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VAN DROOM NAAR MISSIE 
 

De droom in 2009/2010: 

Landelijk één bron met betrouwbare basisinformatie over opvoeden, opgroeien en 

gezondheid voor ouders en die beschikbaar stellen.  

2011: samenvoeging van drie contentbronnen tot één informatiebron 

In 2011 lukte het om drie bestaande informatiebronnen in Nederland samen te voegen en 

te valideren tot één betrouwbare informatiebron over opvoeden, opgroeien en gezondheid.  

Missie en doelstellingen 

Met deze informatiebron stelden we als missie: 

 

 

Deze missie vervullen we door: 

 

• Het beheer van landelijke geactualiseerde en gevalideerde informatie over 

opvoeden, opgroeien en gezondheid en zorgdragen voor brede beschikbaarstelling 

aan gemeenten en verschillende uitvoeringsorganisaties zoals JGZ, GGD’en, 

Kinderopvang, Onderwijs etc. 

• Het organiseren en faciliteren van het proces voor structurele verrijking en 

kwaliteitsverbetering van de informatie met behulp van – en in samenwerking met 

landelijke kennis- en thema-instituten, gemeenten en lokale professionals en met 

feedback van de doelgroepen. 

 

  

 

Het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en 
ontwikkelen van een kind door het online aanbieden van 

eenduidige betrouwbare informatie voor ouders en jongeren. 
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VERBREDING VAN AFNAME EN GEBRUIK 
 

In  2011 kregen wij a ls opdracht van de toenmalige minister  Rouvoet:  zorg 

dat  al le 420 gemeenten de betrouwbare opvoedinformat ie p laatsen op CJG -

websites. 

In 2014 volbrachten we deze opdracht. Het bleek echter het begin te zijn van een veel 

breder doel: hoe maak je als contentleverancier je informatie vindbaar voor alle ouders? 

En hoe ga je mee in alle digitale innovaties die opkomen? 

 

We lanceerden in 2014 de landelijke website Opvoeden.nl. In 2015 kregen we te maken 

met de decentralisatie van de jeugdhulp bij gemeenten. Hierdoor verdwenen veel Centra 

voor Jeugd en Gezin en werkten we hard om de gemeenten ook met hun nieuwe initiatief 

op de betrouwbare informatie te laten aansluiten. We zagen de opkomst van sociale 

(wijk)teams, loketten of GGD’en met jeugdgezondheidszorg. 

 

Sinds 2018 maken alle GGD’en met jeugdgezondheidszorg gebruik van de betrouwbare 

opvoedinformatie. Sommige met afname van de gehele informatiebron, sommige met een 

verwijzing naar Opvoeden.nl. We zien de informatie ook terug in digitale innovaties als de 

JgzApp van JGZ Kennemerland, Inforium, digitale dossiers maar ook grote (commerciële) 

community’s als WIJ.nl (van de Blije Doos). Als onderdeel van de landelijke Health Deal I-

JGZ zal nog meer divers, landelijk gebruik van de informatie volgen.  
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DOORONTWIKKELING VAN 

ONAFHANKELIJK WERKPROCES 
 

Van begin af aan hebben we een onafhankelijke werkwijze opgezet en steeds verder 

geprofessionaliseerd. Dit alles in een online werksysteem waar alle betrokken partijen in 

werken. 

Evidence-based practice werkwijze 

• Met kennisinstituten en 

praktijkprofessionals werken we 

aan een helder onderscheid van de 

rollen. 

• Opvoedinformatie Nederland heeft 

in het werkproces de rol van 

regisseur en eindredacteur. 

• Gevalideerde informatie wordt 

ontwikkeld volgens vastgestelde 

uitgangspunten en kwaliteitscriteria 

(contentwijzer). 
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UITVOERING PARTICIPATIEBELEID OUDERS 

EN JEUGD 
 

Ouders en jongeren begin- en eindpunt: hoe doe je dat? 

We zijn continu op zoek naar input van en aansluiting op ouders en jongeren. Alleen dan 

wordt de gevalideerde opvoedinformatie ook echt toegankelijk en toepasbaar voor de 

doelgroep. De afgelopen tien jaar betrokken we ouders en jongeren op verschillende 

manieren bij de ontwikkeling van de betrouwbare opvoedinformatie. In 2017 kreeg dit een 

structurele invulling met de oprichting van het Landelijk Ouderpanel. 

