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2017 in vogelvlucht 
 
 
Voor je ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Opvoeden.nl. Met dit verslag willen 
we graag laten zien wat we met vele kennispartners hebben bereikt. Ik blijf ieder 
jaar onder de indruk van het werk dat verzet is en de nieuwe kennis die we hebben 
opgedaan. Kennis over opvoeden, opgroeien en gezondheid, maar ook over de vragen 
en behoeften van ouders. Op dit laatste punt maakten we een grote sprong voorwaarts 
met de start van het Landelijk Ouderpanel en het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ 
van dr. Christa Nieuwboer. Wat ben ik daar trots op! Op pagina 4 lees je meer over de 
manier waarop wij de stemmen van ouders ophalen. 

Ieder jaar weten we de kennis van wetenschap, praktijk en ouders weer samen te 
brengen tot betrouwbare, toegankelijke informatie. Dat doen we door middel van onze 
werkwijze op basis van evidence-based practice. Op pagina 5 leggen we uit hoe we daar 
invulling aan geven.

De financiering voor onze werkzaamheden verloopt sinds 2017 weer vanuit 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zien de continue 
borging van deze overheidsfinanciering als een blijvende waardering voor deze 
publieksinformatiefunctie. De informatie die we ontwikkelen, wordt nog steeds in alle 
gemeenten op eigen websites gebruikt. Voorbeelden daarvan zie je op pagina 6. 

Op verzoek van professionals die met ouders en kinderen werken, brachten we 
in 2017 een nieuwe maandelijkse nieuwsbrief uit met daarin concrete tips om de 
opvoedinformatie in de praktijk te gebruiken. Wij zijn blij dat we nu al zo’n 500 
abonnees daarvan voorzien! Daarnaast lukt het steeds beter om de verbinding te 
maken tussen de richtlijnen van de JGZ én de vertaling van die informatie naar ouders 
toe. Hierover lees je meer op pagina 7. 

De deskundigen uit de Landelijke Redactieraad zijn ieder jaar weer trouwe 
ambassadeurs en kennispartners van en voor de opvoedinformatie voor ouders.  
Op pagina 8 lichten we uit op welke manier zij in 2017 aan de opvoedinformatie  
hebben bijgedragen. 

Tot slot staan we stil bij het gebruik van de informatie over (media)opvoeden, 
opgroeien en gezondheid. Welke onderwerpen zijn in 2017 het meest geraadpleegd? 
Voor het antwoord op die vraag kijken we naar de statistieken van Opvoeden.nl, 
Infovoorjou.nl en Mediaopvoeding.nl.

2018 is al volop gaande. Wellicht komen er na het lezen van dit jaarverslag ideeën bij 
je op om met de betrouwbare opvoedinformatie aan de slag te gaan of een bijdrage te 
leveren aan het actualisatie- en validatieproces. Neem dan vooral contact met mij op.

Veel leesplezier!

Els Verkerk,
Directeur-bestuurder Stichting Opvoeden.nl

 els.verkerk@stichtingopvoeden.nl 
 https://twitter.com/Elsverkerk1 
 https://www.linkedin.com/in/elsverkerk/ 
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Het opzetten van het  
Landelijk Ouderpanel dat  
eind 2017 meer dan  
1000 ouders telde.

Het professionaliseren van  
onze werkwijze met wetenschap, 
praktijk en ouders op basis van  
evidence-based practice 
om te komen tot de ‘beste 
opvoedinformatie’.

Meer focus voor diversiteit  
onder ouders, o.a. door met ouders 
van Turkse, Somalische en 
Surinaamse afkomst in gesprek  
te gaan in het onderzoek 
‘Superdivers opvoeden’. 

Onze financiering ging van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
naar het Ministerie van VWS.  
Ook in 2017 maakten alle gemeenten 
gebruik van de betrouwbare 
opvoedinformatie.

