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Voorwoord

Dit praktijkonderzoek genaamd ‘Gezond opvoeden, de behoefte aan begeleiding van ouders om
overgewicht bij kinderen te voorkomen’ is geschreven voor de Bachelor Pedagogiek te NHL
Leeuwarden. Het onderzoek is uitgevoerd bij WIJS, Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, waar ik
tijdens mijn Minor Management en Ondernemerschap in Zorg en Welzijn eerder een project heb
afgerond. Dit project ging over gezondheid, met dit onderzoek ben ik specifieker ingegaan op dit
onderwerp in combinatie met de opleiding Pedagogiek.
Dit onderzoek is geschreven voor mijn beoordelaars vanuit de NHL Leeuwarden, de projectleiders
van WIJS, belangstellende Social Workers uit Selwerd en andere belangstellenden.
Graag wil ik Willemien Nicolai bedanken voor de betrokken en ruimdenkende begeleiding,
daarnaast hebben mijn mede studenten ook een bijdrage aan geleverd aan deze begeleiding.
Verder wil ik mijn opdrachtgever bij WIJS Anne Kraanen bedanken voor het meedenken met het
onderzoek. Tot slot bedankt ik de respondenten van het onderzoek, met name Ria Habraken,
Naomi Groenman en Agnes Benedictus voor het geven van informatie voor het onderzoek, waar ik
een deel van mijn onderzoek op heb kunnen baseren.
Ik wees u veel leesplezier.

Groningen, 27 augustus 2018.
Florien Boutsema

Samenvatting

Samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd bij WIJS, Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Hier vinden per half
jaar meerdere onderzoeken plaats door studenten die een bijdrage leveren aan (een wijk van) de
stad Groningen. Verder is WIJS een fysiek kantoor waar bewoners van de wijk Selwerd binnen
lopen met verschillende vragen. Tot slot levert WIJS een bijdrage aan de stad doormiddel van het
organiseren van verschillende activiteiten om het welzijn van de bewoners te verbeteren. WIJS
verbindt stadsbewoner en student. WIJS werkt samen met het wijkteam in Selwerd, vanuit hier is
ook informatie voor het onderzoek verkregen. Samen met een projectleider van WIJS werd er
geconcludeerd dat er veel overgewicht is bij kinderen in de wijk Selwerd. Dit was de aanleiding van
het onderzoek, de vraag vanuit het werkveld was wat er op pedagogisch vlak kon gebeuren om
overgewicht te voorkomen. Uiteindelijke luidt de onderzoeksvraag: Welke begeleiding in de
opvoeding hebben ouders uit Selwerd nodig om overgewicht bij hun kinderen te
voorkomen? Met als doel inzicht te verkrijgen in welke begeleiding ouders in Selwerd tijdens de
opvoeding nodig hebben om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen. Vanuit dit doel zijn er
zeven deelvragen opgesteld. Als methode is er gekozen voor een interview, gevolgd door een
enquête. Uit het interview wordt informatie gehaald over bestaande begeleiding in de wijk. Vanuit
deze informatie worden vragen voor de enquête opgesteld. Zo wordt er bevraagd wat de
ervaringen met bestaande interventies in de wijk, welke risicofactoren relevant zijn voor ouders uit
de wijk en in hoeverre de ouders opvoedtaken beheersen en of er behoefte is aan hulp bij deze
opvoedtaken. Uit het onderzoek is gebleken dat ouders vooral begeleiding nodig hebben in het
grenzen stellen en structuur aanbrengen wanneer het gaat over rust- en bewegingsmomenten.
Specifiek bij het grenzen stellen bij het beeldschermgebruik van het kind. Daarnaast zouden ouders
hulp willen bij het informatie en uitleg geven aan het kind tijdens de opvoeding en speelt er een
dilemma tussen vrijheid en veiligheid. De respondenten gaven ook aan hulp te willen bij het
informatie en uitleg geven aan het kind. Hier kan in de bestaande begeleiding aandacht aan
gegeven worden. Risicofactoren die tijdens het gezond opvoeden een rol spelen zijn multiprobleem
gezinnen, het gebruik van de auto en het gebruik van media, dus beeldschermgebruik. Tot slot
zullen de bestaande activiteiten meer gepromoot moeten worden, want deze worden als nuttig
ervaren maar zijn voor een deel nog onbekend. Welke begeleiding ouders nodig hebben is
begeleiding met als onderwerp bovenstaande opvoedtaken, waarbij rekening wordt gehouden met
bovenstaande risicofactoren. De begeleiding die wordt aangeboden zal actiever gepromoot moeten
worden. Het werkveld (WIJ Selwerd) zou hierop in kunnen spelen door de begeleiding
daadwerkelijk te vormen naar de resultaten van het onderzoek. De studenten bij WIJS kunnen
nader onderzoek doen naar de vorm waarin ouders hulp willen bij het geven van informatie en
uitleg aan hun kinderen. Daarnaast zal er verder onderzoek gedaan moeten worden naar de juiste
manier om buurtbewoners te bereiken voor de aangeboden begeleiding.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het onderzoek is uitgevoerd bij WIJS Groningen, vanuit WIJS is er samengewerkt met netwerk van
WIJS zoals WIJ-Selwerd. In de wijk Selwerd te Groningen is er problematiek rondom overgewicht
bij kinderen. Tijdens het onderzoek is er inzicht verkregen op welke manier ouders uit Selwerd
ondersteuning nodig hebben om de mate van overgewicht bij hun kinderen terug te dringen of
tegen te gaan. In dit hoofdstuk komt de verdere aanleiding van het onderzoek aanbod, hieruit
vloeit de onderzoeksvraag en het onderzoeksdoel. Eerst zal er informatie over WIJS worden
gegeven.

1.1 Beschrijving van de context
1.1.1. Instelling
WIJS, Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, is een organisatie die Stadjers, dit zijn inwoners van
de stad Groningen, en studenten met elkaar verbindt. Studenten gebruiken hun kennis om zich in
te zetten voor de Groningse samenleving en daarnaast zelf ervaring op te doen in de praktijk.
Studenten doen hier onderzoek, zetten zich in voor de wijken in Groningen en helpen
buurtbewoners in het kantoor van WIJS.

Doelen, visie en missie
Te lezen in dit citaat van het jaarverslag streeft WIJS naar vijf doelen namelijk:
Verbinden van studenten en andere Stadjers.
Studenten relevante praktijkervaring op te doen (leren in en van de praktijk).
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad, de wijken en haar bewoners.
Extra hulpbronnen aanbieden voor Stadjers.
Studenten betrokken burgers van de stad maken. (WIJS, 2017, p. 4)
De visie van WIJS (2018) luidt: “Student en Stadjer dichter bij elkaar brengen, omdat iedereen van
elkaar kan leren” (p. 4). Deze visie kan worden nageleefd dankzij de missie van de organisatie.
“Geloven dat elke student talenten en kwaliteiten bezit, die ingezet kunnen worden voor het
bevorderen van de samenleving en dat de stad Groningen de beste collegezaal is voor studenten”
(WIJS, 2018, p. 4).
Naast de doelen, visie en missie die de organisatie nastreeft, zijn er ook drie pijlers die nageleefd
worden. Er wordt ontwikkeld door het doen van maatschappelijke onderzoeken om de stad
Groningen te ontwikkelen. Daarnaast worden studenten ook ontwikkeld tot professionals, door
onderzoek te doen in de praktijk. Verbinding tussen Stadjers en studenten doormiddel van
maatschappelijks inzet voor de stad Groningen. Gemeente Groningen heeft ruim 200.000
inwoners, waarvan 35.000 studenten die studeren aan het hoger en universitair onderwijs (CBS,
2017). WIJS (2018) stelt dat er een grote kloof is tussen studenten en Stadjers. Om deze kloof te
verminderen worden studenten in verbinding gezet met Stadjers zodat zij wederzijds van elkaar
kunnen leren en de kloof verminderd. De versterkende rol die WIJS speelt is het versterken van de
samenleving. Maatschappelijke problemen worden aangepakt, daarnaast kunnen Stadjers
binnenlopen bij WIJS met vragen. Er wordt gekeken wat de studenten kunnen betekenen voor de
buurtbewoner. Uit een gesprek met een oud stadjer die voor het eerst bij WIJS binnenliep werd
duidelijk dat bewoners overlast hebben van studenten. Mevrouw vertelde dat zij woonachtig was in
Selwerd en iedere nacht wakker werd van studenten die elke avond een feest gaven, uiteindelijk is
ze ergens anders heen verhuist (persoonlijke communicatie, 8 maart 2018). Toen voor mevrouw
duidelijk werd wat WIJS deed, namelijk dat het een initiatief is om bewoners en studenten
dichterbij elkaar te brengen en meer saamhorigheid te creëren, zag ze in dat al deze jonge mensen
ook een meerwaarde kunnen zijn voor de stad. Dit is het verbindende gevoel waar WIJS naar
streeft. Als laatst wordt er ook gesproken over versterken, versterken door maatschappelijke
problemen aan te pakken. Doordat iedere student zijn expertise gebruikt kunnen problemen in de
stad aangepakt worden.

Ontstaan
De organisatie is een initiatief vanuit Harald Hilbrants, een toegepaste psycholoog die zijn
afstudeeronderzoek heeft toegewijd aan de verbinding tussen studenten en Stadjers. De gemeente
Groningen, Hanzehogeschool en de Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD)
waren overtuigd van de noodzaak van dit initiatief waardoor het wordt gefinancierd vanuit alle
partijen in de vorm van subsidies. Elke projectleider staat onder contract bij een van de
organisaties. Door deze samenwerking is er een breed netwerk wat gunstig is voor het bereik.
WIJS is een platte organisatie, het projectteam staat naast de studenten en hebben een
ondersteunende rol. Er zijn geen machtsverschillen, de organisatiecultuur is informeel. Dagelijks
zijn studenten hier aan het werk voor eigen onderzoek. Daarnaast is er inloop van buurtbewoners
om vragen te stellen als ze tegen problemen aanlopen (WIJS, 2018).

Werknemers
De basis van WIJS zijn vijf betaalde krachten, de projectleiders. Deze projectleiders staan onder
contract bij MJD, de gemeente Groningen of Hanze Hogeschool Groningen. De taak van de
projectleiders is om de onderzoeken die worden uitgevoerd door studenten te begeleiden. Naast
begeleiden onthouden ze contacten met onderwijsinstellingen en organisaties die een
onderzoeksvraag hebben liggen. De projectleiders kijken naar onderzoeksmogelijkheden en
koppelen student en opdrachtgever aan elkaar. De projectleiders hebben verschillende
professionele achtergronden, aan de hand van het onderzoeksonderwerp wordt er een projectleider
gekoppeld aan een student. Per half jaar doen ongeveer 20 studenten afstudeeronderzoek bij
WIJS, deze studenten worden ambassadeurs genoemd. Daarnaast lopen er studenten fulltime
stage bij de organisatie, zei leren de competenties van hun opleiding binnen de organisatie. Te
denken aan een Toegepaste Psychologie student die andere studenten begeleid en activiteiten
organiseert voor Stadjers.