Onderzoeken 

Vanaf 2011 deden we jaarlijkse, grote 

onderzoeken via o.a. Ouders Online, Maurice 

de Hond, het Nederlands Jeugdinstituut, 

Marokko Media, de JeugdZaak en H&S 

Consult.  

Landelijk Ouderpanel 

Het belang van een structurele achterban van 

ouders werd steeds groter. In 2017 vonden we 

in Ouders & Onderwijs de partner om 

gezamenlijk het Landelijk Ouderpanel op te 

richten. We laten ouders via online 

onderzoeken meepraten over de informatie 

die we ontwikkelen. Ze beoordelen teksten en 

filmpjes, maar delen ook ervaringsverhalen. 

We deden tot nu toe ruim 23 onderzoeken, die 

we allemaal verwerkten in de 

opvoedinformatie. Het panel is inmiddels 

gegroeid tot ruim 5000 ouders. In 2020 gaan 

we hiermee door en werken we aan een 

grotere diversiteit in het panel.  

Netwerk van focusgroepen 

Naast het Landelijk Ouderpanel hebben we 

een netwerk opgebouwd van partners 

waarmee we kwalitatief onderzoek doen onder 

specifieke groepen ouders. Bijvoorbeeld in de 

vorm van focusgroepen van Syrische, 

Marokkaanse of Surinaamse vaders en 

moeders. Dit helpt ons om ook de stem van 

deze ouders op te halen.  

Jongerenadviseurs 

We ontwikkelen samen met de GGD 

Amsterdam en jongeren nieuwe informatie 

voor de websites Jouwggd.nl en 

Infovoorjou.nl. De jongerenadviseurs zijn 

tussen de 13 en 18 jaar oud en komen uit het 

hele land. In duo’s kiezen ze elk kwartaal een 

thema. Zij onderzoeken wat jongeren willen 

weten over een bepaald onderwerp, welke 

vragen ze hebben en waar ze meer over 

zouden willen lezen. Deze resultaten vertalen 

we naar bruikbare adviezen van 

wetenschappers en praktijkprofessionals van 

de Landelijke Redactieraad. 
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HET LANDELIJK OUDERPANEL 
 

Van droom naar werkelijkheid: een structurele achterban van ouders  

‘Het zou mooi zijn als ouders en experts zich zouden verenigen in het bieden van 

onafhankelijke, goed onderbouwde en praktische antwoorden op alle mogelijke vragen die 

zich kunnen voordoen over opvoeden en opgroeien.’ Deze ambitie komt uit stukken 

waarin we het jaren geleden al over ‘ouderparticipatie’ hadden.  

 

Waar we bij de oprichting van 

Stichting Opvoeden.nl alleen maar 

konden dromen van structurele 

betrokkenheid van ouders, werd dat in 

2017 werkelijkheid met de oprichting 

van het Landelijk Ouderpanel met 

Ouders & Onderwijs. Inmiddels is dit 

panel gegroeid naar een actieve 

achterban van meer dan 5000 ouders 

die via online onderzoeken invloed 

hebben op de betrouwbare opvoedinformatie die voor hen en alle andere ouders 

ontwikkeld wordt.   

 

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 korte peilingen over bijvoorbeeld mediaopvoeding, vaccineren en 

weerbaarheid. Dit alles in 

samenwerking met partners zoals 

VeiligheidNL, Mediawijzer.net en 

TNO. 
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DIVERSITEIT 

Opvoedinformatie ontwikkelen die voor alle ouders toegankelijk is 

Hoe bereiken we met de betrouwbare opvoedinformatie zoveel mogelijk ouders, gelet op 

de grote diversiteit die Nederland rijk is? Het antwoord op die vraag zoeken we door 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen onder ouders met een migratieachtergrond 

en/of lage gezondheidsvaardigheden. We deden dit eerder al op kleine schaal via 

Marokko Media en de JeugdZaak. Op deze pagina lees je wat we structureel doen. 

