met het overlijden van de partner 
Een ouder vertelde dat een van haar kinderen ernstig ziek is geweest. Daardoor waren de ouders 
hele dagen in een ziekenhuis in een grote stad, ver van huis, terwijl de andere kinderen alleen 
thuis waren. Het gebrek aan toezicht heeft ertoe geleid dat een van de puberkinderen een 
schoolniveau is gezakt, hoewel deze dat later weer heeft opgehaald; ook gebeurden er dingen die 
nooit zouden gebeuren als er ouders thuis zouden zijn (‘en dan bedoel ik niet een zak chips leeg 
eten’). Het contact met een van de puberkinderen verliep er ook moeizaam door. Achteraf weet 
moeder niet zo duidelijk of het kwam door de situatie, of door de leeftijd. Het is in elk geval weer 
goed gekomen. 
Een andere ouder heeft verteld dat zij een hersenbloeding heeft gehad. Dit was een moeilijke 
periode voor het gezin. Behalve op het emotionele vlak, betekende het ook dat zij van baan 
moest veranderen, wat weer negatieve gevolgen had voor de financiën van het gezin. 
Een andere ouder is op jonge leeftijd plotseling weduwe geworden. Dat was voor alle gezinsleden 
een hele ingrijpende, intense en gevoelige gebeurtenis. Zowel zijzelf als de kinderen moesten dit 
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verwerken en men moest een nieuw leven zien op te bouwen. Daarvoor heeft zij veel steun 
gehad van de huisarts en van therapie.  
Van een van de ouders heeft de oudste dochter (jongvolwassene) een eetstoornis gehad. Zij is 
daar op gewezen door iemand uit de kring van haar dochter, die het herkende van zichzelf. Zij 
zijn toen naar een hulporganisatie gegaan die door die persoon is aangeraden, wat snel heeft 
geholpen.  
Voor verschillende ouders is gezond eten ook een item. Veel kinderen eten liever chips of koek 
in plaats van fruit, of lusten geen groenten, waardoor de ouders er op toezien dat er toch gezond 
wordt gegeten. Soms eten jongeren dan gezond voor hun ouders en niet uit eigen overtuiging. 
Soms helpt het niet als ouders zeggen dat ze gezonder of meer moeten eten, en doen ze dat pas 
als ze dat van anderen horen, bijvoorbeeld op de sportschool. Aan de andere kant zijn er weer 
kinderen die juist extreem op hun voeding letten, het verschilt van kind tot kind. Daarbij speelt 
een rol dat ze elkaar nadoen. 
Voldoende nachtrust is ook een item. Een richtlijn daarvoor zou handig zijn. Je merkt wel dat 
kinderen chagrijnig worden van te weinig nachtrust. Dat wordt wel besproken met de kinderen, 
anderzijds moeten ze er zelf achter komen.  
Wat de lichamelijke ontwikkeling betreft vertelt een van de ouders dat haar dochter vervroegd in 
de puberteit is gekomen. Dat is lastig, omdat dit haar in andere positie plaats dan de andere 
kinderen. 
Er zijn ouders die zich zorgen maken dat jongeren te los omgaan met seks. Op feesten voor 
jonge kinderen wordt zeer uitdagend gedanst. Via de media krijgen ze ook een vreemd beeld van 
omgaan met vrouwen en seks. Het is belangrijk dat meisjes nee leren zeggen en voor jongens om 
nee te accepteren.  
Een ouder uitte bezorgdheid over ongewenst zwanger worden. 
 
Geldzaken 
 
Het wordt belangrijk gevonden dat kinderen leren omgaan met geld en geldzaken is voor zowel 
ouders van pubers als jongvolwassenen een onderwerp dat leeft. Er zijn ouders die hebben 
aangegeven dat ze over geldzaken heel open zijn met hun kinderen. Een ouder gaf bijvoorbeeld 
aan dat als er minder geld in huis komt, men dat uitlegt en zo laat zien waarom sommige dingen 
op financieel gebied niet kunnen. Zo probeert men kinderen bewust te laten worden van de 
financiën en hen ermee te leren omgaan. 
Veel ouders beginnen met kleedgeld in de puberleeftijd. Soms op initiatief van zichzelf, van het 
kind, soms omdat men daar op school over begint. Op die leeftijd komt het nog wel eens voor 
dat ouders beginnen met kleedgeld, maar merken dat dit opgaat aan andere zaken dan kleding. 
Dan wordt het weer teruggedraaid.  
Ouders hebben ook specifieke vragen over geldzaken: hoeveel zak- en kleedgeld moet je je kind 
geven?; hoe ver ga je in jongeren helpen met geldzaken?; tot wanneer ben je financieel 
verantwoordelijk voor je kind? Ze gaan op zoek naar richtlijnen en informatie. 
Ouders van jongvolwassenen missen informatie over geldzaken, verzekeringen en (wettelijke) 
regels als je kind 18 wordt (inclusief studiefinanciering, openbaarvervoerkaart). De informatie 
bestaat wel, verspreid over verschillende sites, maar men zou het handig vinden als de verzamelde 
informatie hierover op een plek te vinden zou zijn.  
Veel ouders, niet allemaal, kennen wat deze (en andere financiële) vragen betreft de site van het 
Nibud; ook Duo geeft wel informatie, maar er is behoefte aan meer. Een ouder geeft aan ook 
altijd meerdere bronnen te willen raadplegen. Zij heeft toen gegoogeld op ‘help mijn kind wordt 
18’ en kennelijk worstelen daar meer ouders mee, want met die zoektermen heeft ze goede 
informatie gevonden en boekjes kunnen bestellen. 
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Sommige jongvolwassenen zoeken dit soort informatie zelf op. Een dochter bijvoorbeeld die op 
zichzelf is gaan wonen regelde dit allemaal zelf, terwijl de ouders het in de gaten hielden; ook een 
andere ouders heeft de ervaring dat haar 21-jarige zoon het allemaal zelf uitzocht. 
 
Wonen  
 
Van de gesproken ouders zijn er slechts enkele waarvan een jongere (jongvolwassene) op zichzelf 
woont. Ook jongvolwassenen die met een vervolgopleiding bezig zijn of werken, wonen vaak 
nog thuis bij hun ouders. Ze willen ook nog niet uit huis en de ouders hebben daar geen 
problemen mee. 
Van een jongere die op zichzelf is gaan wonen met 18/19 jaar, vindt de ouder dat dit uit huis 
gaan vervroegd is gebeurd. De reden was dat de jongere moeite kreeg met de regels te huis en 
daarover veel conflicten ontstonden. Voor alle ouders waarmee is gesproken, afkomstig uit 
verschillende gemeentegroottes, is het normaal dat hun kinderen van begin twintig nog thuis 
wonen en dit levert geen vragen of problemen op. 
 
Werken 
 
Enkele jongvolwassenen van begin 20 werken. Dit thema roept geen vragen of zorgen op. 
 
Opvang van de kinderen 
 
Dit onderwerp is nooit aan de orde geweest en lijkt geen issue voor de gemiddelde ouder van 
pubers en jongvolwassenen. 
 
Communicatie met je kind en veranderende rol als opvoeder/relaties met gezinsleden 
 
Ouders van pubers en jongvolwassenen realiseren zich dat hun rol als ouder is veranderd. Het 
thema ‘loslaten’ speelt daarbij een belangrijke rol. De jongeren moeten steeds meer zelf doen en 
steeds meer verantwoordelijk dragen, de ouders zetten bewust een aantal stappen achteruit. Men 
vraag zich af hoe je invulling moet geven aan je rol als begeleider in plaats opvoeder; het is 
moeilijk om een balans te vinden tussen het sturen en loslaten. 
Ouders van pubers merken op dat een kind in deze leeftijdsfase minder motivatie en discipline 
heeft, al verschilt het wel per kind. Loslaten is dan moeilijk. 
Ouders geven aan dat dit een onderwerp is waar met vriendinnen over gepraat wordt. Daar wordt 
steun bij gezocht. Een ouder geeft aan dat je ook weet hoe je zelf vroeger was. Dat neem je ook 
mee bij het omgaan met je kind. 
De communicatie met pubers en jongvolwassenen is ook belangrijk. Als je iets wilt bespreken is 
het belangrijk om je aan te sluiten bij het moment dat ze daar open voor staan.  
 
Contacten met andere ouders  

 
Alle moeders hebben behoefte aan contact met andere ouders; dat is tegenwoordig en voor deze 
leeftijd niet meer vanzelfsprekend. Iedereen werkt, op het voortgezet onderwijs sta je niet meer 
aan de poort zoals op de basisschool, vanuit school is er ook weinig contact met ouders of 
gelegenheid voor contacten met ouders onderling. Het is ook moeilijk om je ertoe te zetten naar 
een cursus of bijeenkomst te gaan. Een ouder gaat mee naar voetbalwedstrijden, ook om daar 
andere ouders te ontmoeten. Gezinshuisouders hebben intervisie en koffie-ochtenden met 
andere gezinshuisouders. Daar heeft men veel aan omdat je daar zowel problemen als leuke 
dingen kunt delen. Enkele ouders geven aan een vriendinnenclub te hebben die al bestaat sinds 
de eerste dag van de basisschool van hun kinderen. Zij komen vijf keer per jaar bij elkaar en 
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hebben het dan over de kinderen en opvoeden. Zij kennen zowel elkaar als elkaars kinderen en er 
is een basis van vertrouwen. Ze hebben geen speciale opvoedvragen en zoeken niet naar een 
oplossing, het gaat om herkenning en bevestiging. Een valkuil is dat je je man overslaat bij het 
bespreken van opvoedingsvragen.  
Andere redenen die ouders noemen voor onderling contact is dat het prettig is om te praten met 
ouders met dezelfde specifieke problemen of zorgen; genoemd zijn problemen in de relatie met 
hun puber, het hebben van een kind met autisme, een kind met syndroom van Down. Je kunt 
veel leren van elkaar en daar heb je meer aan. Ook hier gaat het om delen, erkennen, herkennen. 
Hoewel ouders graag met andere ouders over opvoeding willen praten, zijn zij daarin wel 
selectief. Sommigen geven aan niet zomaar met iedereen privézaken te willen bespreken of met 
familie over opvoeden te praten, omdat die andere meningen hebben over opvoeden. 
Oudercursussen blijken in dat opzicht voor sommige ouders belangrijk te zijn. 
 
Veiligheid 
 
Zorgen over de veiligheid van kinderen zijn er bij iedereen soms wel en verschillen per kind. Dit 
thema komt ter sprake bij verschillende domeinen: bij mediagebruik de veiligheid op internet, de 
veiligheid in het verkeer in verband met gebruik smartphone, veiligheid in de buurt. Ook heeft 
een ouder de ervaring dat via de smartphone een ‘fout’ contact te gemakkelijk blijft bestaan, waar 
je dan geen grip op hebt. Ook zijn er sites gericht op jongeren die men niet voor hen geschikt 
vindt.  
Dan is er de veiligheid van de leefomgeving. Een moeder van een dochter die op kamers ging 
wonen, gaf aan dat je dan geen zicht meer op je kind hebt. Ze woont gelukkig nog wel in dezelfde 
woonplaats, maar je moet het ook loslaten, al is dat soms wel eng. 
Een andere ouder vond het een enge ervaring toen haar kind voor het eerst alleen met vrienden 
met de auto helemaal naar Frankrijk gingen. Anderen herkennen dit. Je kunt tegenwoordig 
gelukkig wel sms-en. Aan de andere kant gebeurt het dan wel eens dat ze niets terugsturen en dan 
denk je wel weer dat er wat ergs is gebeurd. 
 