1.1.2. Aanleiding
WIJS biedt studenten de ruimte om zich in te zetten voor Groningen en zo praktijkervaring op te
doen. Eén van de projectleiders van WIJS is werkzaam geweest bij het WIJ-team Selwerd, en
vertelde dat overgewicht onder kinderen een grootschalig probleem is in de wijk. WIJ-Selwerd is
het wijkteam in Selwerd voor bewoners uit de wijken Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk. Het
wijkteam is een team van professionals en vrijwilligers bestaande uit o.a. verpleegkundigen en
jeugdwerkers vanuit verschillende organisaties. Wanneer buurtbewoners met problemen of vragen
zitten gaan ze samen met het WIJ-team opzoek naar een oplossing (WIJ Groningen, z.d.). Er
worden in de wijk veel activiteiten georganiseerd rondom bewustwording over verantwoord eten en
sporten. Toch blijft overgewicht in de wijk bestaan en is het lastig om de feitelijke cijfers te
achterhalen. Dit komt omdat overgewicht een gevoelig onderwerp is onder de samenleving en het
meten ervan lastig is. Met het oog kan men vaak zien of er sprake is van obesitas, maar getallen
vaststellen is moeilijk.
In de wijk wordt er veel gedaan rondom het onderwerp gezond leven, toch is overgewicht bij
kinderen nog een groot probleem. Groningen is deelnemer van de JOGG-aanpak, jongeren op
gezond gewicht. Deze aanpak wordt in 133 gemeenten in Nederland gebruik, en bereikt daarmee
893.000 kinderen. JOGG focust zich op de omgeving van kinderen. Thuis, op school, de media,
werk, de vrije tijd en de buurt wordt aangepakt om een gezonde jeugd te creëren (Jongeren Op
Gezond Gewicht, z.d.). Daarnaast is er een buurt en -speeltuinvereniging in Selwerd, deze
organiseert wekelijks een tafeltennis middag, de buiten speel container en kooklessen (Buurt- en
Speeltuin vereniging Selwerd, 2018). Ook houden basisscholen zich bezig met gezonde leefstijlen,
op de website van een willekeurige basisschool uit Selwerd wordt gezonde voeding als een van de
speerpunten van de school weergegeven, waarmee ze o.a. fruit aanbieden vanuit Europese
Subsidies en koken bij een restaurant in de buurt met de kinderen. Kortom, in de wijk zijn
verschillende initiatieven om kinderen te stimuleren tot gezonder leven en daarmee overgewicht
tegen te gaan.

Precieze recente cijfers van Selwerd zijn er niet, maar landelijk gezien is één op de zeven kinderen
te dik. De verklaring voor het feit dat er geen precieze gegevens beschikbaar zijn geeft Anne
Kraanen (Persoonlijke communicatie, 6 februari 2018). Ouders moeten de schoolarts toestemming
geven om hun kind te laten wegen. Geven ze dit niet, dan mag het kind niet gewogen worden en
dit komt regelmatig voor. Een aantal jaar geleden heeft de GGD Groningen overgewicht bij
kinderen gemeten over de jaren 2011, 2012 en 2013, zoals te zien in tabel 1 (Sociaal Planbureau
Groningen, 2015) komt een opvallende conclusie naar voren. Naarmate het basisschoolkind ouder
wordt, is het percentage van het aantal kinderen die overgewicht heeft groter. In de jaren 2011,
2012 en 2013 had bijna een kwart van de 10 en 11-jarige overgewicht.
figuur 1. Tabel: gemiddelde percentage (ernstig) overgewicht bij kinderen, 2011-2013 (Sociaal
Planbureau Groningen, 2015).

Een reden dat er in basisonderwijs aandacht wordt besteed aan gezond leven kan in verband staan
met de conclusie uit bovenstaande tabel. Het is te zien dat het percentage kinderen met
overgewicht flink toeneemt in de basisschool periode. Het onderwijs besteed veel tijd aan gezond
leven, en daarmee het voorkomen van overgewicht. De school is het tweede milieu van het
basisschoolkind, het gezin vervuld de rol als eerste milieu (Delfos 2009). Van Binsbergen et al.
(2010) stelt dat de omgevingsfactoren een belangrijke factor zijn bij het feit of een kind kampt met
overgewicht.
Kinderdiëtist Ria Habraken is werkzaam bij het Eetteam Groningen, dit is een samenwerking tussen
verschillende professionals die kinderen helpen met over- en ondergewicht. Ze geeft aan dat
ondanks dat er in de wijk veel gefocust wordt op gezond eten door eerdergenoemde initiatieven
het pedagogische aspect toch mist binnen deze aanpak. Wat ze aangeeft is dat er interventies zijn
die zich vooral bezighouden met wat gezond eten is, hoe iemand dit kan gebruiken in het dagelijks
leven en dat er door sportactiviteiten wordt gestimuleerd om te sporten (persoonlijke
communicatie, 14 maart 2018). Er is in de wijk aandacht voor gezond opgroeien vanuit
verschillende initiatieven maar toch is er nog veel overwicht in de wijk. Het onderzoek focust zich
op het vinden van pedagogische inzichten in de vorm van ouderondersteuning waar de wijk
aandacht aan kan besteden om overgewicht terug te dringen.
Ria Habraken vertelt dat wanneer kinderen overgewicht hebben het vaak niet ligt aan de kennis
over voeding en bewegen maar dat ouders het moeilijk vinden om grenzen aan te geven. Wanneer
een kind om een snoepje vraagt is het vaak de makkelijkste weg voor een ouder om ja te zeggen,
dit geldt ook voor spelen op de iPad in plaats van iets fysiek actiefs doen. Al helemaal als iemand
andere dingen aan zijn hoofd heeft (persoonlijke communicatie, 14 maart 2018).

1.1.3. Probleemanalyse
Macroniveau
Onderstaand citaat is de wereldwijde definitie die gebruikt wordt om overgewicht en obesitas te
definiëren. Op dit moment zijn er wereldwijd meer mensen met overgewicht dan met
ondergewicht. In Nederland heeft de helft van de samenleving overgewicht en eind 2016 leden 1,7
miljoen Nederlanders aan obesitas (Nieuwsuur, 2016).
Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that
presents a risk to health. A crude population measure of obesity is the body mass index
(BMI), a person’s weight (in kilograms) divided by the square of his or her height (in
metres). A person with a BMI of 30 or more is generally considered obese. A person with a
BMI equal to or more than 25 is considered overweight. (World Health Organization, z.d.)
Er wordt gesproken over het feit dat er steeds meer mensen met overgewicht bijkomen. Het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) geeft drie hoofdoorzaken van overgewicht, te
lezen in figuur 2.

Figuur 2. Drie hoofdzaken voor overgewicht. Aangepast overgenomen uit Bewegingsarmoede,
overgewicht en verkeersonveiligheid van CROW-KpVV, 2013 (https://kpvvdashboard15.blogspot.com/). Copyright 2013, CROW-KpVV.
Tegenwoordig is het aantal mensen wereldwijd met overgewicht gelijk aan het aantal mensen met
ondergewicht. Dit komt volgens Brug (2007) door de mechanisering van de samenleving. Doordat
al het werk vroeger meer arbeidsintensiever was, bewoog men vele malen meer. Aangezien
overgewicht een probleem is van te veel energie inname en te weinig energie verbruik, heeft de
mechanisering invloed gehad op het aantal mensen die overgewicht hebben. Daarnaast beweerd
Brug (2007) dat uit onderzoek is gebleken dat de helft van de Nederlanders minder dan een half
uur per dag actief beweegt. De Gezondheidsraad (2003) concludeert dat minder dan een half uur
actief zijn de overgewicht epidemie niet zal stoppen. De epidemie komt ook door nieuwe
voedingsgewoonten tegenwoordig, kinderen drinken veel frisdrank en door jongeren wordt meer
alcohol genuttigd. Daarnaast zijn voedsel porties groter geworden en het aanbod van voedsel en
drankjes is groter dan ooit. Er worden veel ‘energierijke’ tussendoortjes aangeboden die vol zitten
met suikers en vetten (Brug, 2007).

Mesoniveau
In 2013 onderzochten Rietmeijer-Mentink en Paulis hoe ouders denken over overgewicht bij hun
kinderen. Uit onderzoek bleek dat 63% van de ondervraagde ouders met kinderen die kampen met
overgewicht stelden dat hun kind op normaalgewicht zat. Een groot deel van de ouders ziet niet in
wanneer het kind overgewicht heeft en zal geen rekening houden met de vele risico’s.
Wat gemeten is, is dat 23,4% van de kinderen in Selwerd opgroeit in een bijstandsgezin
(Onderzoek en Statistiek Groningen, 2016). Minimaal een kwart van de kinderen groeit op in
armoede, en dit kan invloed hebben op de fysieke gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld door het
gebrek aan geld voor contributie van een sportclub of het feit dat geldstress veel energie vergt en
daardoor de focus op gezond eten te veel moeite kost. Groeneveld (2016) heeft onderzocht wat
men zelf denkt waarom armere gezinnen vaker kampen met overgewicht bij de kinderen. Hieruit is
gebleken dat er te weinig geld is voor gezond eten, maar ook dat er bespaard wordt op gezond
eten omdat er geld over moet blijven voor medicijnen of andere hulpmiddelen. Uit recent
onderzoek (Elsenburg, Smidt, Liefbroer, & Hoek, 2016) blijkt dat de groepen met overgewicht en
obesitas gekenmerkt worden door het feit dat de ouders van deze kinderen een lager inkomen
heeft dan de groep met een gezond gewicht.
Vanuit de pedagogiek wordt volgens Janssen (2013) gewerkt vanuit drie taken. Namelijk, een
opvoedingsrelaties versterkende en herstellende taak en het samenbrengen van de opvoeding
omdat een kind ook buiten het gezin om zich in andere opvoedmilieus bevindt. Het samenbrengen
van de opvoeding wordt, zoals eerder beschreven, in de wijk gedaan door sport- en spelactiviteiten
te organiseren. Het versterken en herstellen van opvoedingsrelatie tussen kind en ouder zal met
meer pedagogische visie opgepakt kunnen worden. Doordat de pedagoog beschikt over kennis over
o.a. risico- en beschermfactoren, opvoedtaken en opvoed- en ontwikkelingsproblemen kan de
pedagoog ondersteunend zijn wanneer de omgeving waarin een kind opgroeit niet meer veilig
dreigt te zijn. Met pedagogische expertise zal er gekeken kunnen worden bij welke vaardigheden
ouders begeleiding nodig hebben.

Microniveau
Wanneer kinderen kampen met overgewicht is er een verhoogd risico op comorbiditeit. Dit
betekent dat de kans dat de kinderen meerdere ziektes en/of stoornissen krijgen groter is. Door dit
risico wordt volgens Broersen, Ossenblok en Montesano (2015) de kwaliteit van het leven kleiner,
bijvoorbeeld door gewrichtsproblemen, slaapproblemen of hart- en vaataandoeningen. Naast
ziekten, stoornissen en een verhoogd risico om op relatief jonge leeftijd te overlijden zijn er ook
andere risico’s verbonden, namelijk pesterijen en een mindere lichamelijke conditie die de kwaliteit
van leven ook verminderen. Deze twee factoren staan in verband met elkaar. Een voorbeeld is
wanneer een kind een mindere lichamelijke conditie heeft dan zijn klasgenoten, zal hij of zij tijdens
het buitenspelen niet mee komen waardoor het kind buitengesloten raakt. Het kind is en doet dan
anders dan de rest, dit wekt onbegrip op en kan zich later uitten in pestgedrag (Broersen,
Ossenblok, & Montesano Montesorri, 2015). Pesten kan op korte en lange termijn schade
aanbrengen bij een persoon. Door op jonge leeftijd in aanraking te komen met veel stress,
traumatische ervaringen en emotionele verwaarlozing, zullen in de verdere jeugd
gedragsproblemen en stoornissen tot uiting kunnen komen. Deze gedragsproblemen en stoornissen
kunnen grote gevolgen hebben op het verdere leven van een mens. Door deze problematiek
kunnen er grote gevolgen ontstaan, op onderwijsgebied sneller schooluitval of het afronden van
school op een lager niveau dan de leerling heeft. Dit mondt uit in meer kans op een lager inkomen,
meer werkloosheid of belanden in de criminaliteit (Trimbos Instituut, 2012). Tot slot onderzochten
Kaltiala-Heino, Rimpelä, Marttunen, Rimpelä, en Rantanen (1999) de impact van pesten op
kinderen, zij concludeerden dat het risico op depressie en suïcide groter is wanneer mensen gepest
zijn. De omgeving van het kind reageert dus op overgewicht van het kind, het kind zelf ook.
Doordat het kind te dik is en zich hiervoor schaamt, ontwikkelt het kind een negatieve relatie met
zijn of haar eigen lichaam. Hierdoor worden sociale relaties weer beïnvloed (Both, 2005).
Volgens Janssen (2013) kan er binnen de psychosociale opvoeding onderscheid gemaakt worden
tussen gedragsproblemen en emotionele problemen. Bij het signaleren van overgewicht kunnen dit

gedragsproblemen als agressiviteit of antisociaal gedrag zijn en emotionele problemen uiten zich
o.a. als teruggetrokkenheid of angsten. Deze gedrags- en emotionele problematiek kan uitmonden
in terugkomend afwijkend gedrag, pesterijen en opvoedproblemen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over bestaande begeleiding van ouders in de wijk is er een
interview gepland met kinderverpleegkundige Agnes Benedictus en opvoedondersteuner Naomi
Groenman van WIJ Selwerd. Dit interview wordt gebruikt om informatie in te winnen over
bestaande begeleiding in de wijk. In de methode wordt het meetinstrument verantwoord. De
uitkomst zal geanalyseerd worden in de resultaten. Deze uitkomst is gebruikt om het tweede
meetinstrument vorm te geven.