 

Onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ door dr. Christa Nieuwboer 

Stichting Opvoeden.nl liet in 2017 een diversiteitsonderzoek uitvoeren door dr. Christa 

Nieuwboer met de vraag: hoe kan de opvoedinformatie die wij met deskundigen 

ontwikkelen nog beter aansluiten op ouders met een niet-westerse migratieachtergrond? 

Op die vraag is antwoord gegeven in het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’. Voor dit 

onderzoek sprak Nieuwboer met zo’n 82 ouders van verschillende afkomsten door aan te 

sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de 

OpvoedParty. Ook toetste zij de opvoedinformatie aan de hand van literatuur. Tot slot 

zocht Nieuwboer uit wat de grootste culturele groepen in Nederland zijn. 

 

Werkgroep Diversiteit 

Met de kennispartners in de Landelijke Redactieraad is een werkgroep Diversiteit gevormd 

om gezamenlijk tot een uitwerking van de aanbevelingen te komen. We passen de 

opvoedinformatie aan door de criteria in de diversiteitswijzer toe te passen. Het gaat dan 

allereerst om teksten over waarden en normen, ouders in andere culturen, seksuele 

opvoeding, mediaopvoeding en het perspectief op het groter worden van kinderen. We 

nemen daar de ouders uit de focusgroepen in mee. En we zoeken de samenwerking met 

organisaties die al veel kennis en ervaring hebben op dit gebied. De werkgroep Diversiteit 

bestaat uit: 

• Multivation, Landelijk projectleider Weerbaar Opvoeden, namens Ministerie 

SZW/Directie Samenleving & Integratie 

• Nederlands Jeugdinstituut 

• Omnia Jeugdzorg 

• Pharos 

• Rutgers 

• Opvoedinformatie Nederland 

• Trimbos 
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Samenwerking met Avans Hogeschool  

Studenten van de Avans Hogeschool doen onderzoek onder focusgroepen van ouders, 

onder begeleiding van een lector van het lectoraat Jeugd, gezin en samenleving. Recent 

leverden zij onderzoeksresultaten op van literatuurstudie en gesprekken met ouders over 

mediaopvoeding, zelfstandig worden, normen en waarden, alcohol, drugs en discriminatie. 

De studenten presenteerden deze resultaten bij een bijeenkomst van de werkgroep 

Diversiteit. Met de deskundigen uit de werkgroep maken we afspraken over hoe we de 

resultaten in de opvoedinformatie verwerken en de ouders uit de focusgroepen daarover 

terugkoppelen. 

 

Diversiteit in het Landelijk Ouderpanel 

Het Landelijk Ouderpanel dat we in 2017 met Ouders & Onderwijs hebben opgericht, telt 

meer dan 5000 ouders. Het is sinds de start een uitdaging om tot een representatief panel 

te komen. 87% van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, 13% een niet-

Nederlandse achtergrond zoals Marokkaans, Surinaams of Zuid-Amerikaans. Op 

verschillende manieren proberen we deze diversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door te 

werven via een blog van een islamitische moeder en een christelijke Facebookpagina. 

Daarnaast werken we aan de werving van meer vaders in het panel. Het zijn met name 

moeders die in het panel zitten (92%). 

 

Beoordeling opvoedinformatie door ouders met lage gezondheidsvaardigheden 

Volgens expertisecentrum Pharos heeft een op de drie Nederlanders beperkte 

gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen 

en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. 

Via Pharos laten we teksten en beelden uit de opvoedinformatie regelmatig toetsen door 

ouders die hiermee te maken hebben. Dit deden we onder meer voor de filmpjes die 

komen uit het gezamenlijke project met jgz-organisaties en de beeldverhalen. De 

feedback van ouders helpt ons om bij de ontwikkeling van informatie kritisch na te denken 

over het woord- en beeldgebruik. 
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FILMPJESPROJECT 
 

Samen betrouwbare filmpjes ontwikkelen met de stem van ouders 

centraal 

Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen 

raadplegen over opvoeden? Sinds 2017 zijn we een samenwerkingsverband gestart met 

11 organisaties. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes over onderwerpen waar ouders de 

meeste vragen over hebben, bijvoorbeeld pesten, brutaal gedrag en gezond leven. Op die 

manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen 

kan gebruiken en verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander 

(online) contact met ouders. 