De rol van internet 
 
In de expertmeetings is steeds besproken welke rol internet bij ouders speelt als het gaat over 
opvoeden, opgroeien en gezondheid. Internet is een van de mogelijke steunbronnen waar ouders 
met hun vragen of zorgen terecht kunnen. Internet is relatief nieuw. In een van de 
expertmeetings werd dan ook opgemerkt dat ouders anders met internet omgaan dan hun 
kinderen. Jongeren zoeken eerst informatie op internet op en overleggen daarna met hun ouders, 
terwijl ouders daar niet zo gauw aan denken om eerst op internet te gaan zoeken. Het wordt wel 
steeds gewoner.  
Uit de expertmeetings is de indruk ontstaan dat internet een rol is gaan spelen bij de meeste 
ouders, naast andere steunbronnen. Sommige ouders geven aan dat internet geen grote rol speelt 
in de opvoeding van hun pubers en jongvolwassenen: ze bezoeken geen opvoedsites. 
Opvoedvragen worden besproken met vriendinnen, hun moeder, hun zus. Internet wordt 
gebruikt voor de meer zakelijke informatie, zoals de Nibud-site voor kleedgeld, geldzaken voor 
studenten; de overheidssite Duo.nl, informatie over studiekeuze en vervolgopleiding. Een andere 
groep ouders geeft in eerste instantie aan geen informatie op internet te zoeken, maar in de loop 
van het gesprek blijkt dat zij internet toch geregeld raadplegen. Ook hier gaat het om de meer 
zakelijke, feitelijke informatie, bijvoorbeeld bij medische vragen. Ook gebruiken deze ouders 
internet om over een bepaald thema (bv. een psychiatrische diagnose) informatie te zoeken, of 
vrijetijdsactiviteiten voor de kinderen. Men vindt dat er soms wel te veel informatie op internet 
staat en men door de bomen het bos niet meer ziet. Ook maakt sommige informatie hen juist 
angstig. 
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Internet blijkt voor sommige ouders ook een rol te spelen bij het in contact komen met andere 
ouders. Dit lijkt vooral het geval als de erkenning en herkenning niet te vinden is binnen het 
eigen sociale netwerk, bijvoorbeeld bij specifieke problemen (ADHD, autisme, syndroom van 
Down). Een ouder heeft bewust de CJG-site bezocht omdat dit een ingang was naar persoonlijk 
contact in verband met het omgaan met haar puber; een andere ouder zocht lotgenotencontact in 
verband met een kind met autisme. Een andere ouder had ook behoefte aan lotgenotencontact, 
maar dan via internet.  
Dan zijn er ook ouders die aangeven in deze leeftijdsfase nooit op internet te kijken bij vragen 
rondom de opvoeding. Toen de kinderen klein waren deden ze dit wel voor medische dingen (bv. 
vlekjes, ziektes, gezond gewicht) Zij kijken wel naar tv-programma’s over opvoeden, bijvoorbeeld 
over pesten. Een rol speelt dat zij aangeven vriendinnen te hebben waarmee wordt gesproken 
over de kinderen en het opvoeden. 
Opvallend is dat ouders van pubers en jongvolwassenen allemaal aangeven dat de huisarts en de 
schoolarts geen rol speelt bij de opvoedingsvragen. Het vaakst worden vriendinnen genoemd, 
verder noemt men de partner, het inloopspreekuur van het CJG, school (lezingen), de tv, boeken 
en tijdschriften.  
Een aantal ouders bepleit de informatie via internet niet alleen aan te bieden door tekst, maar ook 
door rollenspellen en filmpjes. Dat maakt snel iets duidelijk en kan ook interactief worden 
ingezet. Ook kunnen de ervaringen van jongeren op de site worden gedeeld. 
  

5. Vragenlijst 
 
Op basis van de uitkomsten van de expertmeetings is de vragenlijst van het kwantitatieve deel 
van het onderzoek opgesteld om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Er is 
geïnventariseerd welke thema’s voor ouders met pubers en/of jongvolwassenen een belangrijk 
opvoedthema zijn en daarom opgenomen zouden moeten worden in de vragenlijst. Daarnaast 
zijn er twee thema’s opgenomen die in de expertmeetings niet echt voor problemen leken te 
zorgen, maar toch zijn meegenomen in de vragenlijst. In de eerste plaats het thema wonen. De 
jongeren van de ouders waar mee is gesproken hadden nauwelijks kinderen die op zichzelf 
woonden, terwijl dit toch kan voorkomen in de praktijk. In de tweede plaats het thema Cultuur & 
religie. Dit bleek een thema te zijn dat ouders liever niet in een groep bespreken; bovendien 
waren allochtone ouders niet vertegenwoordigd in de expertmeetings.  
 

1. Mediagebruik (alle media met een beeldscherm) 
2. Onderwijs en opleiding 
3. Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
4. Wonen 
5. Relaties binnen het gezin 
6. Relaties met leeftijdgenoten 
7. Vrijetijd 
8. Cultuur en religie 

 
Steeds is nagevraagd of ouders op een thema wel eens vragen, zorgen of problemen hebben 
gehad in de opvoeding. Zo ja, dan zijn binnen dat thema mogelijke onderwerpen aangegeven, die 
ontleend zijn aan de expertmeetings. Daarnaast konden ouders zelf nog andere onderwerpen 
aangeven. 
De vragenlijst heeft een bepaalde structuur (zie bijlage 1). Afhankelijk van antwoorden werden 
steeds andere vragen gesteld. Per thema werd gevraagd of ouders wel eens zorgen, vragen of 
problemen hebben gehad met betrekking tot dit thema. Als het antwoord ‘nee’ was, verscheen 
het volgende thema op het scherm. Bij ’ja’ werd doorgevraagd en konden ouders kiezen uit een 
aantal specifieke onderwerpen binnen dat thema. Vervolgens werd gevraagd hoe belastend de 
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vraag/zorg/het probleem was. Als ‘niet belastend’ werd aangevinkt, werd het volgende thema 
geïntroduceerd. Als de ouder ‘belastend’ of ‘een ‘beetje belastend’ koos, werd weer doorgevraagd: 
heeft u behoefte aan steun of hulp gehad. Bij ‘nee’ werd naar het volgende thema 
doorgeschakeld. Bij ‘ja’ werd gevraagd of ze die steun of hulp ook hadden gekregen en zo ja bij 
wie (een lijst van 16 opties). Daarna werd gevraagd of die steun of hulp ook daadwerkelijk 
geholpen had. Als ouders zorgen, vragen of problemen hebben met betrekking tot een bepaald 
thema, dat belastend vinden, wel behoefte hadden aan steun of hulp maar die niet gekregen 
hebben óf wel gekregen hebben, maar niet effectief vonden, wordt geconcludeerd dat ouders op 
dit thema een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning hebben. 
Aldus levert de vragenlijst verschillende gegevens op: met welke thema’s hebben ouders het 
moeilijk, hoeveel ouders hebben behoefte aan steun, hoeveel hebben steun gevonden (en zo ja bij 
wie) en hoeveel ouders hebben op welke thema’s een onvervulde behoefte aan 
opvoedingsondersteuning.  
 
Resultaten vragenlijst 
 
Respons en kenmerken van de respondenten 
 
Bij het analyseren van de data is gebruik gemaakt van het databestand van Meeken (2014), dat 
van Qualtrics naar SPSS is gedownload. Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van 327 
ouders die de vragenlijst online hebben ingevuld en kinderen hebben in de leeftijd van 12 - 23 
jaar.  
De vragenlijst is online ingevuld door 160 ouders met pubers (49 %, kinderen in de leeftijd van 
12 – 16 jaar) en 167 ouders met jongvolwassenen (51 %, kinderen in de leeftijd van 17 – 23 jaar). 
Van de respondenten is 216 vrouw (66 %), 36 man (11 %). Van 75 respondenten (23 %) is dit 
onbekend. Het merendeel van de respondenten, 232, is geboren in Nederland (71 %), 20 
respondenten komen uit een ander land (6 %). Van 75 respondenten (23 %) is dit niet bekend. 
Van de respondenten zijn 91 lager opgeleid (28 %; hoogst afgeronde opleiding basisschool, 
vmbo, mbo, of havo), 161 hoger opgeleid (49 %; hoogst afgeronde opleiding vwo, hbo of 
universiteit). Ook deze variabele is voor 75 respondenten (23 %) onbekend. 
 
De vragen, zorgen of problemen in de opvoeding van ouders van pubers en jongvolwassen  
 
In figuur 1 wordt weergegeven in hoeverre ouders van pubers en jongvolwassenen vragen, 
zorgen of problemen ervaren op de verschillend thema’s die in de opvoeding een rol spelen. 
Daaruit blijkt dat het thema Mediagebruik, dat wil zeggen alle media met een beeldscherm, de 
meeste vragen oplevert (73 %), vervolgens Onderwijs (69 %), Relaties binnen het gezin (66 %), 
Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling (46 %), Relaties met leeftijdgenoten (49 %) en Vrijetijd 
(40 %). Het percentage ouders dat problemen ondervindt met Wonen en/of Cultuur & Religie 
ligt beduidend lager, hetgeen in overeenstemming is met de uitkomsten van de expertmeetings 
(resp. 20 % en 15 %). Daarnaast wordt er door 21 %  1 of meer andere thema’s aangegeven. De 
meest daarvan behoren onder de genoemde thema’s en de genoemde onderwerpen daarbinnen. 
Een aantal ouders (maximaal 6 per thema) noemt echtscheiding en de gevolgen daarvan voor hun 
kinderen, conflicten tussen broers en zussen, een psychiatrische stoornis, financiële opvoeding, 
tienermoeder, discriminatie, opvoeden in armoede.  
Het feit dat ouders aangeven vragen te hebben over een thema, betekent niet dat zij dit altijd als 
een beetje belastend of belastend ervaren. In de figuur 1 is per thema in de tweede kolom 
aangegeven welk percentage ouders deze vragen ook als belastend ervaart. Steeds blijkt een 
behoorlijk deel van de ouders (tussen de 9% en 22%) het probleem als niet belastend te ervaren.  
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Figuur 1. Percentage ouders van pubers en jongvolwassenen met 
                (belastende) vragen per thema  

 

 
Per thema zijn de percentages berekend over het totaal aantal respondenten dat dit thema heeft ingevuld. 
Mediagebruik n = 327; Onderwijs en opleiding n = 315; Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling n = 295; Wonen n 
= 290; Relaties binnen het gezin n = 283; Relaties met leeftijdgenoten n = 273; Vrijetijd n = 270; Cultuur en religie n 
= 67; Overig n = 266. 

 
Van de ouders die een thema als belastend ervaren, heeft weer een kleiner gedeelte ook behoefte 
aan steun. De behoefte aan steun voor is voor Mediagebruik 26 %; voor Onderwijs en opleiding 
35 %; voor Gezondheid 24 %; voor Wonen 5 %; voor Relaties binnen het gezin 28 %; voor 
Relaties met leeftijdgenoten 18 %; voor Vrijetijd 14 %; voor Cultuur & religie 3%. 
 