Mijlpalen

1.494

...
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kt 
het beste

... is bewezen

... is aanvaardbaar

Praktijk:
professionals

Ervaring:
ouders

Wetenschap:
onderzoekers
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Ouders begin- en eindpunt 
 
We bieden laagdrempelige en betrouwbare informatie over opvoeden, 
opgroeien en gezondheid aan ouders. Die informatie moet aansluiten bij 
hun vragen en behoefte. Dit is wat we in 2017 hebben gedaan om de stem 
van ‘de’ ouder zo goed mogelijk te laten horen.

Start Landelijk Ouderpanel 
Van begin af aan stelden we ons de vraag: hoe kunnen we ouders een stem geven  
in de ontwikkeling van betrouwbare opvoedinformatie? Ouders zijn altijd begin- en 
eindpunt voor ons. In 2017 hebben we een grote stap hierin gezet door met  
Ouders & Onderwijs het Landelijk Ouderpanel op te richten. Vanaf de start gaf ons dat 
inspiratie en kracht. Het kan dus tóch: ouders structureel betrekken in de ontwikkeling 
van betrouwbare opvoedinformatie. We doen het uiteindelijk allemaal voor hen.  
We deden grote onderzoeken naar passend onderwijs, pesten en seksuele opvoeding 
en kleine peilingen over bijvoorbeeld mediaopvoeding. Eind van het jaar telde het panel 
meer dan 1000 ouders: doel bereikt! In 2018 stonden we stil bij het eenjarig bestaan 
van het panel.

Diversiteit
Met het Landelijk Ouderpanel hebben we al een grote stap gemaakt in het verzamelen 
van de stemmen van ouders. Dé gemiddelde ouder bestaat echter niet. Hoe verzamelen 
we de stemmen van alle ouders, in de diversiteit die Nederland rijk is? Op die vraag 
hebben we antwoord gekregen in het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ van dr. 
Christa Nieuwboer. Voor dit onderzoek sprak zij met ouders van onder andere Turkse, 
Somalische en Surinaamse afkomst over de opvoedadviezen die wij ontwikkelen. 
Daarnaast analyseerde zij teksten en beeldmateriaal op basis van literatuur. De 
resultaten zijn niet alleen voor ons, maar voor veel andere organisaties en professionals 
erg leerzaam. Dat merken we aan de reacties die we hebben ontvangen van partijen die 
kennis en ervaringen omtrent diversiteit met ons willen delen. Tot slot hebben we met 
de komst van wethouder Nadya Aboyaakoub in de Raad van Toezicht, meer inzicht in 
de belevingswereld van islamitische ouders.

Betrouwbare filmpjes met de stem van ouders centraal 
Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen 
raadplegen over opvoeden, als aanvulling op de teksten? Wij zijn hier in 2017 met 
de GGD regio Utrecht mee begonnen. Centraal in de ontwikkeling van filmpjes staat 
de vraag van ouders. Daarom zijn de onderwerpen gekozen op basis van suggesties 
uit het Landelijk Ouderpanel, de meest gelezen informatie op Opvoeden.nl en de 
praktijkervaring van professionals. We ontwikkelden in 2017 drie filmpjes over pesten, 
brutaal gedrag en gezond leven. In 2018 gaan we samen met andere enthousiaste 
JGZ-organisaties door om meer filmpjes te maken. Op die manier kunnen we met 
elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen kan gebruiken en 
verspreiden. Lees hier meer over dit initiatief.
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https://www.landelijkouderpanel.nl
https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/ouderpanelpesten/
http://net.mwm2.nl/files/third//Ouders_Onderwijs/Resultaten_onderzoek_seksuele_opvoeding.pdf?fu=709795b6-ee6a-48cb-9bc2-191d031f90f9&uu=eb940639-b7f1-41d3-958d-c711e92af7f2
https://stichtingopvoeden.nl/wp-content/uploads/2017/05/voor-corporate-site-stichtingopvoedenResultaten-onderzoek-Mediaopvoeding-1.pdf 
https://stichtingopvoeden.nl/wp-content/uploads/2018/02/Landelijk-Ouderpanel-in-2017-2.pdf
https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/resultatenonderzoek/
https://www.youtube.com/watch?v=sIYV1Oi6j1k
https://www.youtube.com/watch?v=eOjb0q9xpBQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SYrsIc3qZ2s
https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/betrouwbarefilmpjes/


Onze werkwijze op 
basis van evidence-
based practice 
 
We hebben de wetenschap, praktijk en ouders 
zelf nodig om tot ‘de beste’ opvoedinformatie  
te komen. Wij vervullen daarin de rol van 
regisseur en eindredacteur.

