
E-zines voor ouders
Praktische, positieve, anticiperende voorlichting aan ouders  
van kinderen in de basisschoolleeftijd

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht heeft gezocht naar meer mogelijkheden om 
ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd te bereiken met preventieve voorlichting. Insteek is om 
ouders anticiperend voor te lichten over de ontwikkelfase van hun kind en de invloed daarvan op het 
ouderschap. “Wanneer kan mijn kind alleen naar de sportclub fietsen?”, “Hoe geef ik zelf het goede 
voorbeeld hoe ik met mijn telefoon omga?”, “Hoe zorg ik voor genoeg rust in alle activiteiten die we als 
gezin doen?”: positieve en praktische voorlichting met als doel ouders in hun ouderschap te versterken.

Mening ouders over verschillende vormen van informatie  
en ondersteuning bij de opvoeding

Waarover willen ouders nu en straks informatie?

Smile 55%
(Digitale)
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Groepsconsulten 
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Gezonde voeding 100%
Motoriek 97%
Sociale ontwikkeling 92%
Lichamelijke groei 85%
Voldoende bewegen 83%

Sociale ontwikkeling 95%
Gezonde voeding 94%
Spelen met media 94%
Weerbaarheid 92%
Motoriek 89%

Spelen met media 98%
Weerbaarheid 95%
Sociale ontwikkeling 93%
Vrienden maken 91%
Gezonde voeding 89%

Alcoholgebruik 100%
Goede cijfers halen 97%
Gamen 94%
Huiswerk maken 94%
Zakgeld 89%

Alcoholgebruik 96%
Gebruik mobieltje 86%
Social media 70%
Huiswerk maken 69%
Seksuele opvoeding 68%

Alcoholgebruik 98%
Seksuele opvoeding 95%
Goede cijfers halen 93%
Lichamelijke groei 91%
Social media 89%
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Bron: Het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl, januari 2018



 

 

Vragen? Stel ze aan GGD regio Utrecht, 033-4600046 / jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

In de Groei 
Je kind zit nu in groep 1. Een nieuwe periode waarin kinderen veel gaan leren, nieuwe 

vriendjes maken en ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat (nog) niet. Jullie leven 

verandert ook door het naar school gaan van je kind. Krijg je het allemaal geregeld? In deze 

nieuwsbrief vind je tips en weetjes.  

 
 

Samen spelen betekent ook… 
 
Door naar school te gaan, wordt de wereld van je kind groter. 

Naast leren op school, wordt er veel gespeeld met 

leeftijdsgenootjes . Door met elkaar te spelen, leren kinderen met 

elkaar om te gaan. Samen spelen betekent soms ook samen ruzie 

maken. Kleuters kunnen zich nog niet goed inleven waardoor 

eerder ruzie ontstaat. 
 
Hoe ga ik om met ruzie tussen kinderen? 

 
Een kind in deze leeftijd wil graag de wereld ontdekken en daar hoort buiten spelen bij, in de 

tuin of met vriendjes op straat. Het kan best zijn dat je kind hierin de grenzen gaat opzoeken 

van wat er wel en niet mag. Dat maakt het voor jou niet altijd makkelijk. Regels stellen zorgt 

ervoor dat het duidelijk is wat je kind wel en niet mag. Maar ook dat een situatie niet 

gevaarlijk wordt. Jonge kinderen weten namelijk nog niet zo goed wat gevaar is. 

 
Hoe laat ik mijn kind veilig buiten spelen?  

 
 

Zonder handen, of juist met 
 Op school en ook thuis krijgt je kind veel nieuwe uitdagingen. 

Soms zal je kind iets snel onder de knie hebben, soms heeft hij 

wat meer oefening nodig. Iedere kind ontwikkelt zich in zijn 

eigen tempo. Je kleuter leert rond deze leeftijd bijvoorbeeld eten 

met bestek en veters strikken. Om te oefenen kun je er samen 

een spelletje van maken. 

 
Hoe leert mijn kind veters strikken?  