1.2 Onderzoeksdoel en vragen
Vanuit de aanleiding en probleemanalyse is er besloten om het onderzoek te focussen op ouders
van basisschoolkinderen. Omdat ouders het belangrijkste milieu van basisschoolkinderen zijn en
naarmate basisschoolkinderen ouder worden het aantal overgewicht gevallen stijgt. Delfos (2009)
en Van Binsbergen (2010) stellen dat de omgevingsfactoren een grote rol spelen bij het feit of
kinderen kampen met overgewicht. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in welke
begeleiding ouders in Selwerd nodig hebben om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen.
Vanuit dit doel zijn er zeven deelvragen opgesteld. Drie theoretische deelvragen en vier
praktijkdeelvragen.

Welke begeleiding in de opvoeding hebben ouders uit Selwerd nodig om overgewicht bij
hun kinderen te voorkomen?
Theorie deelvragen
1 - Wat zijn de risicofactoren bij het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen?

2 - Wat is de rol van ouders in het voorkomen dat het kind overgewicht krijgt?

3 - Welke begeleiding wordt er nationaal aangeboden?

Praktijk deelvragen
4 – Welke begeleiding wordt er op dit moment in de wijk aangeboden?

5 – In hoeverre hebben ouders behoefte aan hulp bij opvoedtaken om overgewicht bij hun
kinderen te voorkomen?

6 – Welke risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen zijn relevant voor de
gezinnen uit Selwerd?

7 – Wat zijn de ervaringen van ouders met interventies in de wijk?

Hoofdstuk 2 Uit de boeken
2.1 Risicofactoren
Wat zijn de risicofactoren bij het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen?
Er zijn verschillende risicofactoren die invloed hebben op de kans dat het kind overgewicht krijgt.
Daarnaast is overgewicht weer een risicofactor voor andere problematieken. Volgens Van
Binsbergen et al. (2010) zijn de factoren die een rol spelen in de verstoring van de energiebalans,
omgevingsfactoren, biologische factoren en genetische factoren. Vooral de omgevingsfactoren en
biologische factoren zijn van grote invloed op de kans dat er overgewicht optreedt. Dit omdat de
genetische factoren (DNA) van de mens afgelopen jaar nauwelijks is veranderd. Volgens van den
Berg en Delemarre-van de Waal (2010) is dit de reden waarom genetische factoren niets te maken
hebben met de toename van overgewicht bij kinderen. Omgevingsfactoren en biologische factoren
hebben dus de meest relevante risicofactoren bij het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen.

2.1.1. Biologische factoren
Een aantal biologische factoren kunnen een risicofactor zijn voor het krijgen van overgewicht bij
kinderen. Namelijk, wanneer kinderen een sterke groei hebben in het eerste levensjaar of een
sterke stijging in de BMI, Body Mass Index, voor het zesde levensjaar. Ook wanneer eén of twee
van de ouders met overgewicht kampt. De BMI is een maatstaaf waarmee er berekend wordt of
iemand zijn gewicht in verhouding staat met zijn of haar lengte (Voedingscentrum, z.d.)

Slaapritme
De slaapduur van het kind kan volgens NCJ (2012) gevolgen hebben voor de BMI. Dit verband kan
worden verklaard door verschillende aspecten, op biologisch en op opvoedkundig niveau (Patel &
Hu, 2008). Het eerste niveau heeft vooral te maken met een groter hongergevoel na te weinig
slaap, wat komt door het leptine hormoon wat met weinig slaap minder wordt. Dit hormoon zorgt
voor een betere stofwisseling en geeft verzadigd gevoel. De concentratie ghrenaline in het lichaam
verhoogd ook, hierdoor krijgt men hongergevoel (Chaput et al., 2010). Ook wordt er bij moeheid
minder bewogen en gespeelt en dit leidt tot een mindere mate van energieverbruik. Wanneer een
kind minder slaapt, zorgt dit voor meer momenten waarop er gegeten kan worden en ontstaan er
veranderingen in de warmteregulatie in het lichaam. Doordat er een lagere lichaamstempratuur is,
zal de energie verbranding ook minder zijn (Patel & Hu, 2008). Door deze mechanismen in het
lichaam die ervoor zorgen dat er minder energieverbruik en meer energie inname aanwezig is zal
er eerder overgewicht ontstaan (NCJ, 2012). Naast de biologische mechanismen heeft de mate van
slaap ook te maken met de omgevingsfactoren.

2.1.2. Omgevingsfactoren
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2012) noemt de term obesogene omgeving. Dit is de
omgeving waar in mindere mate energie verbruik plaatsvindt door beweging te kort, daarnaast een
omgeving waar sprake is van te veel energie inname door voeding. Er zijn verschillende factoren
die deze disbalans stimuleren, deze risicofactoren vanuit de omgeving staan hieronder
weergegeven.

Multiprobleemgezinnen
Karssen en Larsen (2017) stellen dat ouders met een lage sociaaleconomische status vaak andere
prioriteiten hebben dan zich bezig te houden met het gezond opvoeden van hun kinderen. Asen
(2007) stelt dat er in multiprobleem gezinnen een grote complexiteit van problemen aanwezig is.
Door deze vele problemen zijn ouders van deze gezinnen niet in staat genoeg tijd en aandacht aan
de opvoeding te besteden (Van Schaik, Peters, Schimmer & Teeuwen, 2010). Bij gezinnen waar
veel stress is op andere vlakken dan eten, kan het moeilijk zijn om als ouder aan sommige
opvoedtaken te houden. Wanneer een ouder veel stress ervaart door bijvoorbeeld financiële
problemen of het omgaan met gedragsproblemen bij het kind kan het stellen van grenzen in de
opvoeding erbij in schieten. In deze situatie is volgens Ria Habraken de kans op een ongezonde
levensstijl, dus overgewicht, groter (persoonlijke communicatie, 14 maart 2018).

Opvoedstijl
Ook geeft ze aan dat door samen met het kind te werken aan een gezonde levensstijl heeft het
kind het gevoel heeft eigen regie te hebben. Wanneer ouder en kind samen werken naar een
gezonde leefstijl in plaats dat de ouder dit alleen doet en bepaalt, bestaat er een grotere kans van
slagen. Vanaf 12 maanden begint een kind met zelfstandig eten, hierbij is het aan de ouders de
taak om verantwoord eten voor hun kind neer te zetten. Hoeveel het kind eet, kan hij of zij zelf
bepalen. Zo leert een kind bewust te luisteren naar zijn lichaam en zo zelf te bepalen wanneer hij
of zij vol zit (Delfos, 2009). De opvoedstijl die past bij deze gedeelde verantwoordelijkheid is de
gezaghebbende opvoedstijl. Een gezaghebbende opvoedstijl, een stijl waarbij de ouders zich
betrokken opstellen naar het kind en het wel de vrijheid geven om zich te ontwikkelen, is de
opvoedstijl waarbij kinderen een lager BMI hebben, meer bewegen en gezonder eten (Sleddens, et
al., 2011). Dus, ouders die niet opvoeden in samenwerking met het kind kunnen een risicofactor
vormen voor het kind. Tegenwoordig wordt er volgens Both (2003) minder vrijheid gegeven in de
opvoeding. Ouders worden meer beschermend in de opvoeding en gaan risicovolle situaties eerder
uit de weg. Dit doordat situaties die verkeerd aflopen vaak groots aan het daglicht worden gezet,
door bijvoorbeeld de steeds invloedrijkere media. Zo wordt het kind in mindere mate uitgedaagd
om eropuit te gaan en te bewegen (Both, 2003). Meltzer en Mindell (2007) onderzochten dat over
bezorgdheid in verband staan met minder slaap van de kinderen.

Media
Media heeft ook op een ander vlak gevolgen op het opvoeden van het kind. Epstein, et al. (2008)
onderzocht de impact van televisie kijken en achter het computerbeeldscherm zitten op de BMI van
kinderen. Hieruit is geconcludeerd dat het verminderen van naar beeldschermen kijken helpt
overgewicht bij kinderen te voorkomen. Mede omdat er met het verminderen van beeldscherm
kijken meer bewogen wordt. Valkenburg (2004) geeft drie mogelijke hypothesen voor de relatie
tussen mediagebruik van kinderen en overgewicht. Ten eerste het reclame effect, door reclame
van ongezond voedsel en drankjes wordt de drang hiernaar groter. Ten tweede wordt er tijdens het
kijken naar een beeldscherm meer gesnackt. Tot slot is er zoals ook eerdergenoemd activiteit
vermindering, door de activiteiten binnenshuis komen kinderen minder in beweging. De oplossing
lijkt te zitten in de opvoeding van de ouders. Door kinderen mediaopvoeding te geven, wordt de
inactiviteit van het kind minder en heeft dit een positieve werking op een gezond lichaamsgewicht
(Notten, Kraaykamp & Tolsma, 2013). Dit houdt in dat ouders de kinderen actief begeleiden in
mediagebruik, zoals uitleg geven over de informatie waaraan zij blootgesteld worden. Daarnaast
zouden ouders het mediagebruik van de kinderen moeten sturen, door duidelijk afspraken te
maken over wanneer er media gebruikt wordt (Notten, et al., 2013).
Tot slot heeft media ook gevolgen voor het slaapritme van het kind. Doordat kinderen laat op social
media zitten wordt het slaapritme verstoord en daarmee ook de stofwisseling. Door deze verstoring
is er een grotere kans op overgewicht (Radar, 2014).

Mechanisering
Een westerse ontwikkeling als media heeft invloed op de gezondheid van de kinderen. Both (2003)
stelt dat ook mechanisering als westerse ontwikkeling invloed heeft op deze gezondheid. Veel
kinderen worden tegenwoordig vervoerd doormiddel van gemechaniseerde voertuigen in plaats van
te wandelen of de fiets te pakken als vervoersmiddel. Onderzoeksbureau SOAB (2013) onderzocht
in de periode van 1994 tot en met 2012 op welke manier kinderen zich naar school hebben
vervoerd. In totaal is het onderzoek verricht bij 180 verschillende basisscholen, hieruit is
geconcludeerd dat in 2012 30% van de kinderen zich naar school vervoerd met de auto. In 1994
was dit 26%. Het aantal fietsers is verminderd van 40% naar 37% en de lopers zijn verminderd
van 35% naar 30% (SOAB,2013). Hiermee kan geconcludeerd worden dat door de jaren heen het
vervoer naar school met de auto populairder is geworden.