 

 

 

 

  

De filmpjes zijn gebaseerd op de betrouwbare opvoedinformatie die we ontwikkelen. 

Centraal in de filmpjes staat de vraag van ouders. Daarom zijn de onderwerpen gekozen 

op basis van de praktijkervaring van professionals, suggesties uit het Landelijk 

Ouderpanel en de meest gelezen informatie op Opvoeden.nl. 

 

Tot nu toe lieten we ruim 25 filmpjes maken. In 2020 gaan we met verschillende partijen 

door en zoeken we nieuwe samenwerkingspartners. 
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DE WEBSITES VOOR OUDERS, JONGEREN 

EN KINDEREN 
 

Opvoeden.nl 

Opvoeden.nl is de website voor (aanstaande) ouders met tips en adviezen 

over opvoeden, opgroeien 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.  

 

Jaarlijks websitebezoek sinds 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

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. Ook op deze website verwijzen 

we door naar andere betrouwbare websites en organisaties en aanbod van jeugdhulp in 

de buurt. Jaarlijkse websitebezoeken sinds 2014: 

 

 

• Meest geraadpleegde onderwerpen: soa’s, uit de kast komen, ruzie met je ouders 

en social media.  

• Jongerenadviseurs werkten mee aan meer dan 35 nieuwe filmpjes en teksten. 

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. Die 

vragen gaan bijvoorbeeld over wat wel en niet geschikte apps zijn voor bepaalde 

leeftijdsgroepen, hoe je kinderen veilig leert omgaan met social media of geweld op tv. Op 

de website is ook achtergrondinformatie te vinden voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Meest bekeken vragen: 

• Is TikTok wel of niet verantwoord? 

• Seks- en sexting met 12 jaar. 

• Hoe lang mogen kinderen computeren en tv kijken? 

• Mag een docent een telefoon afpakken? 

Gemiddeld aantal vragen per jaar: 111. 
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GEBRUIK DOOR INTERMEDIAIRS: 

PROFESSIONALS EN GEMEENTEN 
 

Intermediairs zijn belangrijk voor het gebruik van en doorverwijzen naar de betrouwbare 

opvoedinformatie. We komen op verschillende manieren bij hen in beeld. 

 

Continue monitoring van ontwikkelingen in gemeenten 

We volgen op de voet wat er gebeurt op het gebied van (jeugd)gezondheidszorg en 

spelen daarop in waar nodig.  

 

Gerichte communicatie naar specifieke beroepsgroepen 

Voor kraamverzorgenden ontwikkelden we tipkaartjes van Opvoeden.nl die zij bij hun 

kraamgezin kunnen achterlaten. Op verzoek van professionals lanceerden we in 2017 een 

speciale nieuwsbrief met praktische tips om de betrouwbare opvoedinformatie toe te 

passen in hun werk. Deze telt bijna 1000 abonnees. Verder publiceren we op platforms 

zoals Kinderopvangtotaal en Gezonde School. 

 

Onderdeel van de landelijke Health Deal I-JGZ 

Samen met 23 andere partijen is Opvoedinformatie Nederland onderdeel van de Health 

Deal I-JGZ. De betrouwbare opvoedinformatie die we ontwikkelen, vormt een basis voor 

de digitale toepassingen waar organisaties in de jeugdgezondheidszorg mee werken. Zo 

zorgen we dat ouders ook online betrouwbare, eenduidige informatie over opvoeden, 

opgroeien en gezondheid kunnen raadplegen. 