In figuur 2 is in percentages aangegeven in hoeverre ouders met een behoefte aan steun ook 
daadwerkelijk steun hebben ontvangen, of deze steun hielp en welk percentages ouders een 
onvervulde behoefte aan steun hadden. Dat laatste ging om ouders die ofwel steun hadden 
gekregen maar bij wie dit niet had geholpen, ofwel ouders die geen steun hadden ontvangen. 
In de grafiek zijn alleen de thema’s opgenomen waar meer dan 10 % van de ouders behoefte aan 
steun had. 
Bij het thema Mediagebruik heeft 73 % van alle respondenten vragen, zorgen of problemen. 
Daarvan vindt 70 % dit (een beetje) belastend; van die groep heeft ongeveer de helft (52 %, n = 
86) behoefte aan steun. Dit is 26 % van de totale groep respondenten. Van die groep heeft 
opnieuw de helft (50 %) inderdaad steun ontvangen (n = 43). Van de groep die steun ontving, 
hielp dat bij het merendeel van de ouders, namelijk bij 86% (n = 37).  
Aan de andere kant betekent dit ook dat er een aanzienlijke groep ouders is die die bij het thema 
Media een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning heeft. Van de ouders die aangeven behoefte 
te hebben aan steun, heeft 55 % (n = 47) ofwel geen hulp ontvangen, ofwel hulp ontvangen 
zonder dat dit hielp.  
Voor de andere thema’s hebben percentueel meer ouders steun ontvangen (zie figuur 2). Toch 
blijkt dat ook daar dat de hulp niet altijd hielp en dat er aanzienlijke percentages ouders een 
onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning hebben, respectievelijk 32 % bij het thema 
onderwijs en opleiding, 35 % bij het thema Gezondheid, 39 % bij het thema Relaties binnen het 
gezin, 45 % bij het thema Relaties met leeftijdgenoten en 43 % bij het thema Vrijetijd. 
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Figuur 2. Ontvangen steun, effect steun, onvervulde behoefte aan steun bij ouders  
                van pubers en jongvolwassenen 

 
 

 
 
 
Bij elk thema zijn de percentages berekend door het aantal respondenten die aan hebben gegeven behoefte aan te 
steun te hebben als totaal te nemen: media n = 86; onderwijs en opleiding n = 110; gezondheid n = 71; relaties 
binnen gezin n = 80; relaties met leeftijdgenoten n = 49; vrijetijd n = 37. Kolom 2 en 3 zijn samen niet altijd 100 
i.v.m. afronding en enkele missings. 

 
 
Gemiddeld hebben ouders ruim 3 thema’s waarop zij vragen, zorgen of problemen ervaren. Het 
aantal onvervulde behoeften aan steun is ruim 1, zowel voor ouders van pubers, als voor ouders 
van jongvolwassenen. 
Voor zover er cijfers bekend zijn, ligt dit percentage onvervulde behoefte aan 
opvoedingsondersteuning hoger dan bij ouders van jongere kinderen. Bertrand, Hermanns en 
Leseman (1998)14 vonden onder Nederlandse ouders van 0-12-jarigen een percentage van 33,6 % 
ouders die op minstens één terrein een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning 
hadden ervaren. Benard (2007)15 vond in een onderzoek onder hoogopgeleide, werkende ouders 
met 0-12-jarige kinderen dat slechts 13 % van de ouders die behoefte aan steun hadden, dit niet 
hebben gekregen; ook bleek dat wanneer deze ouders steun zochten en vonden, dit altijd effectief 
was. Dit zou er mee te maken kunnen hebben dat er veel meer reguliere voorzieningen bestaan 
voor (ouders met) jonge kinderen en contacten met andere ouders vanzelfsprekender zijn. 
 
Aan ouders die bij een opvoedthema hebben aangegeven weleens vragen, zorgen of problemen te 
hebben ervaren, is gevraagd om welke onderwerpen dit dan binnen dat thema ging. Dit wordt per 

                                                 
14 Bertrand, R., Hermanns, J., & Leseman, P. (1998). Behoefte aan opvoedingsondersteuning in Nederlandse, 
Marokkaanse en Turkse gezinnen met kinderen van 0-6 jaar. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en 
Onderwijs, 14(1/2), 50-71. 
15 Benard, Y. (2007). Power-koppels! Een onderzoek naar het welbevinden van hoogopgeleide, werkende ouders, 
hun opvoedingsgedrag en behoefte aan opvoedingsondersteuning. Masterscriptie Opvoedingsondersteuning 
Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
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thema weergegeven in de tabellen 1 tot en met 7. Gezien het geringe aantal respondenten (10) dat 
heeft aangegeven weleens vragen, zorgen of problemen te hebben gehad in de opvoeding met 
betrekking tot cultuur en religie, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de onderwerpen die 
binnen dit thema spelen. 
 
 
Tabel 1. Onderwerpen binnen het thema Mediagebruik 
___________________________________________________________________________ 
Onderwerp           % 

Regels en afspraken maken en nakomen       63 
Mogelijke schade aan gezondheid        27 
Computerverslaving          47 
Wat is normaal media- en internetgebruik voor deze leeftijd     61 
Mijn kind wordt gepest via de sociale media         7 
Het beeld in de media over relaties en seks       28 
Veilig gebruik maken van internet        40 
Overleggen met mijn kind over mediagebruik       45 
Anders              6 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen, zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding rondom mediagebruik, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 236.  

 
 
Tabel 2. Onderwerpen binnen het thema Onderwijs en opleiding 
___________________________________________________________________________ 
Onderwerp           % 

School- en opleidingskeuze         61 
Spijbelen           11 
Motiveren om naar school te blijven gaan       29 
Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs      31 
Mijn kind is uitgeloot voor de opleiding: wat nu?        4 
Huiswerk maken          69 
Gebruik van Ritalin als concentratiemiddel voor betere cijfers      7 
Klachten van school over het gedrag van mijn kind      20 
Betrouwbare informatie over praktische zaken rondom school en 
opleiding (zoals studiefinanciering)        18 
Anders            11 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen, zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over onderwijs of opleiding, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 210.  
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Tabel 3. Onderwerpen binnen het thema Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
 

 
Onderwerp           % 

 
Lichamelijke veranderingen         23 
Gezondheidsklachten          38 
Ernstige ziekte kind            7 
Ernstige ziekte ander gezinslid dan kind         4 
Vroeger of later dan leeftijdgenootjes in de puberteit komen     12 
Voeding en eetgedrag          69 
Afspraken maken over bedtijd en gezond gedrag      41 
Anders            12 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over gezondheid en lichamelijke ontwikkeling, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 133. 

 
 
Tabel 4. Onderwerpen binnen het thema Wonen  
 

 
Onderwerp           % 

 
Zelfstandig gaan wonen van mijn kind       59 
Naar het buitenland gaan zonder ouders       30 
Welke praktische zaken komen er kijken bij uit huis gaan (studiefinanciering, 
verzekeringen, zorgtoeslag en dergelijke)       54 
Regels en wetten als kind 18 jaar wordt       55 
Anders            13 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen, zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over wonen, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 56. 

 
Tabel 5. Onderwerpen binnen het thema Relaties binnen het gezin 
 

 
Onderwerp           % 

 
Balans vinden tussen loslaten en steunen van mijn kind     80 
Het voeren van gesprekken over moeilijke onderwerpen met mijn kind   50 
Conflicten tussen mij of mijn partner met mijn kind      41 
De taakverdeling in het opvoeden met mijn partner      24 
Ik stond plotseling alleen voor de opvoeding       12 
Hoe leer ik mijn kind meer zelfstandig te worden      30 
Mijn kind wordt steeds zelfstandiger en krijgt moeite met de regels die thuis gelden  37 
Anders            13 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over wonen, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 182. 
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Tabel 6. Onderwerpen binnen het thema Relaties met leeftijdgenoten 

 
Onderwerp           % 

 
Mijn kind wordt gepest         20 
Mijn kind heeft verkeerde vrienden        27 
Het slapen met zijn/haar vriend/vriendin       19 
Mijn kind heeft een vriend(in) die thuis andere regels en gewoonten heeft   24 
Omgaan met seks          25 
Mijn kind vindt het moeilijk om vrienden/vriendinnen te maken    38 
Bezorgdheid over loverboys         13 
Ongewenste zwangerschap          3 
Anders            26 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over relaties met leeftijdgenoten, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 135. 

 
 
Tabel 7. Onderwerpen binnen het thema Vrijetijd 

 
Onderwerp           % 

 
Sporten en bewegen          35 
Drugsgebruik           28 
Alcoholgebruik          46 
Veilig thuiskomen na het uitgaan        38 
Gebruik pillen bij uitgaan         17 
Normloosheid in het uitgaansleven        19 
Mijn kind kan zichzelf niet goed bezighouden in zijn/haar vrije tijd    29 
Wat kun je als opvoeder samen met je kind in deze leeftijdsfase doen in de vrije tijd  38 
Anders            11 

Aan de respondenten die aan hebben gegeven weleens vragen zorgen of problemen te hebben gehad in de 
opvoeding over vrije tijd, is gevraagd over welke onderwerpen dit dan was. N = 107. 

 
 
Naast de verschillende thema’s waar ouders van pubers en jongvolwassenen vragen, zorgen of 
problemen over hebben, kan ook worden gekeken naar de onderwerpen die het vaakst worden 
genoemd, door alle thema’s heen. In tabel 8 staan de acht meest genoemde onderwerpen. 
Het relationele thema Vinden van een balans tussen loslaten en sturen van het kind spring eruit. De helft 
van de ouders heeft hier vragen, zorgen of problemen mee. Opvallend is ook dat vijf van deze 
onderwerpen te maken hebben met de moderne media. Daarnaast is onderwijs een thema dat 
twee keer voorkomt: Huiswerk maken en School- en opleidingskeuze. Een onderwerp dat uiteraard bij 
deze leeftijdsfasen een essentieel thema is voor ouders en kinderen. Van het thema Gezondheid 
en lichamelijke ontwikkeling blijkt voeding en eetgedrag iets waar ouders vaak me zitten. 
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Tabel 8. Top 10 van onderwerpen waarbij ouders van pubers en jongvolwassenen het vaakst 
vragen, zorgen, problemen of de behoefte aan hulp of ondersteuning hebben aangegeven.  

 
Vaakst genoemde onderwerpen       % 
 

1      Balans vinden tussen loslaten en sturen van kind    51% 
2      Huiswerk maken         46% 
3      Regels en afspraken nakomen t.a.v. mediagebruik     45 % 
4      Wat is normaal media- en internetgebruik voor deze leeftijd    44% 
5      School- en opleidingskeuze       41% 
6      Computerverslaving        34% 
7      Overleggen over mediagebruik       33% 
8      Voeren van gesprekken met kind over moeilijke onderwerpen    32% 
9      Voeding en eetgedrag        31% 
10    Veilig gebruik maken van het internet      29% 

 
Per thema is gekeken naar de verschillende informatie- en steunbronnen die door respondenten 
zijn geraadpleegd wanneer zij hebben aangegeven behoefte aan hulp of steun hebben gehad. 
 