Cultuur
Ouders kunnen zelf een risicofactor voor de kinderen zijn wanneer zij zelf kampen met
overgewicht. Erfelijke invloed kan hierbij een rol spelen, maar vooral omdat families dezelfde
(eet)gewoontes en omgeving met elkaar delen. Hierbij is cultuur van grote invloed, in sommige
culturen wordt een stevig postuur geassocieerd met welvaart (Van Binsbergen et al., 2010). In de
Turkse en Marokkaanse cultuur ligt het overgewichtsgetal vele malen hoger dan bij kinderen met
een andere afkomst. In 2013 had 2% van de Nederlandse kinderen obesitas, bij kinderen van
Turkse en Marokkaanse afkomst lag dit getal op 6 tot 8,5% (Rietmeijer-Mentink & Paulis). Recente
cijfers van Onderzoek & Statistiek Groningen (2017) geven weer dat 25,4% van de inwoners uit
Selwerd niet westerse allochtonen zijn. Dit feit zou in verband kunnen staan met het hoge aantal
kinderen met overgewicht in de wijk. Dagevos en Dagevos (2009) concluderen uit het onderzoek
naar overgewicht bij niet westerse allochtonen er samenhang is tussen integratie en overgewicht.
Zij stellen dat hoe meer de niet westerse allochtonen zijn geïntrigeerd binnen de Nederlandse
samenleving, hoe minder overgewicht er voorkomt in deze groep. Dus wanneer ouders meer
geïntegreerd zijn binnen de Nederlandse cultuur, hoe mindere kans op overgewicht en een mindere
kans dat hun kinderen hier ook mee in aanraking komen.
Uit onderzoek blijkt dat allochtone ouders de opvoeding van hun zonen en dochters als verschillend
beschouwen (Pels, 2000). Daarnaast stelt Intercultureel vakmanschap van pedagogen en
psychologen (z.d.) dat jongens in veel vrijere mate worden opgevoed dan meisjes binnen
islamitische gezinnen. Wanneer dit in verband wordt gebracht met voedselinname, zou dit
betekenen dat er in mindere mate grenzen worden gesteld wanneer het gaat om voedselkeuze bij
de zonen.
Hieronder is het antwoord op de deelvraag concreet beschreven doormiddel van een tabel met de
risico- en beschermfactoren die zijn genoemd in het hierboven te lezen stuk.
Risicofactoren
Opvoeding met de weinig grenzen
Te beschermende opvoeding
Gebruik van de auto
Ouders hebben overgewicht
Beeldschermgebruik. Media
Multiprobleemgezin

Beschermfactoren
Volledige integratie
Gezaghebbende opvoedstijl

2.2 Rol van ouders
Wat is de rol van ouders in het voorkomen van overgewicht bij hun kinderen?
Vanuit de systeemtheorie gaat men ervan uit dat het gedrag van een kind voortvloeit vanuit
factoren van buitenaf. Deze factoren komen uit drie verschillende systemen, namelijk het micro,
meso en macro systeem (Das, 2012). Ouders vallen onder het eerstgenoemde systeem en zijn
daarmee het eerste milieu van een kind. In de vorige deelvraag kwam naar voren dat ouders een
rol spelen binnen de risicofactoren om overgewicht te krijgen. Ouders kunnen bijspringen wanneer
er risicofactoren optreden. Daarnaast kunnen ouders ook bijspringen in de preventie van
overgewicht. Dit kan volgens Ruiter, Mollema en Fransen (2017) door het inzetten van de
algemene opvoedvaardigheden. Het Nederlands Jeugd Instituut (2011) geeft als leidraad van de
opvoeding vier opvoedtaken opgesteld, namelijk emotioneel ondersteunen, respect voor
autonomie, structuur brengen & grenzen stellen en uitleg & informatie geven. Deze deelvraag
wordt beantwoord aan de hand van deze vier opvoedtaken in combinatie met het voorkomen van
overgewicht.

2.2.1. Emotioneel ondersteunen
Door als ouder het kind te ondersteunen op emotioneel vlak, krijgt het kind het gevoel dat hij of zij
begrepen wordt. Emotionele ondersteuning kan geboden worden door te prijzen, aan te moedigen
of te troosten. Hierbij is het volgens het pedagogisch vakblad Kiddo van belang dat de vraag van
het kind helder is, en dat de opvoeder weet wat het kind nodig heeft (Blauwhoff, 2016).
Gezinspedagoog Blauwhoff (2016) geeft praktische tips om emotionele ondersteuning te bieden bij
kinderen. In de tips wordt aandacht besteed aan lichamelijk contact maken, bij het troosten en ook
bij het aanmoedigen is het belangrijk om oogcontact te maken. Daarnaast kan op dezelfde hoogte
zitten als het kind, een warme en open houding bijdragen aan de emotionele steun. Belangrijk is
dat er een fysieke afstand tussen kind en opvoeder is waarbij het kind zich veilig voelt. Wanneer
een ouder te dichtbij komt op bepaalde momenten kan dit bedreigend overkomen. Tot slot werken
complimenten geven en duidelijk maken dat het kind begrepen en gehoord wordt ook mee aan
emotionele ondersteuning.
In het vakblad Huisarts & Onderzoek schrijft huisarts en onderzoeker Annemarie Schalkwijk (2012)
dat er meerdere onderwijs-, gedrags- en gezondheidsbevorderende interventies zijn onderzocht
voor kinderen van nul tot en met tien jaar. Door de grote verschillen in resultaten is het moeilijk
om een lijn te trekken in wat overgewicht bij kinderen precies reduceert. Toch schrijft ze een
aantal veelbelovende strategieën. Waaronder de ondersteuning van ouders bij het aanmoedigen
van hun kinderen in de opvoeding. Aanmoediging tot meer lichaamsactiviteit, gezonder eten en het
weggaan achter de tv of computer (2012). Door het kind aan te moedigen en te prijzen bij gezonde
keuzes die hij of zij maakt gebruikt de ouder een interventie die leidt tot emotionele ondersteuning.

2.2.2. Respect voor autonomie
Wanneer een kind genoeg emotionele ondersteuning krijgt, zal het opzoek gaan naar zijn eigen
autonomie. Aan de opvoeder de taak om respect te hebben voor deze autonomie. Door op
verkenning uit te gaan, kan een kind zich verder ontwikkelen.
Bij een gezaghebbende opvoedstijl krijgt het kind de vrijheid die hij of zij nodig heeft om zich zo
volledig mogelijk te ontwikkelen. Hier geld dus ook dat er respect is voor de autonomie van het
kind. Braet (2010) stelt dat een ouder het interne regulatiemechanisme verstoord door zelf op
latere leeftijd van het kind te veel de controle te nemen. Bijvoorbeeld met de hoeveelheid
voedselinname, met regels als “Het bord moet leeg”. Dit systeem wordt verstoord omdat het kind
gaat luisteren naar de externe signalen van de ouder, en niet meer bewust luistert naar zijn interne
gevoel van verzadiging of honger. Zodra deze systemen verstoord zijn, is de enige kans om dit
terug te draaien om kinderen bewust te maken van hun eigen gevoel. Wanneer het bord met
avondeten niet op gaat, het bord weg te halen en zelf het gevolg in te laten zien dat het kind

hierdoor honger zal krijgen. Vanaf de geboorte van het kind wordt er al een apèl gedaan op het
interne regulatiemechanisme (Braet, 2010). Een voorbeeld geeft Ria Habraken, wanneer het kind
borstvoeding krijgt maakt hij of zij gebruik van dit mechanisme. Wanneer de ouders ervoor kiezen
om de fles te geven, wordt die fles vaak van de mond verwijderd wanneer de fles op is. Hiermee
wordt het interne regulatiemechanisme niet gebruikt, maar wordt de hoeveelheid voedsel inname
bepaald door externe signalen (persoonlijke communicatie, 14 maart). Ouders kunnen dus
bijdragen aan de ontwikkeling van de autonomie door borstvoeding te geven en het kind zelf
porties te laten bepalen. Wat voor soort voedsel het kind eet is dan natuurlijk nog steeds aan de
ouder zelf. Daarnaast kan een ouder respect tonen voor autonomie door het kind de vrijheid te
bieden in zijn of haar beweging.

2.2.3. Structuur bieden en grenzen stellen
Door alleen respect te hebben voor de autonomie van het kind kan de veiligheid in het geding
komen. Het geven van te veel vrijheid, betekend dat er geen grenzen worden gesteld en geen
structuur wordt gegeven, terwijl dit ook eén van de opvoedtaken is. Roetman (2009) schrijft dat
het dilemma tussen ontplooiing (respect voor autonomie) en veiligheid (structuur brengen en
grenzen stellen) een veelbesproken onderwerp is. In het artikel wordt de term ‘curlingkinderen’
genoemd, dit zijn kinderen waarbij door opvoeders alle obstakels worden weggehaald en dus erg
veel grenzen toegewezen krijgen. Volgens Roetman (2009) horen is de juiste manier op het kind
op te voeden door ze scharrel kinderen te laten zijn. Hierbij worden kinderen gestimuleerd om erop
uit te gaan.
Daarnaast horen grenzen en structuur ook in de opvoeding van een kind. Door ze om te laten gaan
met grenzen en structuur wordt het kind gestimuleerd om op een veilige manier zelfstandige
activiteiten te ondernemen (NJI, 2011). Structuur bieden en grenzen stellen worden samen in een
opvoedtaak genoemd, omdat wanneer er grenzen gesteld worden, er ook structuur ontstaat
(Blauwhoff, 2016). Het is belangrijk dat een opvoeder zich aan de grenzen houdt wanneer deze
worden gesteld. Wanneer er de ene dag een grens wordt gesteld en de andere dag wordt de grens
niet gehanteerd kan het kind een gevoel van onveiligheid creëren (Blauwhoff, 2016).
Het Voedingscentrum (2017) schrijft dat wanneer het gaat om voedsel inname, de ouder
verantwoordelijk is voor wat en wanneer er eten aangeboden wordt en het kind is verantwoordelijk
van de hoeveelheid voedselinname. Ouders kunnen op vlak van gezondheid bijspringen in het
grenzen stellen bij het soort eten wat zij het kind aanbieden en het moment van het eten
(Voedingscentrum, 2017). Dit geld ook voor bewegen, ouders kunnen bijdragen aan de preventie
van obesitas door grenzen te stellen aan het inactief zijn van het kind. Bijvoorbeeld door grenzen
te stellen in hoelang het kind tv kijkt. Daarnaast moeten er grenzen gesteld worden in het soort
eten. Door structuur te brengen in het eetschema kunnen de ouders ook een cruciale rol vervullen
in het tegengaan van overgewicht. In de vorige deelvraag is te lezen dat in sommige culturen de
grenzen worden versoepeld door het geslacht van het kind, hier kan de opvoedtaak hierboven
beschreven in mindere mate volbracht worden. Er bestaan dus culturen die een risicofactor zijn
voor het volbrengen voor deze opvoedtaak, dus ook voor het gezond opgroeien.

2.2.4. Informatie en uitleg geven
Door kennis over te brengen op het kind krijgt het meer zelfvertrouwen, het gevoel van erbij horen
en zelfstandigheid. Hoe groter de kwaliteit van de informatie, hoe meer het zal bijdragen aan de
ontwikkeling van het kind. De inhoud van de kennis die overgebracht wordt moet aansluiten bij de
belevingswereld van het kind. Hier zal aandacht voor moeten zijn binnen de opvoeding zodat de
kinderen ook zelfstandig gezonde beslissingen kunnen maken.