 

Voor een goede motorische en lichamelijke ontwikkeling is lekker bewegen belangrijk. Een kind 

dat minimaal een uur per dag beweegt, voelt zich vaak meer ontspannen, energieker en slaapt 

beter. Als ouder kun je je kind daarin stimuleren. Daag kinderen bijvoorbeeld uit door samen 

te rennen, laat ze touwtjespringen, de bal overgooien of slingeren aan een klimrek. 

Verschillende sportclubs en dansscholen bieden ook lessen aan voor de allerjongsten. 

 
Hoe ondersteun ik de motoriek van mijn kind? 

 
 

Groep 1
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In de Groei   
Je kind zit nu in groep 8. Aan het einde van de basisschoolperiode gaat er veel 

veranderen voor jou en voor je kind. Nog even op deze school en dan is het tijd voor 

een nieuwe stap in het leven van je kind. En zo verandert er nog wel meer, zoals het 

lichaam. Vindt je kind de veranderingen spannend? Hoe ga je daar zelf als ouder mee 

om? In deze nieuwsbrief vind je tips en weetjes. 
 

 

 

Ik kan het wel alleen  
Voelt je kind zich zeker van zichzelf? Dan zal hij of zij steeds meer 
zelf willen én kunnen doen. Soms lukt dat niet. Dat is niet erg. Als 
je positief reageert op het feit dat je kind het probeert, is dat juist 
goed voor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Zo leren kinderen 
om iets moeilijks toch aan te pakken en dat het ook wel eens mis 
kan gaan. 
 
Hoe draag ik bij aan een positief zelfbeeld?  
Bijvoorbeeld het inpakken van de tas, het op tijd komen of met het zoeken van informatie voor 

een werkstuk. Hoe ouder je kind wordt, hoe meer verantwoordelijkheid hij of zij kan dragen. 

Ieder kind is anders. Kijk wat jouw kind aan kan. Je kunt kinderen hierbij helpen door thuis 

een lijstje op te hangen met dingen waar iedereen in het gezin zelf aan moet denken.  

Zo is de taakverdeling in huis ook helder en kun je het als ouder wat meer loslaten. 

 
Hoe draag ik bij aan het zelfstandig worden?   

 

Gek op of van de media?  

Je kind wordt steeds handiger en zelfstandiger met social media 
en internet. Misschien zit je kind net als veel anderen dagelijks 
op het internet, voor spelletjes en sociale contacten.  
 
Het stellen van grenzen helpt kinderen bij het veilig omgaan 
met media. Hoe jonger kinderen leren wat de grenzen zijn, des 
te beter ze met media om kunnen gaan.  
Welke grenzen kan ik stellen bij het mediagebruik? 

 
Wist je dat lang op het scherm kijken niet goed is voor de ogen van kinderen? Om 

oogproblemen te voorkomen is de 20-20-2-richtlijn bedacht door oogartsen: houd na 20 

minuten kijken op een telefoon, tablet of boek, minimaal een pauze van 20 seconden. Verder 

is het goed voor je kind om 2 uur per dag buiten te zijn. 
 
Hoe zorg ik voor gezonde kinderogen?  

Groep 8

E-zines ‘In de Groei’:  
de ontwikkelde voorlichting
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In de Groei   
Je kind zit nu in groep 5. Midden in de basisschoolperiode heeft je kind al een hoop geleerd en 

zal hij of zij er nog veel bijleren. Hoe vindt je kind het op school? En krijg je het als ouder nog 

georganiseerd om zowel opvoeder, taxichauffeur als cateraar te zijn? In deze nieuwsbrief vind 

je tips en weetjes.  

 

 

Laat ons maar lekker spelen!  
Je kind gaat de hele dag om met klas- en schoolgenootjes. 
Tijdens het spelen leren kinderen om zich in een ander te 
verplaatsen en rekening te houden met wensen en situaties 
van anderen. Ook leren kinderen hierbij om over eigen 
gevoelens te praten en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. 
Een compliment geven over wat daarbij goed gaat, is fijn 
voor je kind en werkt stimulerend.  
Lees hier meer over sociale vaardigheden.   
Nu je kind wat ouder is, gaat het steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met 

leeftijdsgenootjes. Kinderen hierbij wat meer loslaten is soms lastig maar belangrijk voor de 

ontwikkeling. Geef je kind de ruimte en tijd om met vriendjes te spelen, gewoon bij elkaar 

thuis of buiten. Door contacten buitenshuis wordt je kind steeds zelfstandiger en krijgt het 

meer zelfvertrouwen!   
Lees hier meer over buiten spelen  & hier meer over zelfvertrouwen.  
 