Figuur 3. Bij wie of wat hebben ouders van pubers en jongvolwassenen steun gekregen bij 
zorgen over mediagebruik (in percentages) 

 
 
Noot: de percentages zijn berekend over het aantal ouders dat heeft aangegeven hulp of steun te hebben ontvangen 
m.b.t. het mediagebruik van hun kinderen: n = 41 (2 missings). 
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Zoals vermeld in het bovenstaande heeft 26 % van de totale groep behoefte aan steun of hulp bij 
het thema Mediagebruik. De helft daarvan heeft hierbij ook daadwerkelijk steun ontvangen. In 
figuur 3 is te zien van wie of waarbij men steun heeft gekregen, waarbij ouders meerdere 
steunbronnen konden aangeven. Voor 86 % hielp de ontvangen steun. 
Bij het thema mediagebruik vinden ouders die hulp zoeken veel steun bij het informele netwerk. 
Het vaakst worden genoemd vrienden en kennissen (54 %) en de partner (46 %). Anderzijds 
spelen zowel websites over opvoeden (46 %) en schriftelijke media zoals boeken, tijdschriften, 
kranten en folders (49 %) een belangrijke rol. Bij de categorie Anders worden ook collega’s 
genoemd. 
 
 
Figuur 4. Bij wie of wat hebben ouders van pubers en jongvolwassenen steun gekregen bij 
zorgen over onderwijs en opleiding (in percentages) 
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Noot: de percentages zijn berekend over het aantal ouders dat heeft aangegeven hulp of steun te hebben ontvangen 
m.b.t. zorgen over onderwijs of opleiding van hun kinderen: n = 84 (3 missing t.o.v. aantal dat behoefte aan steun 
had). 

 
 
Veel ouders (69 %) hebben zorgen op het terrein van onderwijs van hun kinderen. Van deze 
groep ervaart 74 % dit ook als belastend of een beetje belastend. Vervolgens heeft 69 % van deze 
groep daarbij behoefte aan steun. Van de totale groep respondenten is dit een percentage van    
35 %.  79 % van de ouders die behoefte had aan steun bij het mediagebruik van hun kinderen 
heeft hierbij ook daadwerkelijk steun ontvangen. In figuur 4 is te zien van wie of waarbij men 
steun heeft gekregen, waarbij ouders meerdere steunbronnen konden aangeven. Voor 83 % hielp 
de ontvangen steun. 
Zoals verwacht bij dit thema hebben ouders die hulp zochten de meeste steun (68 %) ervaren 
van docenten of andere medewerkers van de school of opleiding van hun kind. Ook vindt men 
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vaak steun bij de partner (45 %). Vrienden en kennissen komen op de derde plaats (30 %). 
Verder ondervindt een kwart (26 %) steun bij websites over opvoeden. 
 
 
Figuur 5. Bij wie of wat hebben ouders van pubers en jongvolwassenen steun gekregen bij 
zorgen over gezondheid en lichamelijke ontwikkeling (in percentages) 
 

 
Noot: de percentages zijn berekend over het aantal ouders dat heeft aangegeven hulp of steun te hebben ontvangen 
m.b.t. de gezondheid van hun kinderen: n = 54 (1 missing). 
 

Van de respondenten heeft 46 % zorgen over de gezondheid van hun kinderen. Van deze groep 
ervaart 71 % dit als belastend of een beetje belastend. Vervolgens heeft 74 % van deze groep 
daarbij behoefte aan steun. Van de totale groep is dit een percentage van 24 %.  Drie kwart van 
deze groep heeft ook daadwerkelijk steun ontvangen. Dit is 17 % van de totale groep 
respondenten. In figuur 5 is te zien van wie of waarbij men steun heeft gekregen, waarbij ouders 
meerdere steunbronnen konden aangeven. Voor 82 % hielp de ontvangen steun. 
Bij het thema gezondheid hebben ouders die hulp zochten het vaakst steun gekregen van de 
huisarts (56 %). De schoolarts wordt zelden genoemd (3 keer, overeenkomend met 6 %). 
Vervolgens wordt de partner genoemd (44 %), dan vrienden en kennissen (28 %). Daarnaast 
noemt 32 % van de respondenten nog een andere bron van steun, naast de aangegeven 
mogelijkheden. Dit zijn bijna allemaal (26 % van het totaal) andere deskundigen op het gebied 
van gezondheid (bv. kinderarts, fysiotherapeut, voedingsdeskundige).  
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Figuur 6. Bij wie of wat hebben ouders van pubers en jongvolwassenen steun gekregen bij 
zorgen over relaties binnen het gezin (in percentages) 
 

  
Noot: de percentages zijn berekend over het aantal ouders dat heeft aangegeven hulp of steun te hebben ontvangen 
m.b.t. zorgen over relaties binnen het gezin: n = 58 (1 missing). 

 
Van de respondenten heeft 66 % zorgen over de relaties binnen het gezin. Van deze groep 
ervaart 71 % dit als belastend of een beetje belastend. Vervolgens heeft 61 % van deze groep 
daarbij behoefte aan steun. Van de totale groep is dit een percentage van 28 %.  Drie kwart van 
deze groep heeft ook daadwerkelijk steun ontvangen. Dit is 21 % van de totale groep 
respondenten. In figuur 6 is te zien van wie of waarbij men steun heeft gekregen, waarbij ouders 
meerdere steunbronnen konden aangeven. Voor 80 % hielp de ontvangen steun. 
Bij dit thema blijken de respondenten veel hulp te krijgen, afkomstig van veel vanuit verschillende 
bronnen. Het vaakst noemen ouders die hulp gezocht en gevonden hebben hun partner (52 %) 
en/of vrienden en kennissen (47 %). Websites over opvoeden en schriftelijke media scoren ook 
hoog, respectievelijk 33 en 31 %. Bij dit thema worden ook de eigen ouders meer genoemd dan 
bij andere thema’s (21 %) en ook andere familieleden (24 %). Van het professionele circuit wordt 
ook vaak regelmatig genoemd iemand van de school of opleiding (24 %), de huisarts (22 %) en 
tot slot de jeugdzorg/GGZ (19 %). 
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Figuur 7. Bij wie of wat hebben ouders van pubers en jongvolwassenen steun gekregen bij 
zorgen over relaties met leeftijdgenoten (in percentages) 
 

 
Noot: de percentages zijn berekend over het aantal ouders dat heeft aangegeven hulp of steun te hebben ontvangen 
m.b.t. zorgen over relaties met leeftijdgenoten: n = 37. 

 
Van de respondenten heeft 49 % zorgen over de relaties met leeftijdgenoten. Van deze groep 
ervaart 71 % dit als belastend of een beetje belastend. Vervolgens heeft 51 % van deze groep 
daarbij behoefte aan steun. Van de totale groep is dit een percentage van 18 %.  Drie kwart van 
deze groep heeft ook daadwerkelijk steun ontvangen. Dit is 14 % van de totale groep 
respondenten. In figuur 7 is te zien van wie of waarbij men steun heeft gekregen, waarbij ouders 
meerdere steunbronnen konden aangeven. Voor 73 % hielp de ontvangen steun. 
Ook bij dit thema noemen ouders het vaakst het informele circuit: 54 % krijgt steun van de eigen 
partner; 52 % van vrienden en kennissen; vervolgens wordt iemand van de school of opleiding 
het vaakst genoemd (35 %). Vervolgens websites over opvoeden en schriftelijke media, beide  
27 %.  
 
Bij het thema’s wonen is het percentage ouders dat aan heeft gegeven daarover zorgen te hebben 
niet erg groot, namelijk 20 %. De ouders die hierbij behoefte aan steun hadden is nog veel kleiner 
(5 % van het totaal aantal respondenten), en de groep die daadwerkelijk steun kreeg bedroeg 4 %. 
Daarom is het niet zinvol aan te geven bij wie of wat men steun heeft gezocht. De aantallen zijn 
te klein om betrouwbare conclusies aan te verbinden.  
Bij het thema cultuur en religie heeft slechts 3 % van de respondenten (10) aangegeven over dit 
thema vragen, zorgen of problemen te hebben, waarbij slechts 2 ouders steun hebben ontvangen. 
Ook daar kan dus geen conclusie worden getrokken over bij wie of wat men bij dit thema steun 
vindt.  
Bij het thema vrije tijd geeft 40 % aan zorgen te hebben, terwijl van die groep 71 % dit ook (een 
beetje) belastend vindt. Daarvan heeft ongeveer de helft (48 %) behoefte aan steun (14 % van het 
totaal aantal respondenten). Van die groep heeft 70 % ook daadwerkelijk steun ontvangen, het 
geen overeenkomst met 10 % van het totale aantal respondenten. Hoewel de aantallen hier erg 
klein worden, noemen deze ouders de partner het vaakst als bron van steun (62 %), vervolgens 
vrienden of kennissen (50 %), schriftelijke media (35 %). Ruim een kwart (27 %) zoekt steun bij 
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websites over opvoeden. Ook geeft 27 % aan steun te hebben gekregen van een andere 
opvoedingsdeskundige dan iemand van het CJG, jeugdzorg of GGZ. 
 
Verschillen tussen ouders van pubers en ouders van jongvolwassenen 
 
Een belangrijke vraag is of er tussen ouders van pubers en ouders van jongvolwassenen 
verschillen bestaan in de thema’s waarover men vragen, zorgen of problemen heeft. Voor elk 
thema is dit tweezijdig getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets.  
Bij drie thema’s zijn significante verschillen gevonden tussen ouders van pubers en ouders van 
jongvolwassenen: Mediagebruik, Onderwijs en opleiding en Wonen. 
Ouders van pubers hebben significant meer zorgen over het mediagebruik dan ouders van 
jongvolwassenen, respectievelijk 79 % en 66 %. Beide percentages geven echter aan dat dit een 
belangrijk opvoedingsthema is voor ouders uit met kinderen uit beide leeftijdsgroepen. 
Bij het thema Onderwijs en opleiding hebben ouders van jongvolwassenen significant meer 
zorgen dan ouders van pubers, respectievelijk 75 % en 62 %. Ook dit is echter voor beide 
groepen hoog. 
Een derde significant verschil is gevonden voor het thema Wonen. Ouders van jongvolwassenen 
hebben significant meer vragen, zorgen of problemen rondom het (zelfstandig) wonen van hun 
kinderen, respectievelijk 32 % en 6%. Dit thema speelt dus bij een derde van de ouders van 
jongvolwassenen, maar nauwelijks bij ouders van pubers. Voor het interpreteren van het 
totaaloverzicht van het percentage ouders met vragen over het thema wonen is het van belang dit 
te realiseren. Het totaalpercentage komt bijna geheel voort uit ouders van jongvolwassenen. 
Voor de thema’s Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling, Relaties binnen het gezin, Relaties 
met leeftijdgenoten en Vrijetijd zijn geen significante verschillen gevonden. Bij het thema Cultuur 
en religie waren er te weinig respondenten met zorgen over dit thema om een toets te kunnen 
uitvoeren.  
 
De ouders is ook gevraagd of zij op dit moment hulp of ondersteuning van een professional 
krijgen met betrekking tot het opgroeien of opvoeden van hun kind(eren). Dit blijkt bij 13 % van 
de respondenten het geval. Van de 252 ouders die deze vraag hebben beantwoord, blijkt dat 18 % 
van de ouders van pubers ondersteuning krijgt ten opzichte van 8 % van de jongvolwassenen. Dit 
is een significant verschil. 
  
Verschillen tussen mannen en vrouwen 
 
Er is ook getoetst of er verschillen bestaan in de thema’s waarover vrouwen (bekend van 216 
respondenten) vragen, zorgen of problemen ervaren in de opvoeding in vergelijking met mannen 
(bekend van 36 respondenten). Ook dit is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets.  
Uit de analyse blijkt dat Mediagebruik het enige thema is waarop er een significant verschil 
bestaat tussen mannen en vrouwen. Vrouwen maken zich significant vaker zorgen over het 
mediagebruik van hun kinderen dan mannen, respectievelijk 76 % en 58 %. 
Voor geen van de andere thema’s zijn significante verschillen gevonden. Bij het thema Cultuur en 
religie waren er te weinig respondenten met zorgen over dit thema om een toets te kunnen 
uitvoeren.  
 