Informatie en uitleg geven kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden van ouder op
kind. Een voorbeeld om informatie te geven is bijvoorbeeld vanuit een voorlees boek over wat
gezond eten is. Uitleg over genoeg bewegen zou bijvoorbeeld gegeven kunnen worden wanneer het
kind op een sport gaat of wanneer een ouder uitlegt waarom ze op de fiets gaan in plaats van met
de auto. Tijdens de opvoeding kan, zoals eerder beschreven, ook gebruik gemaakt worden van
informatie en uitleg geven. Tijdens het mediagebruik kan de ouders ondersteuning geven
doormiddel van informatie en uitleg geven over de informatie die aan het kind wordt gegeven via
de media (Notten, et al., 2013) . Een risicofactor die aansluit bij het informatie en uitleg geven is
dat de ouder andere kennis heeft over een gezonde leefstijl, de opvatting over een gezonde leefstijl
kan per cultuur erg verschillen (Van Binsbergen et al., 2010).

2.3 Bestaande ondersteuning
Welke ondersteuningsvormen zijn al bekend?
Uit recent onderzoek (Ruiter et al., 2017) blijkt het erg waardevol om ouders te ondersteunen in
het bijbrengen van opvoedvaardigheden om overgewicht bij hun kinderen tegen te gaan. Hierin
moet naar voren komen wat belangrijk is tijdens het stimuleren van het kind om op gezond
gewicht te zijn. Ook hoe de ouders hier aansluitende opvoedvaardigheden kunnen gebruiken is van
belang. Verder stellen zij dat er nu nog een te kort is aan laagdrempelige hulpverlening die aansluit
bij de preventie van overgewicht. In deze deelvraag wordt beschreven welke begeleiding er al
wordt aangeboden om overgewicht bij kinderen te voorkomen.
Informatiefolders van het Voedingscentrum worden verspreid om kennis en handvatten te geven
om het kind gezond op te voeden. Bijvoorbeeld in de folder ‘Drinken, Wat kun je je kind geven’,
hier wordt ouders bijgebracht dat water gezond is voor het kind. Deze informatie wordt
ondersteund met een tip om een leuke beker of waterfles te gebruiken en een velletje
waterdruppel stickers om het kind te belonen wanneer hij of zij water heeft gedronken
(Voedingscentrum, 2016). Andere organisaties bieden opvoedondersteuning aan in andere
settingen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders terecht op een fysieke
locatie. Hier kunnen ouders binnenlopen en opvoedvragen stellen. Bij het CJG in Groningen zit ook
een consultatiebureau, zo zou men vanuit hier gelijk door kunnen lopen naar het CJG om een
brandende opvoedvraag te stellen (GGD Groningen, 2018). Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(2008) geeft een top 5 aan van meest gestelde opvoedvragen. Hier komen o.a. vragen over
grenzen stellen, gezondheid en lichamelijke ontwikkeling in voor. Er worden dus vanuit de ouders
vragen gesteld wanneer het gaat over gezondheid en grenzen stellen. Verder zijn er erkende
interventies die zich richten op een gezonde opvoeding van het kind. LekkerFit! Basisonderwijs is
een gemiddeld drie jaar durende interventie die in de wijk wordt ingezet. In de wijk worden aan
tien pijlers gewerkt op allerlei verschillende vlakken, bijvoorbeeld het inzetten van een kinderdiëtist
in de wijk maar ook oudervoorlichting. Het hele systeem wordt bij deze preventieve interventie
benaderd (NJI, z.d.). B Fit wordt op scholen ingezet om leraren, leerlingen en ouders ervan bewust
te maken dat gezond leven niet alleen gezond is, maar ook leuk
(https://www.huisvoordesportgroningen.nl). Een effectief bewezen jeugdinterventie in de wijk is
“B.Slim beweeg meer. Eet gezond”. Dit is een wijkgerichte aanpak die zich focust op het gehele
systeem van het basisschoolkind. Binnen een wijk wordt eerst onderzoek gedaan naar wat de wijk
voor activiteiten nodig heeft. Er worden o.a. focusgroepsgesprekken gehouden met ouders uit de
wijk. Hierin wordt gediscussieerd over hoe de activiteiten in de wijk vormgegeven moeten worden.
Vanuit het onderzoek in de wijk, worden er activiteiten georganiseerd als ontbijtfeestjes (NJI,
2012). Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) heeft een campagne, genaamd DrinkWater (z.d.). Alle
gemeenten die aangesloten zijn bij JOGG kunnen aan deze campagne mee doen. Op de site staat
vermeld hoe scholen kunnen stimuleren dat kinderen water drinken, o.a. door ouders op de hoogte
te stellen van de campagne en ouders te stimuleren om thuis ook aandacht te besteden aan water
drinken (Drinkwater, z.d.). De organisatie stelt dat dit nodig is om de gedragsverandering
duurzaam te maken.

Er wordt dus op verschillende manieren ondersteuning geboden aan ouders. Er bestaan
verschillende systeemgerichte manieren van aanpak, verschillende fysieke ondersteuningspunten
met bijvoorbeeld activiteiten en ondersteuning op basis van informatie verstrekkende interventies,
bijvoorbeeld folders. Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop de interventies de
doelgroep, in dit geval de ouders, bereiken. Wanneer er begeleiding beschikbaar is, zal deze
gepromoot moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld via de media, flyers of posters. Toch bestaat er
een kans dat buurtbewoners de promotie niet zullen opmerken. Dit komt doordat de ouder over de
communicatie-uitingen heen kijkt door selectieve perceptie. Dit betekent dat men enkel informatie
opneemt wanneer hij of zij hierin is geïnteresseerd. Men kijk naar communicatie-uitingen door een
selectieve bril (Nederstigt & Poiez, 2006). Hierom is het volgens Van Deth en Leijenaar belangrijk
om, naast promotie, gebruik te maken van het sociale netwerk. Mond op mondreclame kan erg
belangrijk zijn om ouders kennis te laten maken met de mogelijkheden van ondersteuning. Om
mensen te bereiken is het sociale netwerk een belangrijke factor (Van IJperen, 2013).

Hoofdstuk 3 Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode toegelicht. De basis van het hoofdstuk is gebaseerd op theorie
uit het boek Van der Donk en Van Lanen (2015) en Verhoeven (2016).

3.1 Onderzoeksopzet
Het onderzoek wordt deels kenmerkend als een beschrijvend onderzoek. Tijdens het onderzoek
wordt onderzocht hoe de situatie in Selwerd is m.b.t. het voorkomen van overgewicht en hoe
ouders hierin begeleid worden. Aan de andere kant is het een adviserend onderzoek, omdat de
conclusie en aanbeveling een advies zijn naar WIJS en WIJ Selwerd over hoe zij ervoor kunnen
zorgen dat ouders passende begeleiding krijgen. Vanuit de conclusie kunnen nieuwe beslissingen
genomen worden. Om deze aanbevelingen te geven zijn eerst een kinderverpleegkundige en
opvoedondersteuner uit de wijk bevraagd d.m.v. een interview. Op deze manier is er informatie
gewonnen die later in het onderzoek onderzocht kan worden. Hierbij zijn ouders van
basisschoolkinderen bevraagd in een enquête, deze is aangeboden binnen de online omgeving van
Survio en op papier. De onderzoeker heeft alle data in eén bestand verwerkt.

3.2 Procedure dataverzameling
3.2.1. Meetinstrument 1
Op 12 april 2018 heeft er een interview plaatsgevonden in de Vensterschool te Groningen. Hierbij
is een nauwelijks gestructureerd interview gehouden met als doel inzicht te verkrijgen in de
bestaande begeleiding voor ouders in de wijk Selwerd, om overgewicht bij hun kinderen te
voorkomen. Het interview is gehouden met Agnes Benedictus en Naomi Groenman, beide
werkzaam bij WIJ Selwerd. Via WIJS heeft de onderzoeker contact gekregen met deze
professionals. Er is gekozen voor deze twee professionals omdat zij beide meerdere jaren
werkzaam zijn in de wijk en hun functie aansluit op het onderzoeksonderwerp. Het interview wordt
via een mobiel opgenomen.

3.2.2. Meetinstrument 2
De data is verzameld bij ouders woonachtig in Selwerd. De voorwaarden voor de respondenten zijn
dat eén of meerdere kinderen van de ouders de leeftijd heeft van 4 t/m 12 of op de basisschool zit.
Respondenten zijn benaderd op verschillende openbare locaties namelijk:

Zwembad de Parrel
Tijdens de zwemles van de kinderen zijn ouders benaderd om de enquête in te vullen.
Winkelcentrum Paddepoel
In het overdekte winkelcentrum wachten ouders op hun spelende kinderen bij de speeltuin, hier
zijn ouders benaderd.
De Huiskamer
Hier komen ouders ’s ochtends bij de inloopochtend waar ze o.a. opvoedvragen kunnen stellen aan
professionals.
Wijkbedrijf Selwerd
Een ontmoetingsplek voor en door bewoners, hier zijn enquêtes verspreid en ingevuld.
Facebookgroep Selwerd
De onderzoeker heeft zich toegevoegd aan deze groep, hier is de online link in gezet en zo hebben
ouders de enquête ingevuld.
Het beoogde aantal respondenten is 40 verschillende ouders. Deze keuze is gebaseerd op de
tijdsplanning voor het afnemen van de enquêtes. De uiteindelijke respondenten zijn uitgekomen op
een getal van 35 ouders. De helft van de respondenten hebben de enquêtes online ingevuld, er is
bewezen dat online enquêtes meer respons hebben dan bij conventionele enquêtes (Verhoeven,
2016). En daarnaast ook op papier ingevuld waar de onderzoeker bij aanwezig was. Dit omdat er
dan verdere toelichting gegeven kon worden op de enquêtevragen en dat er kritisch is gekeken of
de respondenten de bevraging begrepen.

3.3 Onderzoeksinstrument

3.3.1. Meetinstrument 1
Het nauwelijks gestructureerde interview zal deelvraag 4, ‘welke begeleiding wordt er op dit
moment in de wijk aangeboden?’, beantwoorden. De inleiding bestaat uit een uitleg over het
onderzoek en het doel van het interview. Daarnaast zijn er drie vragen opgesteld om de kern van
het interview richting te geven. Tot slot zal er ook ruimte zijn voor eigen invulling van de
geïnterviewde. Het uitgewerkte interview staat in bijlage 1. Met de resultaten kan topic vier van
meetinstrument twee worden vormgegeven.

3.3.2. Meetinstrument 2
Meetinstrument twee zal antwoord geven op deelvragen vijf, zes en zeven. Deze deelvragen zijn
verwerkt in de enquête. De enquête is opgedeeld in vier topics waarin de drie vragen aan bod
komen. Door te vragen naar eigen inzicht in opvoedtaken, de behoefte van hulp, aanwezigheid van
risicofactoren en ervaringen met bestaande begeleiding worden de praktijkdeelvragen volledig
beantwoord. In bijlage 2 wordt het meetinstrument weergegeven.

De vragen uit Topic 1 Eigen inzicht in opvoedtaken en Topic 2 Behoefte van hulp zullen antwoord
geven op deelvraag vijf ‘In hoeverre hebben ouders behoefte aan hulp bij opvoedtaken om
overgewicht bij hun kinderen te voorkomen?’. In Topic 3 Risicofactoren worden antwoorden
verzameld voor deelvraag zes ‘Welke risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht zijn
relevant voor ouders uit Selwerd?’. Tot slot wordt in Topic 4 Ervaringen antwoord gegeven op de
vraag ‘Wat zijn de ervaringen van ouders met interventies in de wijk?’.

