Rapportage januari – oktober 2019

Landelijk Ouderpanel
In 2017 hebben we met Ouders & Onderwijs het Landelijk Ouderpanel opgericht. Via
het panel laten we teksten en filmpjes uit de betrouwbare opvoedinformatie toetsen.
Ook doen we maandelijks onderzoek onder ouders met samenwerkingspartners.
Huidig aantal leden: 5001 (d.d. 7 november 2019)

Nederlands 86%
Migratieachtergrond 12%
+/- 15 nationaliteiten waaronder
Turks, Marokkaans, Peruaans,
Engels en Iraans.
93%

7%

Hbo 43%

Mbo 26%

Geen/basisonderwijs 1%

Wil niet zeggen 1%

Lager onderwijs 2%

Universiteit 23%

Havo/vwo 4%

Resultaten van de inzet van ouders en jongeren

Geplande onderzoeken: mondzorg
peuter, hechting baby en
weerbaarheid basisschoolkind/puber.
Afgeronde onderzoeken:
• Juli 2019: Online challenges in
samenwerking met Stichting T.I.M.
• April 2019: Sport en bewegen in
samenwerking met Kenniscentrum
Sport.
• April 2019: Alcohol, gamen, drugs en
roken in samenwerking met het
Trimbos Instituut.
• Maart 2019: Mediaopvoeding in
samenwerking met Mediawijzer.net.

• Samen met de GGD Amsterdam hebben
we jongerenadviseurs voor de websites
Infovoorjou.nl en Jouwggd.nl.

• We hebben 7 jongerenadviseurs met een
belangrijke rol in het verbeteren en
aanvullen van de opvoedinformatie voor
jongeren.
• Onze jongerenadviseurs zijn tussen de 13
en 18 jaar oud.
• Onlangs zijn er nieuwe ervaringsfilmpjes
ontwikkeld over onder meer burn-out en
groepsdruk.
• De jongerenadviseurs werkten mee aan
nieuwe teksten over onder meer
zelfstandig wonen en online challenges.

Zo ontwikkelen we opvoedinformatie die voor alle ouders toegankelijk is

Pharos testte twee
filmpjes over pesten
en kraamtijd uit ons
project bij
focusgroepen met
laagopgeleide
vrouwen. De
uitkomsten helpen ons
om bij de ontwikkeling
van nieuwe filmpjes
nog meer op
toegankelijkheid en
begrijpelijkheid te
letten.

Vier studenten van de
Avans Hogeschool
hebben
focusgesprekken
gevoerd met 115 ouders
van o.a. Turkse,
Marokkaanse,
Somalische en Syrische
afkomst over thema’s uit
de opvoedinformatie.
Hieruit komen adviezen
om de informatie beter
te laten aansluiten.

Het Voedingscentrum
beoordeelde de teksten
over voeding uit de
betrouwbare
opvoedinformatie op
cultuursensitiviteit en of
de teksten voor alle
culturele achtergronden
geschikt zijn. In
november analyseren
we de uitkomsten.

Bij de ontwikkeling van de
betrouwbare
opvoedinformatie
gebruiken we een
contentwijzer die is
vastgesteld met
deskundigen uit onze
Landelijke Redactieraad.
Nieuw in deze
contentwijzer is de
diversiteitswijzer. Hierin
staan criteria waarop we
de informatie toetsen op
toegankelijkheid voor alle
ouders.

Filmpjesproject
Samen met 11 partners uit de jeugdgezondheidszorg ontwikkelen we filmpjes die
gebaseerd zijn op de betrouwbare opvoedinformatie. Andere organisaties kunnen
zich ook bij dit project aansluiten.

11 samenwerkingspartners doen
mee, waaronder:
• GGD Noord- en Oost-Gelderland.
• GGD Amsterdam.
• JGZ Kennemerland.
• CJG Rijnmond.
• GGD Hart voor Brabant.
• GGD regio Utrecht.

Filmpjes over onder andere:

Pesten, kraamtijd, mediagebruik,
borstvoeding, kolven, eettips voor
peuters, alcoholgebruik,
drugsgebruik en seksuele
voorlichting.

Bekijk alle 20 filmpjes op YouTube

Integratie met de GroeiGids
Stichting Opvoeden.nl en de GroeiGids vormen één redactie van 14
praktijkprofessionals die de betrouwbare opvoedinformatie actualiseren, valideren
en afstemmen op de behoefte van ouders.

• Via eigentijdse online en offline kanalen informeren we ouders vanuit één betrouwbare bron
over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
• De informatie en kanalen zijn te gebruiken door alle professionals in de geboortezorg en
jeugdgezondheidszorg.

• We zijn gezamenlijk aanwezig op congressen, zoals de Dag van de KraamZorg, de Voor de
Jeugd Dag en A JN-dag (15 november a.s.).

Vertaling van JGZ-richtlijnen voor en met ouders
Twee doelen bereikt:
JGZ-richtlijnen vertalen voor ouders en gelijktijdig publiceren met de richtlijn.
Inzet Landelijk Ouderpanel bij het beoordelen van nieuwe richtlijnen.

Resultaten:
▪ September 2019: Vertaling richtlijn Extremiteiten.
▪ Augustus 2019: ouders reageren op conceptrichtlijn Astma.
▪ April 2019: Vertaling richtlijn Ondergewicht.
▪ Maart 2019: Vertaling richtlijn Lengtegroei.
▪ Eerder: Taalontwikkeling, Angst, Slapen, Heupdysplasie, Motorische
ontwikkeling.
▪ In richtlijnendossiers voor professionals op de website van het NCJ staan
bijbehorende links naar Opvoeden.nl.