Verschillen in aantal zorgen, onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning en gebruikte steunbronnen 
 
Er onderzocht of er verschillen bestaan tussen verschillende groepen respondenten op het aantal 
vragen, zorgen of problemen dat men heeft vermeld; het aantal respondenten met een 
onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning en het totaal aantal gebruikte steunbronnen. 
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De variabelen waarnaar is gekeken zijn: ouders van pubers ten opzichte van ouders van 
jongvolwassenen; mannen ten opzichte van vrouwen; ouders geboren in Nederland ten opzichte 
van ouders die in het buitenland zijn geboren; hoger opgeleide ouders ten opzichte van lager 
opgeleide ouders. 
 
Som van het aantal zorgen 
Er is geen significant verschil gevonden tussen het aantal zorgen van ouders van pubers ten 
opzichte van het aantal zorgen van ouders van jongvolwassenen. Evenmin is er hierbij een 
significant verschil gevonden tussen vrouwen en mannen, tussen in Nederland geboren ouders 
ten opzichte van ouders die in het buitenland zijn geboren of hoger en lager opgeleide ouders. 
 
Onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning 
Ook het aantal ouders dat een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning heeft 
aangegeven, is niet significant op de onderzochte variabelen. 
 
Totaal aantal gebruikte steunbronnen 
Er is alleen een significant verschil gevonden tussen hoger en lager opgeleide ouders in het totaal 
aantal door hen geraadpleegde steunbronnen. Hoger opgeleiden ouders raadplegen significant 
meer bronnen dan lager opgeleide ouders. 
 
 
Internet als bron van opvoedingsondersteuning 
 
In enkele additionele vragen is nagegaan wat ouders specifiek vinden van internet als bron van 
opvoedingsondersteuning. In tabel 9 is weergegeven wat ouders van pubers en jongvolwassenen 
de voordelen vinden van opvoedinformatie via internet. 
  
 
Tabel 9. Voordelen van internet ten opzichte van andere informatiebronnen met betrekking tot 
opvoeden, opgroeien en gezondheid 
 

 
Voordeel      % 

 
Altijd bereikbaar     79 
Snel beschikbaar     80 
Informatie wordt steeds bijgewerkt   29 
Anonimiteit      56 
Betrouwbaarheid     11 
Duidelijkheid      17 
Veelzijdigheid      34 
Uitgebreidheid      28 
Informatie kan worden geprint   15 
Goedkoper dan boeken, tijdschriften   22 
Geen voordelen      5 
Anders        5 
 

 
N = 263. Respondenten konden meerdere antwoorden aanvinken. 
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In tabel 9 is weergegeven wat ouders van pubers en jongvolwassenen de voordelen vinden van 
opvoedinformatie via internet. Zoals verwacht vindt men vooral het feit dat internet altijd 
bereikbaar is en snel beschikbaar is een voordeel. Ook vindt meer dan de helft het een voordeel 
dat men anoniem informatie kan krijgen. De betrouwbaarheid scoort laag, slechts 11 procent 
geeft dit als voordeel aan. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de expertmeetings, 
waarin ouders aangeven dat het moeilijk te beoordelen is of de informatie via internet 
betrouwbaar is. Slechts 5 procent geeft aan geen voordelen te zien aan internet. 
 
De ouders is ook gevraagd naar de redenen waarom zij op internet zoeken naar 
opvoedinformatie. Bij deze vraag is gebruik gemaakt van de VROBO, de Vragenlijst Redenen 
van Ouders voor het Bezoeken van Opvoedsites (Petermeijer, 2008)16. Daarin worden zes 
functies onderscheiden aan de hand van de redenen die ouders hebben om opvoedingssites te 
bezoeken: informatie (het zoeken van informatie over opvoedkundige zaken), advies (het 
ontvangen van advies van een deskundige), zelfhulp (het hebben van contact met andere ouders 
voor het hebben van sociale ondersteuning), instrumentele steun (het vinden van praktische tips 
op opvoedkundig gebied), emotionele steun (het ontvangen van een steuntje in de rug of een 
luisterend oor) en amusement (het zoeken van een plezierig tijdverdrijf).  
Op een 4-puntsschaal kan worden aangeven in hoeverre ouders om een bepaalde reden op een 
opvoedsite kijken: helemaal mee eens = 4; beetje mee eens = 3; beetje mee oneens = 2; helemaal 
mee oneens = 1.  
Omdat de VROBO is ontwikkeld voor ouders die opvoedsites bezoeken, is in het onderhavige 
onderzoek een vraag toegevoegd om eerst te bepalen of ouders wel eens een opvoedsite 
bezoeken. Van de 185 respondenten die de stelling hebben ingevuld of zij wel eens een 
opvoedsite bezoeken, hebben 70 respondenten (38 %) aangegeven dit helemaal nooit te doen. 
 
Uit tabel 10 blijkt dat de hoogste scores worden behaald bij de stellingen die betrekking hebben 
op instrumentele steun (praktische tips en adviezen). Ook het op de hoogte blijven op 
opvoedkundig gebied (informatie) scoort hoog. Het bezoeken van opvoedsites om emotionele 
steun te krijgen, scoort gemiddeld laag. 
De antwoorden uit de categorie ‘Anders’ zijn vrijwel allemaal van ouders die zelf professioneel 
met ouders en kinderen werken en (ook) om die reden opvoedsites bezoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Petermeijer, S.C.M. (2008). Online opvoedingsondersteuning. Een onderzoek naar de redenen van ouders om 
opvoedsites te bezoeken, de voorkeur voor bepaalde onderdelen en de beoordeling van dit soort websites. 
Masterscriptie Opvoedingsondersteuning Pedagogische Wetenschappen. Amsterdam: UvA. 
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Tabel 10. Gemiddelden reden bezoek opvoedsites 

 
Functie Reden bezoek opvoedsites      N  Gemiddelde 

 
Nooit website bezocht      185 2.90 

 
Op  de hoogte blijven opvoedkundig gebied   181 3.15 

Informatie Meer algemene kennis opvoeding/ontwikkeling kinderen 179 2.95 
Nieuwe ideeën opvoeding/ontwikkeling zoeken  180 2.28 
 
Eerder advies vergelijken     177 2.92 

Pedagogisch Hulp bij oplossen probleem zoeken    177 2.66 
advies  Deskundig antwoord op vraag zoeken   178 2.97 
 
  Weten hoe andere ouders met probleem omgaan  178 1.93 
Zelfhulp Van gedachte wisselen met andere ouders   178 2.13 
  Mening van andere ouders willen ontvangen   178 2.76 
  Ervaringen van andere ouders lezen    182 3.13 
   

Tips zoeken  hoe opvoeding effectiever aanpakken  181 3.04  
Instrumentele Tips zoeken bij nemen beslissing m.b.t. opvoeding  177 3.20 
steun  Praktische tips zoeken over opvoeding/ontwikkeling  180 2.58 
  
  Steuntje in de rug zoeken     179 1.48 
Emotionele Verhaal kwijt willen      180 2.46 
steun  Gerustgesteld willen worden     178 1.54 
  Troost zoeken       178 1.48 
 
  Amusement over opvoedingszaken zoeken   179 1.58 
Amusement In vrije tijd graag surfen op dit soort websites   180 1.44 
  Ontspanning zoeken      203 1.96 
 
Anders  Andere reden       224 1.26 

Per stelling is aangegeven hoeveel respondenten de stelling hebben beantwoord en daarvan is het gemiddelde 
berekend (de maximale score is 4; de minimale score is 1. D.w.z. dat een score groter dan 2.5 betekent dat 
respondenten gemiddeld meer eens dan oneens met de stelling zijn). 

 
Bezoek website Opvoeden.nl en CJG.nl 
 
Van de respondenten heeft 23 % aangegeven de website Opvoeden.nl al eens te hebben bezocht 
voordat men over het onderhavige onderzoek had gehoord. Ook geeft 36 % aan de website van 
het CJG uit hun gemeente al eens te hebben bezocht, eveneens voordat men van dit onderzoek 
had gehoord.  
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6. Samenvatting en conclusies 
 
In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten besproken aan de hand van de gestelde 
onderzoeksvragen. 

 
In de periode oktober 2013 tot augustus 2014 is in opdracht van de Stichting Opvoeden.nl een 
vraaganalyse uitgevoerd in het kader van de opvoedinformatie voor de landelijke online 
informatiebank over opvoeden, opgroeien en gezondheid van de stichting. De vraaganalyse 
richtte zich op de vragen en behoeften van ouders van pubers (12 – 16 jaar) en jongvolwassenen 
(17 – 23 jaar) aan opvoedingsondersteuning en de rol van internet daarbij. Er is nog nauwelijks 
onderzoek onder ouders van pubers naar de thema’s waarin zij hun vragen, zorgen of problemen 
rapporteren. Voor ouders van jongvolwassenen is dit nog minder het geval. In hoeverre ouders 
daarbij steun zoeken of wensen via internet, is eveneens een nieuw onderzoeksthema.  
Het huidige onderzoek omvatte een kwalitatief onderzoek, bestaande uit 5 expertmeetings met 
ouders van pubers en jongvolwassenen (n = 21, allen moeders) en een kwantitatief onderzoek 
met een online vragenlijst onder 327 ouders (160 ouders van pubers; 167 van jongvolwassenen). 
Er deden 36 vaders mee aan het onderzoek. Ongeveer de helft van de respondenten is hoog 
opgeleid, een kwart laag opgeleid (havo of lager) en van de overige respondenten is dit niet 
bekend. Twintig respondenten zijn niet autochtoon Nederlands. 
 

1. Welke vragen en behoeften aan opvoedinformatie hebben ouders van pubers en 
jongvolwassenen? 

 
Ouders van pubers en jongvolwassenen hebben gemiddeld ruim 3 thema’s in de opvoeding 
waarover zij vragen, zorgen of problemen ervaren. Het thema waarover ouders de meeste vragen 
hebben is het thema Mediagebruik: 73 %. Dit is ook het enige thema waarbij er een verschil 
gevonden tussen vrouwen en mannen: moeders maken zich significant vaker zorgen over het 
mediagebruik van hun kinderen dan vaders, respectievelijk 76 % en 58 %.  Vervolgens heeft men 
de meeste vragen, zorgen of problemen bij het thema Onderwijs en opleiding (69 %), Relaties 
binnen het gezin (66 %), Relaties met leeftijdgenoten (49 %), Gezondheid en lichamelijke 
ontwikkeling (46 %), en Vrijetijd (40 %). Over het thema Wonen en Cultuur & Religie zijn ook 
vragen, maar minder, respectievelijk 20 % en 15 %. Niet al deze vragen zijn belastend. 
Mediagebruik is voor 51 % van de ouders belastend evenals Onderwijs en opleiding,  
Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling voor 33 %, Relaties binnen het gezin voor 47 %, 
Relaties met leeftijdgenoten voor 35 % en Vrijetijd voor  29 %. Voor Wonen is dit 11 % en voor 
Cultuur en religie 4 %.  
Vervolgens hebben niet alle ouders die deze vragen, zorgen of problemen als belastend ervaren 
behoefte aan steun of hulp. De behoefte aan steun voor is voor Mediagebruik 26 %; voor 
Onderwijs en opleiding 35 %; voor Gezondheid 24 %; voor Wonen 5 %; voor Relaties binnen 
het gezin 28 %; voor Relaties met leeftijdgenoten 18 %; voor Vrijetijd 14 %; voor Cultuur & 
religie 3%. 
Binnen deze thema’s hebben ouders verschillende onderwerpen waarover er vragen zijn. Binnen 
het thema Mediagebruik  hebben ouders de meeste vragen over het regels en afspraken maken en 
nakomen (63 %) en over wat normaal media- en internetgebruik is voor deze leeftijd (61 %). 
Ook heeft bijna de helft (47 %) vragen of zorgen over een computerverslaving en zijn veel 
ouders bezorgd over de veiligheid (40 %). Hoewel het aantal ouders dat te maken heeft met 
pesten via sociale media laag lijkt (7 %), betekent dit toch dat van de totale groep respondenten 
ongeveer 1 op de 19 ouders aangeeft hier wel eens vragen of zorgen over te hebben gehad.  
Door alle thema’s heen zijn de onderwerpen die de meest genoemd zijn: balans vinden tussen 
loslaten en sturen van kind (51 %), huiswerk maken (46 %), regels en afspraken nakomen ten 
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aanzien van mediagebruik (45 %), en wat is normaal media- en internetgebruik voor deze leeftijd 
(44 %) en school- en opleidingskeuze (41 %). 
 
