
 

Resultaten peiling Opvoedvragen nu en later  
(december 2017) 
 
Stichting Opvoeden.nl heeft enorm veel opvoedinformatie beschikbaar. Via deze peiling probeerden 
we een indruk te krijgen van de opvoedvragen waar ouders nu en over een paar jaar mee denken te 
zitten. Zo kunnen we online voorlichtingsmateriaal ontwikkelen dat ouders ook daadwerkelijk nodig 
hebben. 300 ouders met kinderen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar deden mee (respons 43,1%). Bedankt 
alle deelnemers!  
 

De onderwerpen die ouders nu bezighouden 
We legden de ouders een lijst voor met tal van onderwerpen die zij in de opvoeding tegenkomen. Uit 
deze lijst konden zij meerdere onderwerpen kiezen die hen nu bezighouden. Hieronder de top 10 van 
meest aangevinkte onderwerpen: 

1. Sociale ontwikkeling 
2. Gezonde voeding 
3. Spelen met media 
4. Motoriek 
5. Weerbaarheid 
6. Vrienden maken 
7. Onzekerheid 
8. Voldoende bewegen 
9. Driftbuien 
10. Druk gedrag 

 

De onderwerpen waar ouders over een paar jaar mee bezig zijn  
We deden dit hetzelfde voor de vraag over de onderwerpen die ouders over een paar jaar 
bezighouden.  

1. Alcoholgebruik 
2. Gebruik mobiele telefoon 
3. Social media 
4. Goede cijfers halen 
5. Seksuele opvoeding 
6. Huiswerk maken 
7. Zakgeld 
8. Gamen 
9. Pesten 
10. Gezond gewich 

 

Suggesties van ouders  
Ouders konden ook zelf onderwerpen aandragen die hen bezighouden. Suggesties voor opvoedvragen 
op dit moment waren onder meer: 

• Schoolkeuze 

• Slapen 

• Straffen en belonen 
  



 

 
 
 
 
 
Suggesties voor opvoedvragen later waren onder meer: 

• Verkeerde vrienden 

• Sexting 

• Hoogbegaafdheid 
 
De ouders gaven aan het voorlichtingsmateriaal het liefst via een website, nieuwsbrief van school of 
facebookpagina te ontvangen.  
 

Wat doen we met de resultaten? 
Samen met de GGD regio Utrecht krijgen we subsidie voor een project om online 
voorlichtingsmateriaal voor ouders te ontwikkelen. De resultaten uit deze peiling zijn daar leidend in. 
Een deskundige van de GGD analyseert op dit moment de resultaten. Voor de ontwikkeling van het 
materiaal gebruiken we de informatie van Opvoeden.nl.  
 

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