...
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kt 
het beste

... is bewezen

... is aanvaardbaar
De beste opvoedinformatie...

Praktijk:
professionals

Ervaring:
ouders

Wetenschap:
onderzoekers

Dr. Christa Nieuwboer liet ons in 2017 inzien dat we  
werken vanuit evidence-based practice: een werkwijze 
waarin wetenschap, praktijk en ouders een even grote 
rol vervullen. Dat hielp ons om samen met onze 
deskundigen uit de Landelijke Redactieraad en het 
Landelijk  
Ouderpanel te kijken naar de inhoud van deze rollen. 

 Christa schreef daar deze blog over. 

 In 2018 lieten we een  
 animatie over evidence-based practice maken. 

 Interview Peter Dijkshoorn en Els Verkerk

”Stichting Opvoeden.nl werkt 
als een ‘kennismakelaar’ met 
wetenschappelijke deskundi-
gen, praktijkprofessionals en 
ouders samen om tot be-
trouwbare opvoedinformatie 
te komen. Nederland kent een 
mooie kennisinfrastructuur 
als het gaat om opvoeden en 
gezondheid. Wij tappen deze 
kennis af om er toegankelijke 
informatie voor ouders van te 
maken, die iedereen op wat 
voor manier dan ook kan ge-
bruiken. Online of in consul-
ten. Door grote onderzoeken, 
online peilingen en feedback 
uit het Landelijk Ouderpanel 
krijgen we inzicht in hoe ou-
ders informatie willen verkrij-
gen en, nog belangrijker, de 
opvoedvragen die onder ou-
ders spelen. Op basis daarvan 
vragen wij de deskundigen om 
hun kennis daarover te delen. 
Zo komen de drie cirkels bij 
elkaar.”

Els Verkerk 
Directeur-bestuurder
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https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/blogchristanieuwboer/
https://www.youtube.com/watch?v=rolkq-gfzTs&t=1s
https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/evidencebasedpractice/


Het gebruik van de  
opvoedinformatie in gemeenten 
 
De financiering voor onze werkzaamheden verloopt sinds 2017 weer vanuit het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zien de continue borging van deze 
overheidsfinanciering als een blijvende waardering voor deze publieksinformatiefunc-
tie. We zijn blij dat we als landelijk gefinancierde functie 
gemeenten blijven voorzien van betrouwbare opvoedin-
formatie. Dat is mede te danken aan onze enthousiaste 
Raad van Toezicht-leden René Peeters (voorzitter, wet-
houder Almere), Jannie Visscher (wethouder Eindhoven) 
en Nadya Aboyaakoub-Akkouh (wethouder Nijkerk). 
Daarnaast doen we regelmatig een beroep op onze Ge-
bruikersraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeenten Amsterdam, Groningen, Súdwest-Fryslân, 
Hengelo, IJsselstein, Krimpen aan de IJssel, Leeuwarden, 
Nijmegen en Staphorst.

Nagenoeg alle gemeenten maken gebruik van de 
opvoedinformatie die wij bieden. Bijvoorbeeld door 
naar Opvoeden.nl te linken (Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek) of alle informatie op eigen websites te plaatsen (JGZ Almere). Onderaan 
deze pagina zie je daar nog twee voorbeelden van: GGD regio Utrecht en Jeugdteam 
IJsselstein. De gemeente Eindhoven gaat nog een stapje verder: wethouder Jannie 
Visscher trok in 2017 extra geld uit voor opvoedondersteuning. Eindhoven was de 
eerste gemeente die het complete hulpaanbod voor ouders aan Opvoeden.nl koppelde. 
De inwoners vinden voortaan op één plek betrouwbare opvoedinformatie en het 
uitgebreide hulpaanbod in de buurt. In dit artikel lees je daar meer over.

