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Eind 2017 begonnen we met 7 andere organisaties aan een filmpjesproject waarbij we de ouders uit
het Landelijk Ouderpanel nauw betrokken. De input van ouders gebruikten we onder meer bij het
bepalen van de onderwerpen van de filmpjes en de stijl. Inmiddels zijn er meer organisaties
bijgekomen en laten we ook de nieuwe filmpjes beoordelen door ouders. In deze peiling deden we dat
voor de filmpjes over ritme en regelmaat van je baby, je peuter stimuleren en ouderschap. 309 ouders
deden mee! Meer achtergrondinformatie over de ouders vind je aan het eind van de resultaten.

Filmpje Ritme en regelmaat: gebruik een echte baby!
De meest gegeven feedback op het filmpje Ritme en regelmaat van je baby is: gebruik een échte baby.
In het filmpje werd de camera op zo’n manier ingezet dat het leek alsof Fiona naar een baby keek. Dat
viel bij de ouders niet helemaal in de smaak. Ook mag het filmpje wat realistischer. ,,Het is nu allemaal
wat vrolijk.” Een andere ouder zei: ,,Als moeder van een huilbaby geven dit soort filmpjes mij het
gevoel dat ik het allemaal fout deed omdat het er zo makkelijk uitziet.” Dat is natuurlijk niet de
bedoeling!

Filmpje Ouderschap: herkenning is fijn, maar een échte tip ontbreekt
Sommige ouders vonden de reacties van ouders in het filmpje Ouderschap te oppervlakkig. ,,Ik ben
een alleenstaande moeder. Na het kijken had ik nog steeds de vraag hoe ik naast werk en een goede
planning echt tijd voor mijzelf kan maken.” Een andere ouder gaf aan: ,,Je hoort in het filmpje dat
andere ouders het ook lastig vinden, maar een tip hoe je dan tijd voor jezelf maakt, heb ik niet
gehoord.”

Filmpje Je peuter stimuleren: laat interactie met een kind zien
Net als in het filmpje over baby’s, werd ook in het filmpjes over peuters een echt kind gemist.
Meerdere ouders adviseerden om de interactie tussen ouder en peuter te laten zien. De tips vonden
de meesten wel bruikbaar. ,,Het filmpje zette mij aan het denken.” Een andere ouder deed een
suggestie om een filmpje over ‘peuterdrama’s’ te maken. ,,Wij hebben een pittige peuter en de
omgeving begrijpt dat niet altijd.”

Ouders nog steeds positief over presentatrice Fiona
Ruim 80% van de ouders gaf aan de filmpjes goed te vinden, omdat zij de beelden goed konden volgen
of het leuk vonden dat Fiona, de presentatrice, de camera af en toe zelf vasthoudt. Fiona krijgt van de
kijkers een dikke voldoende: een 4 op de schaal van 5. 17% van de ouders zegt meer van Fiona te
willen zien. Dit is voor ons een bevestiging om Fiona als presentatrice te behouden. Vorig jaar kreeg zij
ook al een positieve beoordeling van ouders.
Hoewel sommige ouders de tips in het filmpje al kenden, vonden ze het niet vervelend om deze nog
eens te horen. Toch haakte een deel van de ouders tijdens het kijken af. Veel gehoorde feedback is dat
de beelden door het vloggen wat rommelig overkomen. We hebben hier na de vorige serie filmpjes
extra opgelet. Het feit dat het nu wederom door ouders genoemd wordt, is voor ons een signaal om
het vloggen te heroverwegen.

Achtergrondinformatie deelnemende ouders
Van alle ouders die meededen was 4% vader en 96%
moeder. De meeste ouders hebben een Nederlandse
achtergrond (96%). Andere nationaliteiten waren
onder andere Antilliaans/Arubaans, Marokkaans en
Surinaams. De cirkeldiagram hiernaast laat de
verdeling in opleidingsniveau zien.

Wat gaan we met de resultaten doen?
Op 25 maart 2019 komen we met de projectgroep
van de filmpjes bijeen om de resultaten uit de peiling
te bespreken. We nemen de feedback mee in de ontwikkeling van een nieuwe reeks filmpjes.

Wil je meer informatie over deze peiling?
Neem dan contact op met Roxanne Sebes van Stichting Opvoeden.nl via
roxanne@stichtingopvoeden.nl of 088 – 11 80 200.