Landelijk gebruik van betrouwbare opvoedinformatie
De betrouwbare informatie die we ontwikkelen, stellen we via een digitale koppeling of link beschikbaar
aan gemeenten en organisaties om te gebruiken in eigen digitale, toepassingen. Onder meer alle GGD’en
met jeugdgezondheidszorg en gemeenten maken hier gebruik van. Op deze pagina lichten we enkele
andere voorbeelden uit.

Yunio jeugdgezondheidszorg
De betrouwbare opvoedinformatie
staat in het kinddossier en op de
website. Ouders zien dus overal
dezelfde, eenduidige, betrouwbare
informatie.

JgzApp JGZ Kennemerland
Ouders raadplegen voorafgaand aan
het consult de betrouwbare
opvoedinformatie. Daardoor is er in
het gesprek tijd voor meer diepgang.
Ouders kunnen na het lezen van de
informatie in de app ook direct
contact opnemen met een
professional. In dit interview vertelt
Krista Okma, manager Kwaliteit en
Innovatie, meer.

Inforium
Online tool waarin alle betrouwbare
opvoedinformatie staat. De
professional mailt de informatie direct
en veilig naar ouders. Op YouTube
vind je een filmpje van hoe Inforium
werkt.

Websitebezoek Opvoeden.nl
Opvoeden.nl websitebezoeken 2018-2019
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Meest bezochte onderwerpen per levensfase:
Kinderwens: Vruchtbare dagen.
Zwanger: Eerste afspraak met de verloskundige & Jeuk.
Baby: Slaaphouding.
Peuter: Driftbuien.
Basisschoolkind: Brutaal en opstandig gedrag & Groei bij
kinderen.
Puber: Omgaan met pubers & Groei.
Jongvolwassene: Aanvullende beurs en ouderbijdrage.
Ouderschap: Verbranding.
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514.515
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Q2 2019

Aantal volgers op Twitter: 1024

Websitebezoek Mediaopvoeding.nl
Via Mediaopvoeding.nl kunnen ouders vragen stellen aan mediadeskundigen voor
persoonlijk advies. Tot en met september ontvingen we 84 vragen.
Meest bekeken vragen:
Hoe lang mogen kinderen computeren en tv kijken?
Mag een docent een telefoon afpakken?
Mijn zoon heeft het deep web ontdekt. Wat nu?

Mediaopvoeding.nl websitebezoeken 2018- 2019

Aantal volgers op Facebook: 3092
Aantal volgers op Twitter: 2523
Aantal volgers op Instagram: 235
Aantal volgers op LinkedIn: 36
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Integratie met het Nederlands Jeugdinstituut

Per 1 januari 2020 gaat Stichting Opvoeden.nl als
zelfstandig label verder bij het Nederlands Jeugdinstituut
onder de nieuwe naam: Opvoedinformatie Nederland.
Met de integratie blijft de publieksinformatiefunctie gewaarborgd en biedt dit nieuwe kansen
voor de preventieve jeugdgezondheidszorg in Nederland.
****
De betrouwbare opvoedinformatie blijven we via de evidence-based practice werkwijze
ontwikkelen.
****
Al deze informatie blijft kosteloos beschikbaar voor gemeenten en organisaties.
****
Met het Nederlands Jeugdinstituut delen we hetzelfde netwerk van gemeenten en
(jeugd)gezondheidszorgorganisaties. Daarin gaan we elkaar versterken.

Integratie met het Nederlands Jeugdinstituut

Dit deden we ook in 2019
De betrouwbare
opvoedinformatie
maakt onderdeel uit
van de Health Deal IJGZ.
We doen als adviseur
ouderbetrokkenheid
mee aan drie
aanvragen voor
ZonMW-projecten.

We lanceerden een
nieuwe digitale
koppeling voor de
betrouwbare
opvoedinformatie die
het mogelijk maakt om
informatie op thema af
te nemen.

De betrouwbare opvoedinformatie
en onderzoeksresultaten van het
Landelijk Ouderpanel stonden op
externe platforms zoals GGD GHOR
Kennisnet, OudersCentraal.nl,
Wij.nl, Gezonde School en Centrum
Gezond Leven.

Webbureau Swink maakte
samenvattingen van alle
teksten in de betrouwbare
opvoedinformatie die
zichtbaar zijn op
Opvoeden.nl en alle
websites die deze
informatie afnemen.

Er is een nieuwe
contentwijzer vastgesteld
met daarin de criteria,
uitgangspunten en
werkwijze voor de
ontwikkeling van
betrouwbare
opvoedinformatie voor
ouders en jongeren.
Binnenkort is deze voor
iedereen beschikbaar.

In de werkgroep Bronnen denken wetenschappelijke instituten mee
over het ‘bronnenbeleid’ in onze evidence-based practice werkwijze,
zoals: het onderscheid tussen de rollen van wetenschap en praktijk
en het aanleveren kernboodschappen uit bronnen. Deelnemers zijn
VeiligheidNL, Nederlands Jeugdinstituut, Voedingscentrum, Pharos,
Trimbos en Avans Hogeschool.

Op de hoogte blijven?
Volg ons via Twitter, LinkedIn, YouTube
of meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven.