Topic 1
Eigen inzicht in opvoedtaken
Aan de hand van bestaande opvoedtaken van de ouder zijn vragen geformuleerd. Ouders zijn
gevraagd of zij beschikken over de opvoedtaken.
Hieronder een voorbeeld van een vraag uit de enquête:
Ik geef mijn kind informatie en uitleg over gezond eten.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

Topic 2
Behoefte van hulp
Er is inzicht verkregen in de behoefte die ouders hebben in begeleiding door te vragen of zij hulp
willen bij verschillende opvoedtaken die bij gezond opvoeden horen. Hieronder een voorbeeld
vraag:
10. Ik zou hulp willen, zodat ik meer structuur kan brengen in de tijden waarop mijn kind eet en
beweegt.
o
o
o

Ja
Nee
Weet ik niet

Topic 3
Risicofactoren
Aan de hand van de eerder benoemde risicofactoren in hoofdstuk twee zijn er vragen gesteld in de
enquête over de aanwezigheid van deze risicofactoren. Zo zal er naar voren komen welke
risicofactoren relevant zijn voor gezinnen uit Selwerd.
Een voorbeeldvraag:
Mijn kind heeft last van slaapproblemen.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

Topic 4
Ervaring
Bij de bevraging over wat de ervaring van ouders is met verschillende interventies komen de
soorten begeleiding uit de resultaten van meetinstrument eén aanbod. Hierbij is er gekozen om
een aantal interventies uit de buurt in de vragen te laten terugkomen en te vragen of deze nuttig is
voor de respondent. Ook wordt de optie ‘ken ik niet’ aangeboden. Hieruit blijkt of de ouders bekend
zijn met huidige interventies. Hieronder een voorbeeldvraag uit de enquête:
Wat vindt u van de inloopochtenden bij de huiskamer/ het consultatiebureau in de Vensterschool?
o
o
o
o

Nuttig
Niet nuttig
Ken ik niet
Weet ik niet

In deze vraag wordt getoetst of de ouder de inloopochtend nuttig vindt. Daarnaast of hij de ouder
deze interventie kent. Naast de inloopochtend worden ook de interventies de Loopgroep,
Muziekplezier, informatiefolders en het waterbeleid op scholen bevraagd.

Betrouwbaarheid en validiteit
Het type meetinstrument draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek, door een enquête
te gebruiken kan er meer data van verschillende respondenten in een korte periode worden
verzameld dan bij bijvoorbeeld een interview. Hoe meer verschillende respondenten, hoe meer
verschillende ervaringen er naar voren zullen komen. Zo wordt er uiteindelijk een meer
representatief beeld geschetst van de werkelijkheid. Daarnaast er een proefenquête afgenomen, zo
kunnen de proefrespondenten feedback geven op de duidelijkheid van de lijst, en kan het waar
nodig is nog duidelijker gemaakt worden zodat iedere ouder zonder onduidelijkheid de vragen kan
invullen. Wanneer er nog onduidelijkheid ontstaat kan bij alle vragen voor de optie ‘weet ik niet’
gekozen worden. Hierdoor kunnen de respondenten die moeite hebben met een vraag deze keuze
kiezen en verminderd de betrouwbaarheid niet omdat de respondenten voor een willekeurige optie
kiezen. Tijdens het afnemen van de enquêtes is de anonimiteit gewaarborgd door middel van het
niet bevragen op persoonlijke gegevens. Doordat de antwoorden van de respondenten niet
persoonlijk terug gehaald kunnen worden, zullen de respondenten sneller eerlijk antwoord geven
en wordt de betrouwbaarheid groter.

Om de interne validiteit te waarborgen, is van tevoren een vragenlijst samengesteld en hierna niet
veranderd. Hierdoor hebben alle respondenten dezelfde vragen moeten beantwoorden en is er
minder kans op een vertekening van de resultaten. Door op verschillende locaties willekeurige
proefpersonen aan te spreken, ook wel randomisatie genoemd, wordt de validiteit hoger. Dit omdat
er dan geen specifieke selectie wordt gemaakt van respondenten maar een willekeurige selectie
waardoor de respondenten een representatievere afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Verder
wordt er met de manier van de bevraging rekening gehouden met de doelgroep. In de vragen
worden geen vaktermen gebruikt. Het doel is om erachter te komen wat ouders denken nodig te
hebben om overgewicht bij het kind te voorkomen. Hierbij is er nagedacht over de vraagstelling.
Veel vragen zijn opgedeeld in vragen over eetgedrag en beweeggedrag omdat de term gezondheid
door iedereen ander geïnterpreteerd kan worden. Door de vragen op deze manier op te delen
wordt verwarring bij de term ‘gezond’ voorkomen. Daarnaast is ervoor gekozen om de termen
overgewicht te vermijden, om te voorkomen dat respondenten zich aangevallen voelen over dat
hun kind overgewicht zou hebben. Deze vorm van vragen draagt bij aan de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek.

3.4 Analyse

3.4.1. Meetinstrument 1
Inhoudsanalyse
Om het interview te analyseren is het gehele interview door de onderzoeker nageluisterd. Er is
gekozen voor een open codering, waarbij alleen de tekstfragmenten relevant aan de deelvraag
‘welke begeleiding wordt er op dit moment in de wijk aangeboden?’ te labelen, dit wordt open
coderen genoemd. Elk tekstfragment die antwoord geeft op de vraag wordt gekoppeld aan een
categorie. De categorie wordt pas tijdens het luisteren van het fragment beslist, er is alleen
duidelijk dat elke categorie bestaat uit een soort begeleiding die ouders wordt aangeboden in de
wijk. Dit wordt ook wel een inductieve werkwijze genoemd. De uiteindelijke categorieën zijn
verwerkt in meetinstrument 2, de enquête.

3.4.2. Meetinstrument 2
Beschrijvende statistiek
De data van de enquête is geanalyseerd met de berekeningsmethode beschrijvende statistiek. De
verkregen data is geanalyseerd en vervolgens weergeven in afbeeldingen met percentages. Per
vraag is er een cirkeldiagram die in bijlage drie wordt weergegeven. Opvallende uitkomsten zullen
in de resultaten worden benoemd. Dan de hand van deze gegevens is er in de resultaten antwoord
gegeven op de deelvragen. Ook zullen er een aantal cirkeldiagrammen worden weergegeven.

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Meetinstrument 1
4 – Welke begeleiding wordt er op dit moment in de wijk aangeboden?

Hieronder staan vijf tekstfragmenten waarin vijf verschillende soorten begeleiding in de wijk staan
beschreven. De tekst die volgt onder het soort tekstfragment en begeleiding is een getranscribeerd
stuk vanuit het interview.

Tekstfragment 1 → Inloopochtenden in de huiskamer
Gelukkig in de huiskamer gebeurd t helemaal niet. Nee, niet meer. Nee met chips en koekjes dat
gebeurt niet meer. En water, wij hebben alleen water. En dan gaan wij liedjes zingen en geven we
gewoon water. We oefenen alles hier. Verbinding en vertrouwen creëren. Informatie moet
binnenkomen van mond tot mond, dat doen we ook in de huiskamer.

Tekstfragment 2 dis→ Loopgroep
Een goed voorbeeld is die loopgroep waar jij het net over had. Ja, ja, de loopgroep. Zo stimuleren
we de kinderen om ook te lopen met de ouders. Dat is ook een ding, ik fietste hier naartoe en je
wil niet weten hoeveel ouders met kind in de wandelwagen, van een kind dat vier is hé. Kind gaat
gewoon al naar school. We stimuleren ze om te lopen.

Tekstfragment 3 → Muziekplezier
We hebben ook op dinsdag en vrijdag afwisselend, ik weet niet hoe het nu loopt muziek ochtenden.
Komt er echt een professional hier muziek maken met de kinderen. Daar komen dus wel weer
hogeropgeleide mensen. Ja, weetje, die werken ook vaak. En die hebben daar ook wat minder
behoefte aan. Ja weet niet, omdat die het wel weer uit hun sociale leven halen. En die weten hun
informatie te halen.

Tekstfragment 4 → Informatiefolders
We kregen dus laatst een foldertje van de GGD mee met allemaal tekst, zelfs ik heb dit niet
gelezen.

Tekstfragment 5 → Waterdrinkbeleid
Het waterbeleid, daar ben je waarschijnlijk ook van op de hoogte. En toch gebeurt het regelmatig
dat ouders zeggen, ik ga mijn kind geen water geven. Dat is voor de armen. Of dat drink ik ook
niet. En en en wat wij zo graag zouden willen is dat een gezonde voedingsstijl dat dat gewoon
normaal wordt.
Nu blijkt het op de scholen dat het ook erg moeizaam gaat. Op de wegwijzer zijn ze daar wel heel
ver in gegaan. Nu is er een directeur die daar is het antwoord ja of nee en dr tussenin is gewoon
geen weg. En die hebben nu het beleid dat ook leerkrachten alleen water kunnen drinken. Er is ook
geen koffie of thee meer.

4.2 Meetinstrument 2
Topic 1 Eigen inzicht in opvoedtaken & Topic 2 Behoefte aan hulp
5 – In hoeverre hebben ouders behoefte aan hulp bij opvoedtaken om overgewicht bij hun
kinderen te voorkomen?

Emotioneel ondersteunen
Waar volgens de ouders het minste behoefte aan is, is de hulp om het kind aan te moedigen om
gezond te eten en genoeg te bewegen. Dit komt overeen met het feit dat bijna alle ouders
aangeven het kind aan te moedigen om gezond te eten en genoeg te bewegen. Bij het
aanmoedigen van eet- en beweeggedrag ligt het percentage ouders die dit doet beide rond de
90%.

Respect voor autonomie
In topic 1 is deze opvoedtaak het meest beantwoord met ‘soms’, dus dat ouders respect voor
autonomie als opvoedtaak soms inzetten in situaties. Meer dan de helft van de ouders geeft het
kind soms de vrijheid om zelf de hoeveelheid van het eten te bepalen. 48,6% van de ouders geeft
het kind soms te vrijheid om het kind te laten bewegen waar en wanneer hij wil.

Structuur bieden
Ouders brengen structuur in het voedingspatroon van het kind, maar minder vaak in het
bewegingspatroon. Eén derde van de ouders geeft aan dat het kind niet beweegt op vaste dagen,
terwijl 5,7% aangeeft geen vast voedingspatroon aan te bieden aan het kind. 14,3% van de
respondenten geeft aan hulp te willen bij het structuur brengen in het beweeg en eetgedrag van
het kind.

Grenzen stellen
Bij de opvoedtaak grenzen stellen geeft eén vijfde van de ouders aan dat zij soms moeite hebben
met het nee zeggen bij iPad, spelcomputer en mobiel gebruik van de kinderen. Een ruime tien
procent geeft aan soms moeite te hebben om grenzen te stellen met het eetgedrag van het kind.
Dit betekent dat ouders aangeven meer moeite te hebben met het grenzen stellen wanneer het
kind graag achter het beeldscherm wilt zitten, dan wanneer zij grenzen moeten stellen bij het
eetgedrag van het kind.

Uitleg en informatie geven
De opvoedtaak waarbij het grootste percentage aangeeft hulp bij te willen is informatie en uitleg
geven over genoeg bewegen en gezond eten. Dit terwijl meer dan 90% van de respondenten
aangeeft uitleg en informatie te geven over genoeg bewegen en gezond eten aan het kind.

3. Ik moedig mijn kind aan om genoeg te bewegen.

9. Mijn kind heeft een gestructureerd bewegingspatroon, dus beweegt op vaste dagen.

12. Ik kan mijn eigen grenzen aangeven wanneer mijn kind niet wil bewegen, bijvoorbeeld nee
zeggen als mijn kind op de spelcomputer/mobiel/iPad wil.