Jannie Visscher, René Peeters en Nadya Abouyaakoub-Akkouh
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https://www.jggv.nl/voor-ouders/opvoeden/
https://www.jggv.nl/voor-ouders/opvoeden/
https://www.jgzalmere.nl/0-4-jaar/groei-en-ontwikkeling-peuter
https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/eindhoven/


De kennis van deskundigen 
vertalen voor ouders 
 
Professionals zijn voor ons belangrijke ambassadeurs om de betrouwbare 
opvoedinformatie onder ouders te verspreiden en inzicht te krijgen in 
wat er onder ouders speelt. In 2017 hebben we daarom, mede op verzoek 
van professionals die wij spraken, een speciale nieuwsbrief gelanceerd. 
Daarnaast vulden we met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg 
de opvoedinformatie aan op basis van JGZ-richtlijnen.

Nieuwsbrief  
voor professionals
We zijn continu de opvoedinformatie aan het 
actualiseren, verbeteren en uitbreiden. We kregen van 
professionals het signaal dat zij hier graag van op de 
hoogte bleven. Daarom begonnen we in 2017 met een 
extra nieuwsbrief met tips en ontwikkelingen rondom 
de opvoedinformatie, gericht op professionals. In korte 
tijd groeide de brief naar 500 abonnees!

 Je kunt hier aanmelden voor 
de nieuwsbrief. 

 
 

 

Stap gezet in het JGZ-richtlijnenproces
Ons doel is om de publieksinformatie die wij ontwikkelen gelijk te laten lopen 
met het richtlijnenproces in de jeugdgezondheidszorg. In 2017 zijn we dichterbij 
dat doel gekomen. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel vroegen we, op verzoek 
van Erasmus MC en de AJN, via een peiling te reageren op mogelijke wijzigingen 
in de nieuwe richtlijn Opsporen oogafwijkingen. De resultaten worden door de 
richtlijnontwikkelaars meegenomen. Daarnaast verwerkten we met het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) relevante informatie voor ouders uit de richtlijn 
Angst, Slapen en Heupdysplasie in de opvoedinformatie. In 2018 praten we met het 
NCJ en de Richtlijn Advies - en Autorisatie Commissie (RAC) verder om te komen 
tot verdere afspraken. Bijvoorbeeld over de inzet van het Landelijk Ouderpanel in het 
richtlijnenproces en het gelijktijdig publiceren van de richtlijnen en de bijbehorende 
publieksinformatie voor ouders.
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https://stichtingopvoeden.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://stichtingopvoeden.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouders-praten-mee-over-jgz-richtlijnen/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouders-praten-mee-over-jgz-richtlijnen/


De betrokkenheid van deskundigen 
uit de Landelijk Redactieraad 
 
Ook in 2017 hebben de instituten en praktijkprofessionals uit onze Landelijke 
Redactieraad weer een mooie bijdrage geleverd aan de actualisatie en validatie van de 
opvoedinformatie. We zijn trots op al onze kennispartners. Hieronder lichten we enkele 
bijdragen uit. Alle wijzigingen die zijn gedaan vind je op Opvoeden.nl. 

Bureau Jeugd en Media
Op basis van de input van het 
Landelijk Ouderpanel uit de peiling 
mediaopvoeding, paste Justine Pardoen 
van Ouders Online/Bureau Jeugd en 
Media de teksten op Opvoeden.nl aan. 
Met een schenking van het vCJG, dat in 
2017 werd opgeheven, lieten we filmpjes 
over mediaopvoeding maken. Justine 
fungeerde daarbij als deskundige voor 
de inhoud. De filmpjes staan op de 
facebookpagina Mediaopvoeding en op 
Opvoeden.nl.