Tussen ouders van pubers en ouders van jongvolwassenen zijn er bij drie thema’s zijn significante 
verschillen gevonden. Ouders van pubers hebben significant meer zorgen over het mediagebruik 
dan ouders van jongvolwassenen, respectievelijk 79 % en 66 %. Bij het thema Onderwijs en 
opleiding hebben ouders van jongvolwassenen significant meer zorgen dan ouders van pubers, 
respectievelijk 75 % en 62 %. Een derde significant verschil is gevonden voor het thema Wonen. 
Ouders van jongvolwassenen hebben significant meer vragen, zorgen of problemen rondom het 
(zelfstandig) wonen van hun kinderen, respectievelijk 32 % en 6%. Dit thema speelt dus bij een 
derde van de ouders van jongvolwassenen, maar nauwelijks bij ouders van pubers.  
 
Een opvallende conclusie is dat er geen verschil is tussen het aantal zorgen van ouders van 
pubers ten opzichte van het aantal zorgen van ouders van jongvolwassenen. Dus ondanks dat 
kinderen al (bijna) volwassen zijn, is het aantal zorgen bij ouders niet minder geworden. Ook de 
onvervulde behoefte aan steun is bij die groep ouders niet minder dan bij ouders van pubers.  
 

2. Welke informatiebronnen over opvoedinformatie zijn er voor ouders van pubers en 
jongvolwassenen beschikbaar en worden er door hen geraadpleegd? 

 
Er zijn veel verschillende bronnen van steun als het gaat om opvoedingsvragen. Er zijn bronnen 
in het informele netwerk (partner, ouder(s), ander familielid, vrienden of kennissen, collega’s), 
professionals (huisarts, schoolarts, andere deskundigen op het terrein van gezondheid, iemand 
van de school of opleiding, iemand van het CJG, de jeugdzorg of de GGZ,  andere deskundigen 
op het terrein van opvoeden), internet (websites en forums over opvoeden, sociale media) en 
andere media (kranten, tijdschriften, folders, tv, radio). Alle bronnen van steun die ouders 
konden aanvinken zijn ook aangevinkt, waardoor het palet van steunbronnen erg geschakeerd is. 
Het blijkt ook dat ouders per thema meerdere bronnen gebruiken. Het verschilt per thema in 
welke mate men deze bronnen raadpleegt.  
Voor het thema Wonen, en Cultuur en religie zijn de percentages ouders die steun hebben 
ontvangen erg klein. Deze zijn daarom niet meegenomen in het onderstaande. 
Het informele netwerk speelt bij alle thema’s een belangrijke rol. Vooral de partner en vrienden 
of kennissen zijn een belangrijke bron van steun. Bij vragen over mediagebruik vinden ouders 
daarnaast de meeste steun bij websites over opvoeden en schriftelijke media. Zoals verwacht is bij 
het thema Onderwijs en opleiding de vaakst genoemde categorie iemand van de school of 
opleiding, net zoals de huisarts dat is bij vragen over Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling en 
daar andere deskundigen op het gebied van gezondheid vaak worden genoemd. 
Meestal, maar lang niet altijd helpt de steun ook. Afhankelijk van het thema blijft 32 % tot 55% 
zelf worstelen met het probleem.  
 

3. Over welke thema’s of ontwikkelingsdomeinen hebben ouders behoefte aan 
informatie die specifiek online beschikbaar is? 

 
Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat er bij alle thema’s een aanzienlijk percentage ouders steun 
ontvangt via websites over opvoeden. Dit is het hoogst bij Mediagebruik (46 %).  Voor 
Onderwijs en opleiding is dit 26 %, voor Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 19 %, Relaties 
met gezinsleden 33 %, Relaties met leeftijdgenoten 27 % en Vrijetijd 27 %. Forums over 
opvoeden worden nauwelijks genoemd. Aan de andere kant worden ook steeds andere 
steunbronnen genoemd. Geconcludeerd kan worden dat online opvoedinformatie een belangrijke 
steunborn is bij alle thema’s, maar dat er geen thema’s zijn die uitsluitend in aanmerking komen 
voor online opvoedinformatie.  
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Uit de expertmeeting blijkt dat internet voor ouders een steeds gewonere manier wordt om 
informatie te verkrijgen. Internet wordt vaak gebruikt bij de meer zakelijke, feitelijke en 
praktische informatie.  
 

4. Wat voor soort informatie zoeken ouders op internet? 
 

- Hoe uitgebreid moet de online informatie zijn? 
- Welke van de volgende functies van opvoedingsondersteuning dienen aan bod te komen: organiseren van 

onderlinge steun; bieden van informatie; geven van advies, waaronder verwijzen naar achterliggende hulp)? 
- Welke specifieke voordelen c.q. nadelen biedt internet t.o.v. andere vormen van opvoedingsondersteuning? 

 
In het onderzoek is nagegaan om welke redenen ouders een website over opvoeden bezoeken.  
Het meest genoemd worden redenen die betrekking hebben op praktische tips en algemene 
adviezen. In de expertmeetings bepleiten verschillende ouders hierbij het gebruik van 
voorbeeldfilmpjes. Ook het op de hoogte blijven op opvoedkundig gebied scoort hoog. Het 
bezoeken van opvoedsites om emotionele steun te krijgen, scoort gemiddeld laag. Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat ouders emotionele steun eerder vinden in hun informele netwerk: 
bij hun partner, vrienden en kennissen, collega’s. Dit wordt ondersteund door de resultaten van 
de expertmeetings. Ouders geven aan veel te bespreken met vriendinnen of andere ouders die 
dezelfde problemen ervaren als zijzelf, waarbij ze vooral herkenning en bevestiging zoeken. 
Tegelijkertijd zou dit kunnen betekenen dat ouders die geen ondersteunend netwerk hebben of 
geconfronteerd worden met zorgen die minder vaak voorkomen, de emotionele steun elders 
moeten zoeken. Daarbij zou internet een rol kunnen spelen.  
Ouders zien verschillende voordelen aan opvoedingsondersteuning via internet. De grootste 
voordelen vindt men dat internet altijd bereikbaar is en snel beschikbaar. Zo’n 80 procent noemt 
beide voordelen. Ruim de helft geeft anonimiteit aan als voordeel.  
Daarentegen scoort de betrouwbaarheid van internet laag. Slechts 11 procent noemt dit een 
voordeel. In de gesprekken vertelden ouders het lastig te vinden om te beoordelen of een website 
betrouwbare informatie biedt.  
De uitgebreidheid van internet scoort ook niet erg hoog, ruim een kwart ziet dit als voordeel. 
Tijdens de expertmeetings hebben ouders aangegeven dat men door de veelheid aan informatie 
soms door de bomen het bos niet meer ziet of er angstig van wordt.  
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7. Tot slot: aanbevelingen 
 
1 De groep ouders van jongvolwassenen behoort tot de doelgroep van Stichting 
Opvoeden.nl 
 
Niet alleen ouders van pubers, maar ook ouders van jongvolwassenen hebben behoefte aan 
opvoedingsondersteuning. Er bestaat geen verschil tussen beide groepen als het gaat om het 
aantal zorgen of het aantal ouders dat een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning 
ervaart. Het is dus van belang dat opvoedsites zich ook richten op ouders van deze 
jongvolwassenen. 
 
2 Er zijn thema’s en onderwerpen die bij een groot aantal respondenten vragen, zorgen of 
problemen opleveren. Deze zouden in elk geval aan bod moeten komen in de 
informatiebank. 
 
De expertmeetings en het vragenlijstonderzoek hebben thema’s, met daarbinnen verschillende 
onderwerpen, opgeleverd, waarover veel ouders vragen, zorgen of problemen hebben. In de 
informatiebank zou in elk geval aan deze thema’s en onderwerpen aandacht moeten worden 
besteed. 
 
3 Besteed aan dacht aan trends onder jongeren 
 
Onder pubers en jongvolwassenen spelen zich voortdurend nieuwe trends af, waarvan ouders 
niet op de hoogte zijn en waarover jongeren hun ouders niet vanzelfsprekend inlichten. 
Voorbeelden zijn pillengebruik op feesten, loverboys. De informatiebank zou een rubriek kunnen 
opnemen waarin deze trends onder de aandacht worden gebracht, zodat ouders mogelijke 
probleemsignalen eerder herkennen.  
 
4 Ouders hebben behoefte aan verschillende vormen van opvoedingsondersteuning. In 
de opzet en lay-out van de informatiebank zouden deze verschillende vormen kunnen 
worden onderscheiden, waardoor ouders gemakkelijker vinden wat zij zoeken  
 
In de informatiebank zou een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen het geven van 
informatie, het aanreiken van tips (gaat verder dan het bieden van algemene informatie, maar is 
geen pedagogisch advies op maat), en het organiseren van zelfhulp. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van de unieke mogelijkheden die internet biedt, namelijk beeldmateriaal. 
 
5 Blijf werken aan de betrouwbaarheid en het uitdragen daarvan 
 
De betrouwbaarheid van informatie via internet scoort laag bij ouders. De visie van Stichting 
Opvoeden.nl om betrouwbare opvoedinformatie te bieden en dit uit te dragen aan de gebruikers, 
is dus van groot belang. Bij het uitbreiden van activiteiten (bijvoorbeeld het aanbieden van 
activiteiten waarbij ouders elkaar onderling steunen), moet hiermee rekening worden gehouden. 
Duidelijk moet zijn dat de inhoud afkomstig is of gecontroleerd wordt door deskundigen, die 
gebruik maken van de huidige stand van de wetenschap en opvoedingsmethodieken die bewezen 
effectief zijn. 
 
6 Onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning  
 
Het aantal ouders met een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning is hoog op alle 
thema’s, zowel voor ouders van pubers als ouders van jongvolwassenen. Hier ligt nog een taak 
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voor alle organisaties die een rol spelen bij opvoedingsondersteuning, inclusief de gemeenten, 
CJG’s, integrale wijkteams en de Stichting Opvoeden.nl. 