Topic 3 Risicofactoren
6 – Welke risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen zijn relevant voor de
gezinnen uit Selwerd?

De risicofactor waar de ouders zich het meest in herkende is het gebruik van de auto. Eén vijfde
van de ouders antwoorde dat het kind minder beweegt door het gebruik van de auto. 32 procent
antwoorde met dat het soms voorkomt. Hiermee zegt meer dan de helft van de ouders dat het

gebruik van de auto in ieder geval soms invloed heeft op de beweging van het kind. Daarnaast zegt
de helft van de ouders dat hun kinderen minder bewegen omdat hij of zij achter de tv, computer,
Ipad of mobiel zit. Meer dan eén derde van de ouders geeft aan soms veel dingen aan hun hoofd
hebben waardoor gezond opvoeden lastig wordt.

18. Als ouder heb ik veel aan mijn hoofd, hierdoor wordt gezond opvoeden lastig.

20. Mijn kind beweegt minder doordat hij/zij achter het beeldscherm van de tv, computer, iPad of
mobiel zit.

21. Mijn kind beweegt minder doordat wij de auto gebruiken om ons te vervoeren.

Topic 4 Ervaringen

7 – Wat zijn de ervaringen van ouders met interventies in de wijk?
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De interventie die als meest nuttig uit de enquête komt is het alleen water drink beleid. 65% van
de ondervraagde ouders vinden het nuttig wanneer er enkel water gedronken mag worden op de
scholen. Van het bestaan van Muziekplezier en de Loopgroep is bijna de helft van de
ondervraagden niet bekend. Van de ouders die wel bekend zijn met deze interventies vindt de
meerderheid de interventies nuttig, slechts een enkel vindt de interventies niet nuttig. Meer dan
twee derde van de respondenten die bekend zijn met de informatiefolders en de inloopochtenden
geven aan deze soort interventies nuttig te vinden.

Hoofdstuk 5 Discussie en conclusie
5.1 Discussie
In hoeverre hebben ouders behoefte aan hulp bij opvoedtaken om overgewicht bij hun kinderen te
voorkomen?
De begeleiding van ouders in het emotioneel ondersteunen van hun kinderen is een belangrijke
strategie in de preventie van overgewicht bij kinderen (Schalkwijk, 2012). In de praktijk vinden dat
ouders uit wijk Selwerd dat zij hier geen hulp bij nodig hebben. Ook blijkt dat bijna alle
respondenten aangeven het kind reeds aan te moedigen om gezond te eten. De opvoedtaak
waarbij het vaakst wordt aangegeven dat deze ‘soms’ wordt gebruikt is vrijheid geven in het
eetgedrag van het kind. Deze uitkomst kan gekoppeld worden aan het dilemma van ontplooiing en
veiligheid (Roetman, 2009). Er wordt vaak gesproken over een afweging maken tussen vrijheid en
veiligheid. De antwoorden van de respondenten kunnen verklaard worden vanuit dit dilemma,
omdat er vaak is gereageerd dat het kind soms vrijheid krijgt wanneer hij of zij iets wilt eten. De
meeste behoefte hebben ouders aan informatie en uitleg geven over gezond eten en genoeg
bewegen aan hun kinderen. Notten, et al. (2013) schrijft dat mediaopvoeding een bijdrage levert
aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen. De mediaopvoeding die zij beschrijven bestaat
o.a. uit uitleg en informatie geven over de informatie waar de kinderen aan worden blootgesteld.

Welke risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen zijn relevant voor de
gezinnen uit Selwerd?

De respondenten geven aan het lastig te vinden structuur te brengen in momenten waarop het
kind beweegt en grenzen te stellen wanneer het kind op het beeldscherm mag. Deze opvoedtaken
kunnen gekoppeld worden aan mediagebruik. Ouders geven aan dat ze moeite hebben met
grenzen aangeven wanneer het kind het beeldscherm gebruikt. Doordat ze hier moeite mee
hebben zal het kind ook minder structuur hebben in het bewegingspatroon. Want, wanneer er
grenzen gesteld worden, creëer je structuur (Blauwhoff, 2016). Naast het feit dat ouders dit
hebben aangegeven, geven zij ook aan dat het kind minder beweging krijgt door
beeldschermgebruik. Mediagebruik, en daardoor beeldschermgebruik is volgens Epstein, et al.
(2008) een risicofactor voor overgewicht, deze is volgens de respondenten ook relevant in de wijk
Selwerd.
Ouders geven aan dat mechanisering invloed heeft op de hoeveelheid beweging van het kind. Hun
kind beweegt soms minder omdat de auto als vervoersmiddel wordt gebruikt, in plaats van een
niet gemechaniseerd vervoersmiddel. Dit risicofactor is, net als mediagebruik (digitalisering), een
westerse ontwikkeling die de obesogene samenleving stimuleert (Both, 2003). Tot slot geeft ruim
eén derde van de ouders uit Selwerd aan soms te veel aan hun hoofd te hebben, dat hierdoor
gezond opvoeden lastig is. Dit zou in verband kunnen staan met multiprobleem problematieken.
Hierbij hebben ouders vaak andere dingen aan hun hoofd waardoor opvoedtaken verwaarloosd
worden (Van Schaik, et al., 2010).

Wat zijn de ervaringen van ouders met interventies in de wijk?
De meerderheid van de ouders vindt het nuttig dat er alleen op scholen water wordt gedronken. Er
zijn landelijke initiatieven die zich bezighouden met deze interventie (DrinkWater, z.d.). Dit
initiatief komt vanuit Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waar gemeente Groningen zich ook bij
heeft aangesloten. DrinkWater (z.d.) stelt dat ouders bij het initiatief betrokken moeten worden om
deze duurzaam te maken. Aangezien de meerderheid van de ouders achter het initiatief staat
wordt de kans van slagen hierdoor groter.
De ouders die ervaring hebben met de Loopgroep en Muziekplezier zijn hier positief over. De
Loopgroep sluit aan op het risicofactor mechanisering. Met de Loopgroep worden ouders en
kinderen aangemoedigd meer te kiezen voor een wandeling. Ruim 30% van de ouders kennen de
activiteiten, waarvan 8% de ondersteuning niet nuttig vindt. Toch antwoorde de meerderheid (ruim
40%) dat ze de activiteiten niet kenden. Van IJperen (2013) stelt dat het communiceren via het
sociale netwerk helpt bij de promotie van ondersteuningsactiviteiten. Deze vorm van communicatie
kan ondersteund worden door communicatie-uitingen met posters, flyers en de media. Hierbij moet
wel gelet worden op selectieve perceptie, hierdoor komt de communicatie bij sommigen niet aan
(Nederstigt & Poiez, 2006). Dit geld ook voor de inloopochtenden, er waren meer respondenten die
de inloopochtenden kenden. Toch was bijna 30% niet bekend met de inloopochtenden bij het
consultatiebureau.

5.2 Reflectie op het onderzoek
De opstart van het onderzoekproces heeft langer geduurd dan verwacht. Doordat de aanleiding van
het onderzoek voor de onderzoeker niet duidelijk was, is er aan het begin erg lang gezocht naar
verduidelijking. Na 3 maand van schrijven, het onderzoek bijstellen en herschrijven is er
duidelijkheid gecreëerd. Dit omdat er tijdsdruk ontstond en er knopen doorgehakt moesten
worden. De volgende keer zal de onderzoeker eerder beginnen met het kaderen van het
onderzoek. Hoe kleiner en concreter de hoofdvraag, hoe gemakkelijker het onderzoek kan worden
vormgegeven. Aan de andere kant wordt er door een lang oriëntatie proces breed uitgezocht waar
de opdrachtgever het meest aan heeft. Doordat het onderzoek met veel verschillende mensen in
gesprek is gegaan voordat het onderzoek op benen stond, zijn er wel overwogen keuzes gemaakt
wat leidt tot een bruikbaar onderzoek. Dit proces staat in verband met het persoonlijk handelen
van de onderzoeker. De begeleiding die de onderzoeker kreeg is waardevol geweest om
uiteindelijke knopen door te hakken. Als deze keuzes nog later waren gemaakt was dit ten koste
gegaan van de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Dit omdat er dan tijdsnood was
ontstaan en er een uiteindelijk minder kritische blik was geweest op de resultaten en conclusie van
het onderzoek.
De formulering van het onderzoeksdoel heeft dus langer geduurd dan verwacht. Dit geldt ook voor
het ontwikkelen van het meetinstrument. Eerst was het idee om professionals te interviewen over
de hulp waar ouders behoefte aan hebben. Later was het idee om ook ouders erbij te betrekken,
want zelf weten men het best wat hij of zij nodig heeft. Er zouden dus professionals en ouders
geïnterviewd worden. Omdat er een tijdslimiet zit op de uitvoering van het onderzoek was het niet
haalbaar om beide doelgroepen te benaderen. Aangezien de onderzoeker van mening is dat de
oplossing van een probleem bij de doelgroep zelf ligt, is ervoor gekozen om ook ouders te
bevragen. Uiteindelijk doormiddel van interviews en enquêtes is er een zo breed mogelijk beeld
gecreëerd van de behoeftes van de doelgroep.
Toen het meetinstrument was gecreëerd, zijn er nog enkele aanpassingen gedaan in het
taalgebruik om goed aan te sluiten bij de doelgroep. Bij twee termen in de enquête, namelijk
‘normen en waarden’ en ‘een gezaghebbende opvoedstijl’, is ruimte gemaakt voor een korte uitleg
van de term. Hiermee kan de doelgroep verduidelijking krijgen wanneer hij of zij het woord niet
snapt. Als er verwarring ontstaat over een term kan dit de validiteit en betrouwbaarheid van het
resultaat verminderen. Toch zijn de vragen waar de termen in voor komen het meest beantwoord
met ‘weet ik niet’. Dit geeft aan dat deze vraag minder goed begrepen wordt dan andere vragen in
deze topic. Wat verder opvalt is dat bij het topic over de interventies vaak is geantwoord met ‘weet
ik niet’. Dit betekent dat de ouders niet goed hebben begrepen wat het doel was van de vraag. Een
volgende keer zou er een korte inleiding gegeven kunnen worden om duidelijk te maken waarom er
gevraagd wordt naar bepaalde interventies.
5.3 Conclusie
Welke begeleiding in de opvoeding hebben ouders uit Selwerd nodig om overgewicht bij hun
kinderen te voorkomen?
De behoefte van begeleiding is aanwezig, op basis van verschillende opvoedtaken. Uit het
onderzoek kan geconcludeerd worden dat grenzen stellen en structuur brengen in rust- en
bewegingsmomenten een onderwerp is waar de focus op gelegd moet worden. Ouders hebben
begeleiding nodig om grenzen te stellen wanneer er sprake is van beeldschermgebruik. Vanuit de
begrenzing kan verder geborduurd worden op het geven van structuur in het bewegingspatroon
van het kind (Blauwhoff, 2016). Een effectieve begeleiding hierbij is om ouders kennis te laten
maken met mediaopvoeding. Hierbij stellen ouders grenzen aan het beeldschermgebruik van het
kind en geeft de ouder uitleg en informatie over de informatie die de kinderen krijgen vanuit de
media (Notten, et al, 2013).
Daarbij komt dat er sprake is van het dilemma tussen het kind vrijheid en veiligheid bieden
(Roetman, 2009). Uit de resultaten blijkt dat begeleiding op vlak van dit dilemma nodig is. Om
deze begeleiding te ondersteunen en ouders meer zekerheid te bieden zal er aandacht besteed

moeten worden aan de overdracht van informatie en uitleg over gezond eten en bewegen tussen
ouder en kind, ouders geven aan hier zelf behoefte aan de hebben.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de risicofactoren die in de wijk Selwerd aanwezig zijn.
Risicofactoren als multiprobleem gezinnen, dat de ouder af en toe te veel aan het hoofd heeft om
te voldoen aan de opvoedtaken van een gezonde opvoeding (Van Schaik, et al. 2010). Daarnaast
zal de aandacht moeten liggen op de westerse ontwikkelen, namelijk beeldschermgebruik
(digitalisering) en het gebruik van de auto (mechanisering).
Activiteiten en opvoedondersteuning worden door respondenten als nuttig ervaren. De aangeboden
begeleiding zal actiever gepromoot moeten worden via het sociale netwerk en
communicatiemiddelen als media, flyers en folders (Van IJperen, 2013). Dit omdat veel
respondenten niet bekend zijn met de aangeboden begeleiding. Tijdens deze begeleiding zal de
nadruk moeten liggen op bovengenoemde opvoedtaken inclusief de risicofactoren die in de wijk
een rol spelen. Zo sluit de begeleiding aan op de doelgroep en wordt de inhoud meer gebaseerd op
de pedagogiek. En zullen de drie hoofdoorzaken voor overgewicht (CROW-KpVV, 2013), genoemd
in de probleemanalyse, bij kinderen in de wijk Selwerd een mindere bedreiging vormen. Hieronder
volgen de aanbevelingen waardoor het veranderende aanbod van voedsel, de afname van
lichaamsactiviteit en maatschappelijke veranderingen in de toekomst hopelijk minder invloed
uitoefenen op de gezondheid van de kinderen in Selwerd.