Trimbos
Het Trimbos-instituut liep alle teksten 
over alcohol en zwanger door en paste 
deze zo nodig aan. Dat leverde onder 
meer wijzigingen op in de tekst Alcohol 
tijdens de zwangerschap en Te veel 
drinken bij jongeren.

Rutgers
Met Rutgers maakten we in 2017 
de afspraak dat zij voortaan alle 
voorlichtingsinformatie voor ouders via 
Opvoeden.nl ontsluiten. Ook was Rutgers 
betrokken bij het analyseren en vertalen 
van de resultaten uit het onderzoek 
Seksuele opvoeding onder het Landelijk 
Ouderpanel. Dit wordt in 2018 afgerond. 

Pharos
In 2017 plaatsten we samen met Pharos 
twee nieuwe beeldverhalen in de 
opvoedinformatie over zindelijkheid en 
driftbuien. Deze zijn een aanvulling op 
de andere beeldverhalen Voorlichting 
over het beste moment om zwanger te 
worden, Hoe leer je je baby regelmatig 
slapen? en Het belang van borstvoeding, 
hoe houd je het vol? (Aanstaande) 
ouders kunnen er dus voor kiezen 
om bepaalde informatie in stripvorm 
te bekijken, waarbij de tekst wordt 
voorgelezen. Dat vinden wij een mooie 
aanwinst, omdat ook deze ouders recht 
hebben op toegankelijke, betrouwbare 
opvoedinformatie.

Praktijkprofessionals
Net als voorgaande jaren hebben de 
praktijkprofessionals bijgedragen aan het 
valideren van opvoedinformatie. In 2017 
hebben wij met hen kritisch gekeken naar 
hun rol binnen het validatieproces, dat 
gebaseerd is op evidence-based practice. 
Hoe kunnen we hun rol optimaliseren? 
Met de hulp van dr. Christa Nieuwboer 
hebben we hier met zijn allen over 
gesproken. Daaruit kwam onder meer 
dat de kracht van praktijkprofessionals 
zit in het toetsen van aanvaardbaarheid 
van opvoedinformatie. Dat gaan we in 
2018 verder uitwerken. Ook hebben onze 
praktijkprofessionals meegedacht over de 
criteria die wij stellen voor betrouwbaar 
beeldmateriaal. Deze waren aan een 
update toe. Nu kunnen we ouders van 
nog meer, goed beeldmateriaal voorzien.
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https://stichtingopvoeden.nl/over-ons/betrouwbare-opvoedinformatie/
https://www.opvoeden.nl/laatste-wijzigingen/
https://www.facebook.com/mediaopvoeding/videos/2016481745058599/
https://www.opvoeden.nl/mediaopvoeding/wat-je-moet-weten-over-beeldschermen-en-gezondheid/
https://www.opvoeden.nl/zwanger/gezondheid-en-voeding/genotmiddelen/alcohol/
https://www.opvoeden.nl/zwanger/gezondheid-en-voeding/genotmiddelen/alcohol/
https://www.opvoeden.nl/puber/gezondheid-en-voeding/genotmiddelen/drank/te-jong-te-veel-drinken/
https://www.opvoeden.nl/puber/gezondheid-en-voeding/genotmiddelen/drank/te-jong-te-veel-drinken/
https://www.opvoeden.nl/beeldverhalen/zindelijkheid/?ref=749
https://www.opvoeden.nl/beeldverhalen/driftbuien1/?ref=1490
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/het-beste-moment-om-zwanger-te-worden/?ref=3028
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/het-beste-moment-om-zwanger-te-worden/?ref=3028
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/het-beste-moment-om-zwanger-te-worden/?ref=3028
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/slapen/?ref=723
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/slapen/?ref=723
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/borstvoeding/?ref=2572
https://www.opvoeden.nl/luisterboeken/borstvoeding/?ref=2572


Welke onderwerpen worden het 
meest geraadpleegd door ouders? 
 