 

 
8. Mogelijk vervolgonderzoek 

 
In huidige onderzoek is het aantal allochtone ouders niet groot. In een vervolgonderzoek zou 
kunnen worden onderzocht of allochtone ouders van pubers en jongvolwassenen over andere 
thema’s vragen, zorgen of problemen ervaren dan autochtone ouders.  
 
Respondenten uit het huidige onderzoek hebben de vragenlijst allen online ingevuld. Een 
vervolgonderzoek zou gericht kunnen zijn op ouders van pubers en jongvolwassenen die niet 
vertrouwd zijn met internet.  
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Bijlage 1 
 
Gespreksleidraad expertmeeting ouders pubers c.q. jongvolwassenen  

 

1. Uitleg doel bijeenkomst: 

St. Opvoeden.nl verzorgt opvoedinformatie o.a. via internetsites van de CJG’s: welke 

behoefte aan informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid hebben ouder nu 

eigenlijk? Hoe kan men daar beter op inspelen?  

Doel is ieders mening daarover te horen; overeenstemming hoeft niet. 

Thema’s worden straks gebruikt voor onderzoek met vragenlijst.  

 

- wat gezegd wordt blijft binnen de groep 

- gelegenheid schriftelijk thema/opvoedingsvraag in te leveren i.v.m. privacy 

- informatie wordt anoniem verwerkt in een eindverslag 

- terugkoppeling via sites van Stichting Opvoeden.nl  

 

2. Rondje kennismaking: 

(voor)naam, met wie vormt men gezin (leeftijd kinderen, school kinderen) 

 

3. Opwarmrondje 

Heeft u de afgelopen periode wel eens een vraag of probleem gehad met het 

opvoeden/opgroeien waarvoor u op internet heeft gekeken?  

Gaat u dan direct naar een bepaalde website (welk?), of zoekt u op trefwoord, of anders? 

 

4. Gesprek aan de hand van onderstaande domeinen; hebben ouders op het domein in het 

afgelopen jaar wel eens een vraag, zorg of probleem ervaren? 

 

Bij wie/wat hebben ze die steun gezocht: welke informatiebronnen zijn er en worden 

geraadpleegd? 

 

Heeft dat geholpen? (ervaringen) 

 

Zou het beter kunnen en hoe kan dat online? (wensen) 

 

Hoe uitgebreid; wat verwacht men van een goede site? 

Aan welke vormen van opvoedingsondersteuning is behoefte (onderlinge steun; 

informatie; advies en doorverwijzing) 

 

Zijn er thema’s die zich in het bijzonder lenen voor internet? Voordelen/nadelen van 

internet? 

 

5. Afronding: alles aan de orde geweest? Tips? 

 

6. Mailadres t.b.v. vragenlijst? 

 



H & S Consult 
 
 

Behoefte aan opvoedingsondersteuning en de rol van internet daarin                               41 
 

7. Privacylijst invullen 

 

8. Bedanken en afsluiten 

 

 

Thema’s: 

 Onderwijs 

 Vrije tijd 

 Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 

 Relaties met leeftijdgenoten 

 Relaties met gezinsleden (en andere gezinszaken) 

 Mediaopvoeding 

 Cultuur & religie 

 Opvang van de kinderen 

 Wonen (zelfstandig wonen, leefklimaat in de buurt, criminaliteit) 

 Werken 

 Geldzaken 

 Sociale contacten van de opvoeder (sociale contacten en informele steun) 

 Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

1.Onderwijs 
2.Vrije tijd 

9. Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
10. Relaties met leeftijdgenoten 
11. Relaties met gezinsleden (en andere gezinszaken) 
12. Mediaopvoeding 
13. Cultuur & religie 
14. Opvang van de kinderen 
15. Wonen (woonomgeving, leefklimaat in de buurt, criminaliteit) 
16. Werken 
17. Geldzaken 
18. Sociale contacten van de opvoeder (sociale contacten en informele steun) 
19. Veiligheid 
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Bijlage 2 Vragenlijst 
 

Behoefte aan Online Opvoedinformatie 
 

Geef uw mening en maak kans op een cadeaubon van €50,- 
 
Bent u ouder van een of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar? Vul dan de 
vragenlijst in! Met deze vragenlijst willen wij erachter komen welke vragen en behoeften 
aan ondersteuning ouders hebben over opvoeden, opgroeien en gezondheid en hoe internet 
daar een rol bij kan spelen. Met uw deelname wordt de informatie op de website 
www.Opvoeden.nl aangepast aan de behoeften van ouders. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. U kunt kans maken op één van de drie cadeaubonnen van €50,- die 
worden verloot. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt na het invullen van de 
vragenlijst naar een e-mailadres gevraagd; dit wordt niet gekoppeld aan uw vragenlijst. De 
winnaars ontvangen uiterlijk op 6 mei 2014 een e-mail van ons. 

 

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 april 2014.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lorien Meeken, e-mail: 
lorien.meeken@student.uva.nl, telefoon: 06 – 16 64 28 31. Als u meer informatie 
wilt ontvangen, dan vindt u onze contactgegevens hier. 

 

Als u op de knop “verder” klikt, dan verklaart u dat u bovenstaande informatie heeft 
gelezen en hiermee akkoord gaat. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
1) Heeft u één of meer kinderen in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar oud? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo ja: ga door naar vraag 3. 

 

2) Heeft u één of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar oud? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo ja: ga door naar vraag 4. 

Zo nee: De leeftijd van uw kind of kinderen valt buiten de leeftijdscategorieën voor dit 
onderzoek. U hoeft de vragenlijst niet verder in te vullen. Bedankt voor uw 
deelname. 

 

3) De volgende vragen gaan over de opvoeding van uw kind of kinderen in de leeftijd van 
17 tot en met 23 jaar. 

 

4) De volgende vragen gaan over de opvoeding van uw kind of kinderen in de leeftijd van 
12 tot en met 16 jaar. 

_____________________________________________________________________________ 
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5) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Media. Het gaat om alle media met 

een beeldscherm (tv, pc, spelcomputer, smartphone, tablet). 
 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over mediagebruik? (Voorbeelden van onderwerpen: regels stellen over 
beeldschermgebruik, computerverslaving, internetveiligheid) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 12. 

 
6) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom mediagebruik heeft u weleens 

vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt meerdere 
antwoorden aanvinken) 
1. Regels en afspraken maken en nakomen 
2. Mogelijke schade aan de gezondheid 
3. Computerverslaving 
4. Wat is normaal media- en internetgebruik voor deze leeftijd 
5. Mijn kind wordt gepest via sociale media 
6. Het beeld in de media over relaties en seks 
7. Veilig gebruik maken van het internet 
8. Overleggen met mijn kind over mediagebruik 
9. Anders, namelijk 

 
7) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Media 

ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
8) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 12. 

 
9) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 12. 
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10) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 
aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
11) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
12) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Onderwijs en opleiding.  

 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over onderwijs? (Voorbeelden van onderwerpen: schoolkeuze, 
opleidingskeuze, begeleiding, spijbelen, slechte cijfers, huiswerk, er wordt op school 
geklaagd over het gedrag, studiefinanciering aanvragen) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 19. 

 
13) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom onderwijs en opleiding heeft u 

weleens vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt 
meerdere antwoorden aanvinken) 
1. School- en opleidingskeuze 
2. Spijbelen 
3. Motiveren om naar school te blijven gaan 
4. Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 
5. Mijn kind is uitgeloot voor de opleiding: wat nu? 
6. Huiswerk maken 
7. Gebruik van Ritalin als concentratiemiddel voor betere cijfers 
8. Klachten van school over het gedrag van mijn kind 
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9. Betrouwbare informatie over praktische zaken rondom school en opleiding (zoals 
studiefinanciering) 

10. Anders, namelijk 

 
14) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Onderwijs 

en opleiding ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
15) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 19. 

 
16) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 19. 

 
17) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
18) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 
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19) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Gezondheid en lichamelijke 
ontwikkeling.  
  
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over Gezondheid? (Voorbeelden van onderwerpen: lichamelijke 
veranderingen, gezondheidsklachten, ernstige ziekte, voeding en eetgedrag) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 26. 

 
20) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom gezondheid en lichamelijke 

ontwikkeling heeft u weleens vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning 
gehad? (U kunt meerdere antwoorden aanvinken) 
1. Lichamelijke veranderingen 
2. Gezondheidsklachten 
3. Ernstige ziekte kind 
4. Ernstige ziekte ander gezinslid dan kind 
5. Vroeger of later dan leeftijdsgenootjes in de puberteit komen 
6. Voeding en eetgedrag 
7. Afspraken maken over bedtijd en gezond gedrag 
8. Anders, namelijk 

 
21) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema 

Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
22) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 26. 

 
23) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 26. 
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24) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 
aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
25) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
26) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Wonen.  

 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over wonen? (Voorbeelden van onderwerpen: op zichzelf wonen, naar het 
buitenland zonder ouders, regels en wetten als het kind 18 jaar wordt) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 33. 

 
27) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom Wonen heeft u weleens vragen, 

zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt meerdere antwoorden 
aanvinken) 
1. Zelfstandig gaan wonen van mijn kind 
2. Naar het buitenland gaan zonder ouders 
3. Welke praktische zaken komen er kijken bij uit huis gaan (studiefinanciering, 

verzekeringen, zorgtoeslag en dergelijke) 
4. Regels en wetten als het kind 18 jaar wordt 
5. Anders, namelijk 
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28) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Wonen 
ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 
 

29) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 33. 

 
30) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 33. 

 
31) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
32) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 
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33) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Relaties binnen het gezin. 
 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over relaties binnen het gezin? (Voorbeelden van onderwerpen: balans 
vinden tussen loslaten en sturen, verantwoordelijkheid aanleren, overleggen met een 
kind dat volwassen wordt) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 40. 

 
34) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom Relaties binnen het gezin heeft 

u weleens vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt 
meerdere antwoorden aanvinken) 
1. Balans vinden tussen het loslaten en sturen van mijn kind 
2. Het voeren van gesprekken over moeilijke onderwerpen met mijn kind 
3. Conflicten tussen mij of mijn partner met mijn kind 
4. De taakverdeling in het opvoeden met mijn partner 
5. Ik stond plotseling alleen voor de opvoeding 
6. Hoe leer ik mijn kind om meer zelfstandig te worden 
7. Mijn kind wordt steeds zelfstandiger en krijgt moeite met de regels die thuis gelden 
8. Anders, namelijk 

 
35) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Relaties 

binnen het gezin ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
36) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 40. 

 
37) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 40. 
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38) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 
aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
39) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
40) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Relaties met leeftijdgenoten. 

 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens een vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over relaties met leeftijdgenoten? (Voorbeelden van onderwerpen: pesten, 
verkeerde vrienden, bij elkaar slapen, botsende regels, contact met leeftijdgenoten) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 47. 

 
41) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom Relaties met leeftijdgenoten 

heeft u weleens vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt 
meerdere antwoorden aanvinken) 
1. Mijn kind wordt gepest 
2. Mijn kind heeft verkeerde vrienden 
3. Het slapen met zijn/haar vriend/vriendin 
4. Mijn kind heeft een vriend(in) die thuis andere regels en gewoonten heeft 
5. Omgaan met seks 
6. Mijn kind vindt het moeilijk om vrienden/vriendinnen te maken 
7. Bezorgdheid over loverboys 
8. Ongewenste zwangerschap 
9. Anders, namelijk 
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42) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Relaties 

met leeftijdgenoten ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
43) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 47. 

 
44) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 47. 