 

Integratie in het werkproces van professionals, bijvoorbeeld via Inforium 

Hoe kunnen online en offline informatievoorziening in de (jeugd)gezondheidszorg elkaar 

versterken? Daar geeft Inforium antwoord op: de nieuwe communicatietool tussen ouders 

en professionals. Het online systeem maakt het voor professionals mogelijk om 

voorafgaand of na afloop van een gesprek een beveiligde mail naar ouders te sturen met 

daarin de besproken informatie. In deze mail wordt verwezen naar de betrouwbare 

informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van Opvoeden.nl.  
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Implementatie van betrouwbare opvoedinformatie in opleidingen 

Hoe eerder de betrouwbare opvoedinformatie bij toekomstige professionals in beeld is, 

hoe meer zij zich verantwoordelijk voelen voor de overdracht naar ouders hiervan. Binnen 

een opleiding kun je de gevalideerde opvoedinformatie op verschillende manieren 

inzetten. We maakten afspraken hierover met de specifieke (master) opleidingen 

jeugdgezondheidszorg, HBO Verpleegkunde B, Avans +, Hogeschool Rotterdam, het 

ROC Amsterdam, de NSPOH en een aantal basisopleidingen Verpleegkunde in Utrecht 

en Amsterdam. 

 

Verder speelt er de: 

• Structurele vertaling van JGZ richtlijnen naar publieksinformatie voor ouders. 

• Integratie met GroeiGids-redactie. 
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VERTALING EN BEOORDELING JGZ 

RICHTLIJNEN VOOR EN DOOR OUDERS 
 

Onze ambitie is om ouders op twee manieren bij het richtlijnenproces van de 

jeugdgezondheidszorg te betrekken. Aan de ene kant door met deskundigen de relevante 

informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de 

andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te 

vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Deze ambitie vervullen we 

met onder andere het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO en ZonMW.  

 

• Er zijn structurele afspraken met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO 

en ZonMW over het tijdig inzien van (concept) richtlijnen.  

• Experts filteren relevante informatie voor ouders uit een richtlijn en geven dit aan 

ons door. 

• We leggen concept richtlijnen voor aan het Landelijk Ouderpanel. 

Richtlijnsamenstellers verwerken feedback. 

• In richtlijnendossiers voor professionals op de website van het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid staan bijbehorende links naar Opvoeden.nl. 

 

Het is tot nu toe gelukt om de publieksinformatie voor ouders gelijktijdig te publiceren met 

deze richtlijnen: 

• Richtlijn Extremiteiten. 

• Richtlijn Lengtegroei. 

• Richtlijn Motorische ontwikkeling. 

• Richtlijn Ondergewicht. 

• Richtlijn Taalontwikkeling. 

 

Ouders uit het Landelijk Ouderpanel keken mee naar de herziening van de richtlijnen: 

• Opsporen oogafwijkingen. 

• Astma. 

 

In 2020 gaan we hiermee door. 
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INTEGRATIE MET DE REDACTIE VAN DE 

GROEIGIDS 
 

Op naar één standaard voor opvoed- en opgroei-informatie  

Opvoedinformatie Nederland en GroeiGids versterken elkaar door gebruik te maken van 

elkaars expertises, netwerken en door de redacties te integreren. Doel is om de 

betrouwbare informatie te verspreiden onder een grote doelgroep en de rol en stem van 

de praktijkprofessional beter te integreren en borgen. We werken toe naar een brede 

standaard en merkenbekendheid, vergelijkbaar met Thuisarts.nl, maar dan voor de 

informatie over opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheid. Onze redacties komen 

regelmatig bijeen.  

 

• We hebben nu 14 praktijkprofessionals met verschillende deskundigheidsprofielen. 

• We volgen een gezamenlijk werkproces in het Online Werk Systeem. 

• We stimuleren het gebruik van de betrouwbare informatie in geboortezorg en 

jeugdgezondheidszorg. 

• We staan samen op congressen, zoals de Voor de Jeugd Dag, Dag van de 

Kraamzorg en AJN-dag. 
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EN NU DOOR! 
 

We zijn trots op de behaalde resultaten, die we mede dankzij onze 

samenwerkingspartners hebben bereikt. Maar het is niet af. De ontwikkeling van 

betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid vraagt continu om 

doorontwikkeling. In 10 jaar tijd is ontzettend veel bereikt. Hier gaat Opvoedinformatie 

Nederland in 2020 mee door. 

 

Er liggen veel kansen:  

• Behoud van onafhankelijke werkwijze. 

• Verder ontwikkelen van het validatieproces volgens de principes van evidence-

based practice. 

• Faciliteren van beleidsmakers en professionals bij het gebruik van betrouwbare 

informatie over opvoedvragen. 

 

En meer! 

 

 

 

 

 

 