De opvoedinformatie is op meer dan 200 websites te vinden.  
Daardoor weten we dat de informatie voor ouders in heel Nederland te 
vinden is. We weten echter niet precies welke teksten op die websites het 
meest geraadpleegd worden. Wij hebben geen zicht op die gegevens.  
We weten dat wel voor Opvoeden.nl. De statistieken van deze, en onze 
andere websites, geven ons een beeld van wat er speelt. Zo zien we 
tijdens de wintermaanden een duidelijke stijging bij de teksten over 
babyverkoudheid, terwijl na de jaarwisseling de teksten over gezonde 
voeding hoog staan. 

 
Opvoeden.nl 
 Opvoeden.nl is de website voor (aanstaande) ouders 
met tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en 
gezondheid. De onderwerpen variëren van kinderwens 
tot ouderschap en van baby tot jongvolwassene. We 
verwijzen ook door naar andere betrouwbare websites 
en organisaties en aanbod van jeugdhulp in de buurt. 

Opvoeden.nl steeg in 2017 met 14 procent tot een 
totaal van 1.744.004 bezoeken.

Meest gelezen onderwerpen: 

 Groei bij basisschoolkind

 Driftbuien peuter

 Vruchtbare dagen (Kinderwens)

 Krentenbaard bij baby’s

 Omgaan met pubers.
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Hieronder volgen de statistieken van onze andere websites. 
 
Infovoorjou.nl
Infovoorjou.nl is de website voor jongeren tussen de 
12 en 18 jaar. Op deze website vinden ze uitleg en 
tips over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over seks, 
pesten, alcohol, roken, omgaan met vrienden, ruzie met 
ouders, maar ook over school en geld verdienen. Het 
websitebezoek van Infovoorjou.nl steeg in 2017 licht 
met 1,6%. Deze website fungeert vooral als ‘etalage’ 
voor onze jongereninformatie. Deze staat ook op sites 
als Jouwggd.nl en De Kindertelefoon, die een groot 
bereik hebben. Daarom investeren we zelf niet actief op 
de vindbaarheid van Infovoorjou.nl. Wel ontwikkelen 
we nieuwe informatie met onze Jongerenadviseurs. 
Bijvoorbeeld over perfectionisme, radicalisering en 
energiedrankjes.

Meest gelezen onderwerpen: 

 Hoe herken je een soa?

 Ontmaagd worden

 Waterpijp roken

 Seks, vrijen en neuken

 Ruzie met je ouders, hoe los je dat op?

Mediaopvoeding.nl
Mediaopvoeding.nl is de vraagbaak voor ouders 
en professionals die vragen hebben over media en 
mediagebruik door kinderen. Via de website kunnen 
zij vragen stellen die worden beantwoord door 
deskundigen.  
Op de website is ook achtergrondinformatie te vinden 
voor verschillende leeftijds-groepen. In 2017 werden 
68 vragen gesteld waarvan 12 vragen zijn gepubliceerd. 
Bijvoorbeeld: Is het mogelijk om de smartphone van 
ons kind op afstand uit te schakelen? 

Mediaopvoeding.nl kende in 2017 een lichte daling 
naar 159.933 bezoekers, mede door de afnemende 
belangstelling voor het onderwerp Musical.ly. 
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https://stichtingopvoeden.nl/projecten/jongeren-adviseurs/
https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/smartphone-op-afstand-uitschakelen/
https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/smartphone-op-afstand-uitschakelen/


Enthousiast geworden  
om aan de slag te gaan met 
betrouwbare opvoedinformatie? 
Neem contact met ons op via contact@stichtingopvoeden.nl of 088 – 11 80 200.  
Blijf op de hoogte via Twitter, LinkedIn of een van onze nieuwsbrieven. 
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mailto:contact%40stichtingopvoeden.nl?subject=
https://twitter.com/SOpvoeden
https://www.linkedin.com/company/stichting-opvoeden-nl/
https://stichtingopvoeden.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