 
45) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
46) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 
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47) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Vrije tijd. 
 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over Vrije tijd? (Voorbeelden van onderwerpen: sporten, drugs, alcohol, 
uitgaan, rondhangen) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 54. 

 
48) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom Vrije tijd heeft u weleens 

vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt meerdere 
antwoorden aanvinken) 
1. Sporten en bewegen 
2. Drugsgebruik 
3. Alcoholgebruik 
4. Veilig thuiskomen na het uitgaan 
5. Gebruik pillen bij het uitgaan 
6. Normloosheid in het uitgaansleven 
7. Mijn kind kan zichzelf niet goed bezighouden in zijn/haar vrije tijd 
8. Wat kun je als opvoeder samen met je kind in deze leeftijdsfase doen in de vrije tijd 
9. Anders, namelijk 

 
49) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Vrije tijd? 

1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
50) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 54. 

 
51) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 54. 

 
52) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
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10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
53) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
54) Deze en de volgende vragen gaan over het thema Cultuur en religie. 

 
Heeft u in deze leeftijdsfase weleens een vragen, zorgen of problemen gehad in de 
opvoeding over cultuur en religie? (Voorbeelden van onderwerpen: conflicten over 
regels en gewoonten binnen het geloof, vrienden met een ander geloof, mijn kind stelt 
vraagtekens bij het geloof, opgroeien in twee culturen) 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 61. 

 
55) Over welke van de onderstaande onderwerpen rondom Cultuur en religie heeft u 

weleens vragen, zorgen of behoefte aan hulp of ondersteuning gehad? (U kunt 
meerdere antwoorden aanvinken) 
1. Conflicten over regels en gewoonten die met het geloof samenhangen 
2. De vriend(in) van mijn kind heeft een ander geloof of gaat anders om met het geloof 
3. Mijn kind stelt vraagtekens bij het geloof 
4. Mijn kind kiest voor een ander geloof 
5. Opgroeien in twee culturen 
6. Anders, namelijk 

 
56) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen rondom het thema Cultuur en 

religie? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
57) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 61. 
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58) Heeft u steun of hulp gekregen? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 61. 

 

59) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 
aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
60) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
61) Heeft u thema's die nog niet zijn genoemd waarover u vragen, zorgen of problemen 

heeft gehad in de opvoeding van uw kind(eren) in deze leeftijdsfase? 
 
Als u meer dan één thema in gedachten heeft, vul hier onder dan maar één thema in. 
Een tweede of derde kunt u later invullen. 
1. Nee 
2. Ja, namelijk 

Zo nee: ga door naar vraag 79. 

 
62) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen ervaren? 

1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 
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63) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 67. 

 

64) Heeft u steun of hulp gekregen? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 67. 

 
65) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
66) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
67) Heeft u nog een tweede thema dat nog niet is genoemd waarover u vragen, zorgen of 

problemen heeft gehad in de opvoeding van uw kind(eren) in deze leeftijdsfase? 
 
Als u meer dan één thema in gedachten heeft, vul hier onder dan maar één thema in. 
Een derde kunt u later invullen. 
1. Nee 
2. Ja, namelijk 

Zo nee: ga door naar vraag 79. 
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68) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen ervaren? 
1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 

69) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 
1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 73. 

 
70) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 73. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
71) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
72) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
73) Heeft u nog een derde thema dat nog niet is genoemd waarover u vragen, zorgen of 

problemen heeft gehad in de opvoeding van uw kind(eren) in deze leeftijdsfase? 
1. Nee 
2. Ja, namelijk 
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Zo nee: ga door naar vraag 79. 

 
74) Hoe belastend heeft u deze vragen, zorgen of problemen ervaren? 

1. Niet belastend  
2. Een beetje belastend 
3. Belastend 

 
75) Heeft u hierbij behoefte aan hulp of steun gehad? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 79. 

 
76) Heeft u steun of hulp gekregen? 

1. Ja 
2. Nee 

Zo nee: ga door naar vraag 79. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
77) Bij wie of wat heeft u steun of hulp gekregen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 
1. Mijn partner 
2. Mijn ouder(s) 
3. Een ander familielid 
4. Een vriend/vriendin of kennis 
5. Huisarts 
6. Schoolarts 
7. Docent van mijn kind of een andere medewerker van de school/opleiding van mijn 

kind 
8. Iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
9. Iemand van de jeugdzorg of de GGZ 
10. Andere deskundige op het gebied van opvoeding 
11. Website(s) over opvoeden 
12. Forum op internet over opvoeden 
13. Sociale media (facebook, twitter) 
14. Boeken, krant(en), tijdschrift(en) of folder(s) 
15. Televisie of radio 
16. Anders, namelijk 

 
78) Hielp de steun of hulp die u heeft ontvangen bij het oplossen van uw vragen, zorgen of 

problemen? 
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 
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79) Als u bij ten minste één van de vragen heeft ingevuld dat u hulp of steun hebt 
gevonden op het internet, beantwoordt dan de volgende vraag.  

(Zo nee: ga dan door naar vraag 80) 

 
Hoe heeft u gezocht op het internet?  
1. Ik heb het onderwerp ingetypt bij Google of een andere zoekmachine  
2. Ik ben direct naar bepaalde website(s) gegaan, namelijk naar: 

 
 
80) Wat is volgens u een voordeel van opvoedinformatie op internet ten opzichte van 

andere vormen van hulp bij het opvoeden? (U kunt meerdere antwoorden aanvinken) 
1. Altijd bereikbaar 
2. Snel beschikbaar 
3. De informatie wordt steeds bijgewerkt 
4. Ik kan informatie zoeken zonder dat men weet wie ik ben (anonimiteit) 
5. Betrouwbaarheid van de informatie 
6. Duidelijkheid: je vindt duidelijke en toegankelijk gepresenteerde informatie 
7. Veelzijdigheid: je vindt informatie die vanuit verschillende uitgangspunten wordt 

belicht 
8. Per onderwerp veel informatie (uitgebreid) 
9. Je kunt informatie printen 
10. Het is goedkoper dan bijvoorbeeld boeken of tijdschriften 
11. Ik vind dat opvoedinformatie op internet geen voordelen heeft 
12. Anders, namelijk 

 
81) Graag willen we weten waarom u opvoedsites bezoekt. Daarom volgen hieronder een 

aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met iedere stelling eens bent? 
 
Ik bezoek opvoedsites omdat... 

   

Helemaal 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Ik heb nog nooit een website over opvoeden 
bezocht   

oo oo oo oo 

...ik het belangrijk vind om op de hoogte te 
blijven op opvoedkundig gebied   

oo oo oo oo 

...ik meer wil weten over de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen in het 
algemeen   

oo oo oo oo 

...ik nieuwe ideeën wil opdoen over de 
opvoeding en ontwikkeling van kinderen   

oo oo oo oo 

...ik eerder verkregen advies wil vergelijken 
met dat van een deskundige   

oo oo oo oo 

...ik hulp wil bij het vinden van een 
  

oo oo oo oo 
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Helemaal 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

oplossing voor mijn probleem 

...ik van een deskundige antwoord wil 
krijgen op mijn vraag   

oo oo oo oo 

...ik wil weten hoe andere ouders met een 
bepaald probleem zijn omgegaan   

oo oo oo oo 

...ik van gedachten wil wisselen met andere 
ouders   

oo oo oo oo 

...ik de mening van andere ouders wil 
ontvangen   

oo oo oo oo 

...ik de ervaring(en) van andere ouders wil 
lezen/bekijken   

oo oo oo oo 

...ik tips zoek over hoe ik bepaalde dingen 
in de opvoeding effectiever kan 
aanpakken   

oo oo oo oo 

...ik op zoek ben naar handigheden/tips bij 
het nemen van beslissingen in de 
opvoeding   

oo oo oo oo 

...ik praktische tips zoek over de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen   

oo oo oo oo 

...ik een steuntje in de rug zoek 
  

oo oo oo oo 

...ik mijn verhaal kwijt wil 
  

oo oo oo oo 

...ik gerustgesteld wil worden 
  

oo oo oo oo 

...ik troost zoek 
  

oo oo oo oo 

...ik amusement zoek over opvoedingszaken 
  

oo oo oo oo 

...ik me in mijn vrije tijd graag vermaak 
met surfen op dit soort websites   

oo oo oo oo 

...ik ontspanning zoek 
  

oo oo oo oo 

Ik bezoek opvoedsites om andere reden(en), 
namelijk  

 

   

oo oo oo oo 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
82) Bent u een vrouw of een man? 

1. Vrouw 
2. Man 
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83) Wat is uw leeftijd? 
1. Tussen de 20 en de 29 jaar 
2. Tussen de 30 en de 39 jaar 
3. Tussen de 40 en de 49 jaar 
4. Tussen de 50 en de 59 jaar 
5. Tussen de 60 en de 69 jaar 
6. 70 jaar of ouder 
 

84) Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 
1. Basisschool (Lagere school / VGLO / LAVO) 
2. Vmbo (LTS / ITO / LEAO / Huishoudschool / LBO / (M)ULO / MAVO) 
3. Mbo (MTS / MEAO) 
4. Havo (MMS) 
5. Vwo (HBS / Gymnasium / Atheneum) 
6. Hbo (HTS / HEAO) 
7. Universiteit 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
85) In welk land bent u geboren?  

1. Nederland 
2. Turkije 
3. Een ander land in Europa 
4. Marokko 
5. Een ander land in Afrika 
6. Noord-Amerika of Australië 
7. Suriname of de Nederlandse Antillen 
8. Een ander land in Zuid-Amerika 
9. Indonesië 
10. Japan 
11. Een ander land in Azië 
12. Anders, namelijk 

 
86) Krijgt u op dit moment hulp of ondersteuning van een professional met betrekking tot 

het opgroeien of opvoeden van uw kind(eren)?  
1. Ja 
2. Nee 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
87) Heeft u de website Opvoeden.nl al eens bezocht voordat u over dit onderzoek had 

gehoord? 
1. Ja 
2. Nee 

 
88) Heeft u de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente (CJG.nl) al 

eens bezocht voordat u over dit onderzoek had gehoord? 
1. Ja 
2. Nee 

Als u bij vraag 87 of bij vraag 88 “Ja” heeft ingevuld, ga dan door naar vraag 90. 
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89) StichtingOpvoeden.nl heeft als doel om betrouwbare informatie op internet over 

opgroeien, opvoeden en gezondheid voor ouders van kinderen in alle 
leeftijdscategorieën aan te bieden. De informatie kunt u vinden op Opvoeden.nl en ook 
via de website van uw lokale Centrum voor Jeugd en Gezin. StichtingOpvoeden.nl doet 
dit door de informatie regelmatig aan te passen aan de laatste kennis op het gebied van 
opgroeien, opvoeden en gezondheid. 
 
Verwacht u dat u in de toekomst één van deze websites van StichtingOpvoeden.nl zal 
bezoeken, na het lezen van deze informatie? 
1. Ja 
2. Nee 
3. Weet ik niet 

 
90) Wilt u kans maken op één van de drie cadeaubonnen van 50 Euro? Het gaat om een 

VVV-cadeaubon. 
 
Zo ja, vul dan uw e-mailadres in. Als u de cadeaubon heeft gewonnen dan ontvangt u 
van ons een e-mail op uiterlijk 6 mei 2014. Uw e-mailadres wordt niet gekoppeld aan 
uw vragenlijst. 
1. Nee 
2. Ja, mijn e-mailadres is 

 
91) Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen. 

 


