
 

 

Resultaten peiling Opvoedfilmpjes (januari 2018) 
 
We laten regelmatig opvoedteksten door het Landelijk Ouderpanel beoordelen. In deze peiling legden 
we de ouders voor het eerst filmpjes voor om te toetsen. We lieten eind 2017 drie filmpjes maken 
over brutaal gedrag, gezond leven en pesten voor op Opvoeden.nl. In 2018 gaan we verder met een 
nieuwe reeks filmpjes. Om ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, vroegen we ouders om 
feedback. 119 ouders van basisschoolkinderen deden mee (respons 14,7%). Iedere ouder kreeg een 
ander filmpje te zien om te beoordelen. Bedankt alle deelnemers!  
 

Duidelijke kernboodschappen en tips 
Wij vroegen de ouders het filmpje in een of twee zinnen te beschrijven. Een belangrijk signaal voor 

ons is dat zij na het kijken de kernboodschap goed konden samenvatten. Ook gaven zij aan sommige 

tips uit het filmpje al te kennen, maar dat niet storen te vinden. 

‘Vloggen is hip en leuk’ 
In de filmpjes zitten vlogelementen. Presentatrice Fiona houdt af en toe de camera zelf vast. ‘Vloggen 

is hip en leuk’, was een reactie. Ouders konden de filmpjes goed volgen, hoewel zij het beeld af en toe 

wat onrustig vonden. Daar houden we in een nieuwe reeks filmpjes rekening mee. Fiona kreeg van de 

ouders een 3,7 op een schaal van 5. ‘Haar stem en niet problematiserende uitleg zijn fijn.’ 

Tips voor nieuwe filmpjes 
 Niet teveel afleiding tussen door (krant lezen, thee drinken). 

 Neem een echt voorbeeld met een echte ouder. 

 Kortere filmpjes.  

 Laat ook kinderen zien in het filmpje. 

 Probeer het filmpje meer diepgang te geven door een specifiek onderwerp uit te lichten en 
niet zozeer algemene tips te geven. 

 

Wat doen we met de resultaten? 
Dit jaar laten we nieuwe opvoedfilmpjes maken. De feedback van ouders uit deze peiling nemen we 
daarin mee. Zo gaan we van tevoren met deskundigen goed bedenken welk onderwerp we in een 
filmpje uitlichten. We weten nu dat ouders wat meer behoefte hebben aan diepgang. Door 
tijdsgebrek zijn we er niet aan toe gekomen om in deze filmpjes ouders en kinderen te laten zien. Dat 
gaan we in nieuwe filmpjes wel doen. Ook kijken we naar de duur van de filmpjes. Het mag van onze 
ouders nog korter.  
 

Wil je meer weten over het onderzoek? 
Neem dan contact op met: 
Roxanne Sebes, roxanne@stichtingopvoeden.nl of 088-11 80 200 
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