 

 
Gek op of van de media?  
Je kind wordt steeds handiger en zelfstandiger op het internet en met social media. Misschien zit je kind, net als 
veel anderen, dagelijks op het internet, voor spelletjes en 
sociale contacten.   
Het stellen van grenzen helpt kinderen bij het veilig omgaan 
met media. Hoe jonger kinderen leren wat de grenzen zijn, 
des te beter ze met media om kunnen gaan. Misschien kun je samen met je kind zijn of haar favoriete spelletje spelen, of meekijken met 

berichtjes die ze sturen of ontvangen.  

Welke grenzen kan ik stellen bij het mediagebruik?  Nieuw onderzoek wijst uit dat naast de leuke en positieve kanten er ook negatieve kanten aan 

mediagebruik zitten. Langdurig kijken naar een scherm is bijvoorbeeld niet goed voor 

kinderogen.  
Om oogproblemen te voorkomen is de 20-20-2-richtlijn bedacht door oogartsen: houd na 20 

minuten kijken op een telefoon, tablet of boek, minimaal een pauze van 20 seconden. Ga 

verder het liefst 2 uur per dag naar buiten.  

Hoe zorg ik voor gezonde kinderogen?  
 

Groep 5

Wat vonden ouders ervan?

Goed initiatief om op een laag-
drempelige manier kennis te delen  
met ouders, zonder dat ze per se naar 
een spreekuur toe hoeven te komen of 
het idee krijgen betutteld te worden.

“

Erg handig! Staan zeker bruikbare  
tips in!“

Wilt u meer weten? Ook over de mogelijkheden om dit binnen uw eigen organisatie aan te 
bieden? Neem dan contact op met Elise Klarenbeek (GGDrU) via eklarenbeek@ggdru.nl.

Projectnummer ZonMW: 736300002



Hoe komt het bij de ouders?
Verspreiding van de e-zine naar de doelgroep

 

 



Facebook-F 

instagram

De JGZ organisatie zelf (mogelijkheden 
tot personificatie)

Basisscholen 

De Groeigids app

Facebook (gerichte advertentie 
campagnes)

Instagram

Hoe lees ik meer over het project?
Verspreiding van kennis uit het project

 



 





Presentatie congres Jeugd in Onderzoek,  
mei 2018

ZonMW nieuwsbrief, november 2018

NCJ nieuwsbrief en NCJ website (bij het 
thema aansluiten bij ouders)

Social media

Kanalen van samenwerkingspartners

Aansluiting bij minder  
taal vaardige ouders 

Conclusie testrondes e-zines door Pharos
• Vereenvoudigde versie E-zine nog  

erg ingewikkeld;
• Risico op niet begrijpen maar ook op 

verkeerd begrijpen;
• Verder vereenvoudigen plus afbeeldingen 

die tekst ondersteunen nodig;
• Verspreiding via het gebruikelijke 

informatiekanaal van school werkt  
het best;

• JGZ: stem af met school en vraag 
of scholen al maatwerk aan minder 
taalvaardige ouders bieden.34%
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beter beeld gekregen van GGD

bruikbaar voor de opvoeding nu

bruikbaar voor de opvoeding later

ontvang ze graag vaker

zien er aantrekkelijk uit

zijn makkelijk te lezenZijn makkelijk te lezen

Zien er aantrekkelijk uit

Ontvang ze graag vaker

Bruikbaar voor de  
opvoeding later

Bruikbaar voor de  
opvoeding nu

Beter beeld gekregen  
van de GGD

Oordeel ouders over de e-zines
 Ouders via GGD panel       Ouders via scholen

https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Brochure_Folder_JGZ/In_de_Groei_groep_1_def.pdf
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Brochure_Folder_JGZ/In_de_Groei_groep_8_def.pdf
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Brochure_Folder_JGZ/In_de_Groei_groep_5_def.pdf
mailto:eklarenbeek%40ggdru.nl?subject=