Hoofstuk 6 Aanbevelingen
Hieronder staan in cursief gedrukte aanbevelingen, met een daaronder te lezen uitleg over de
uitvoering in de praktijk.

-

Loopgroep en Muziekplezier actiever promoten.

WIJS kan communicatie studenten laten onderzoeken welk communicatiemiddel het beste werkt
voor wijk activiteiten en in welke vorm de promotie aangeboden moet worden. Daarnaast zal er
onderzoek gedaan kunnen worden naar de sociale netwerken in Selwerd door Social Workers of
Toegepaste Psychologie studenten. Om erachter te komen hoe ouders het best op de hoogte
gesteld kunnen worden van de activiteiten en hoe zij overtuigd kunnen worden om ook naar de
activiteiten te komen. Hierbij is het interessant om de groep erbij te betrekken die nog niet veel
sociaal netwerk heeft in de wijk. Uit het onderzoek blijkt dat mond op mond communicatie werkt,
een interessant onderzoeksdoel zou zijn welke communicatie werk als het sociale netwerk niet
groot is.

-

Focus tijdens de begeleiding op maatschappelijke ontwikkelingen die een risicofactor
vormen (mechanisering & digitalisering).
Focus tijdens de begeleiding op multiprobleem problematieken.

Op basis van de risicofactoren die spelen in de wijk, kunnen hierop de onderwerpen tijdens de
begeleiding worden gebaseerd. Daarnaast is het voor de medewerkers van WIJ-Selwerd een
meerwaarde om bewust te werken met deze risicofactoren, ook om sneller te kunnen signaleren of
er sprake is van een risicofactor of dat er verdere problematieken aanwezig zijn binnen een gezin.

-

Ouders begeleiden in informatie en uitleg geven aan eigen kinderen.
Ouders begeleiden in grenzen aangeven wanneer het kind achter het scherm zit.
Ouders begeleiden in het brengen van een gestructureerd bewegingspatroon.

Op deze drie onderwerpen zal meer de focus gelegd kunnen worden binnen begeleidings- en
ondersteuningsmomenten. Uit de conclusie is gebleken hoe ouders ondersteund kunnen worden in
de laatste twee opvoedtaken. WIJS zal studenten kunnen inzetten om onderzoek te doen naar de
manier waarop ouders begeleid kunnen worden in het uitleg en informatie geven aan hun kinderen.
Daarnaast is er enkel antwoord gegeven op hoe ouders uitleg en informatie kunnen geven met

mediaopvoeding. Dit terwijl er op veel andere vlakken ook uitleg en informatie gegeven kan
worden tijdens het gezond opvoeden van het kind. Een vraagstuk voor een vervolgonderzoek door
WIJS studenten.
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Bijlagen

Bijlage 1 Meetinstrument 1

Interview
-

Ria Habraken, Kinderverpleegkundige WIJ Selwerd
Naomi Groenman, Opvoedondersteuner WIJ Selwerd

Doel: Inzicht verkrijgen in de bestaande ondersteuning voor ouders in de wijk Selwerd
om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen.

Inleiding
Onderzoeker stelt zich voor.
Onderzoek wordt toegelicht.
Doel van het interview is helder.

Kern
Op welke manier worden er in de wijk ouders begeleid om overgewicht bij hun kinderen
tegen te gaan?
Welke methoden worden er in de wijk ingezet om ouders te begeleiden in het voorkomen
van overgewicht bij hun kinderen?
Vanuit welke organisatie wordt er in de wijk gewerkt om ouders te begeleiden in het
voorkomend van overgewicht bij hun kinderen?

Slot
Geïnterviewden vragen of er nog op en/of aanmerkingen zijn.
Geïnterviewden vragen of zij nog invulling hebben.

Bijlage 2 Meetinstrument 2

Gezond opvoeden

Graag wil ik onderzoeken hoe ouders uit de wijk Selwerd in Groningen geholpen kunnen worden om
hun kinderen gezond op te voeden.
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.
Voor vragen over de enquête kunt u mailen naar: bout1401@student.nhl.nl
Alvast bedankt!
Florien Boutsema

1. Maakt u zich wel eens zorgen over het gewicht van uw kind?
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

Emotionele ondersteuning
2. Ik moedig mijn kind aan om gezond te eten.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

3. Ik moedig mijn kind aan om genoeg te bewegen.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

4. Ik zou hulp willen, zodat ik mijn kind kan aanmoedigen om
meer te bewegen en gezonder te eten.
o Ja

o Nee
o Ik weet het niet
Respect voor autonomie
5. Ik geef mijn kind de ruimte in het voedingspatroon,

bijvoorbeeld dat mijn kind zelf mag weten hoeveel hij/zij eet.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

6. Ik geef mijn kind de ruimte, zodat hij/zij zelf kan bepalen of
hij/zij beweegt, waar en wanneer hij wil.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

7. Ik zou hulp willen, zodat ik mijn kind meer de ruimte kan geven
zodat hij/zij vrijer is om eigen voedingskeuzes te maken en meer
te bewegen.
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
Structuur geven

8. Mijn kind heeft een gestructureerd voedingspatroon, dus eet
op vaste tijden.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

9. Mijn kind heeft een gestructureerd bewegingspatroon, dus
beweegt op vaste dagen.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

10. Ik zou hulp willen, zodat ik meer structuur kan brengen in de
tijden waarop mijn kind eet en beweegt.
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
Grenzen stellen

11. Ik kan mijn eigen grenzen aangeven wanneer mijn kind iets
wil eten, bijvoorbeeld nee zeggen als hij/zij een snoepje wil.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

12. Ik kan mijn eigen grenzen aangeven wanneer mijn kind niet
wil bewegen, bijvoorbeeld nee zeggen als mijn kind op de
spelcomputer/mobiel/iPad wil.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

13. Ik zou hulp willen, zodat ik beter grenzen aan kan geven en
mijn kind gezonder eet en genoeg beweegt.
o Ja

o Nee
o Weet ik niet
Uitleg en informatie geven

14. Ik geef mijn kind informatie en uitleg over gezond eten.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

15. Ik geef mijn kind informatie en uitleg over genoeg bewegen.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

16. Ik zou hulp willen, zodat ik mijn kind informatie en uitleg kan
geven over gezond eten en genoeg bewegen.
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
Risicofactoren

17. Mijn kind heeft last van slaapproblemen.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

18. Als ouder heb ik veel aan mijn hoofd, hierdoor wordt gezond
opvoeden lastig.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

19. Ik voed mijn kind op met een gezaghebbende opvoedstijl*.

Gezaghebbende opvoedstijl = Als u tijdens het opvoeden het kind de vrijheid geeft om zich te
ontwikkelen en goed in de gaten houdt wanneer het kind hulp of steun kan gebruiken.

o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

20. Mijn kind beweegt minder doordat hij/zij achter het
beeldscherm van de tv, computer, iPad of mobiel zit.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

21. Mijn kind beweegt minder doordat wij de auto gebruiken om
ons te vervoeren.
o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

22. Ik kan me makkelijk aanpassen aan de normen en waarden
die gelden in de buurt waarin ik leef.
Normen en waarden = regels, meningen opvattingen die geaccepteerd worden in een
samenleving.

o
o
o
o

Ja
Nee
Soms
Weet ik niet

Bestaande begeleiding

23. Wat vindt u van de inloopochtenden bij de huiskamer/ het
consultatiebureau in de Vensterschool?

o
o
o
o

Nuttig
Niet nuttig
Ken ik niet
Weet ik niet

24. Wat vindt u van de Loopgroep van het wijkteam?
o
o
o
o

Nuttig
Niet nuttig
Ken ik niet
Weet ik niet

25. Wat vindt u van informatiefolders met informatie over de
gezondheid van uw kind?
o
o
o
o

Nuttig
Niet nuttig
Ken ik niet
Weet ik niet

26. Wat vindt u van Muziekplezier in de wijk waarbij u kan
muziekspelen, spelen en bewegen samen met uw kind?
o
o
o
o

Nuttig
Niet nuttig
Ken ik niet
Weet ik niet

27. Wat zou u ervan vinden als uw kind alleen maar water mag
drinken op school?
o Nuttig
o Niet nuttig
o Weet ik niet

Bijlage 3 Beroepsopdracht

Bijlage 4 Verzamelde data
In deze bijlage leest u de in cirkeldiagram verwerkte resultaten van meetinstrument 2, de enquête.

Bijlage 5 Onderzoeksplanning
Week
6

Doel/taak
Star afstudeerfase, inleveren startdossier

7

1e begeleide CF

8

1e onbegeleide CF

9

Voorjaarsvakantie

10

Concept hst 1 2 3 inleveren & feedback geven aan CF- groep.

11

Verder werken n.a.v. feedback hst 123 & afspraak voor
probleemanalyse met Ria Habraken. Erachter komen wat er
precies speelt en nodig is.
CF-bijeenkomst focus op de hoofd en deelvragen, deze meer
richting geven komende week en aan de hand hiervan een
meetinstrument ontwikkelen.
Eerste versie meetinstrument inleveren & begeleid CF. Hierin
meer duidelijkheid creëren over het vormgeven van mijn
meetinstrument.
Verdiepen in meer literatuur & hst 123 meer vormgeven. Één
geheel maken van hst 123 en nieuwe hoofdvraag verwerken
in de gehele tekst.
Deze inleveren donderdag 5/4.
GO / NO GO op hst 123 bespreken. & afspraak met Naomi
Groenman en Agnes Benedictus om meer richting te geven
aan het onderzoek. Waar moet ik mij precies op focussen?
Hoe kan ik het onderzoek kleiner en concreter maken?

12
13
14

15

16
17
18

Na de NO GO hst 123 opnieuw vormgeven en deze vrijdag
20/4 inleveren. Meetinstrument aanpassen, literatuur
uitdiepen en aanleiding concreter maken.
Begin maken met beroepsopdracht. Tijdens wachten op
feedback van Willemien. Beroepsopdracht van CF-groep
nakijken.
Meetinstrument omgooien en meer valide maken naar het
onderzoek. Omslag maken naar alleen enquêtes en deze
vormgeven naar het onderzoek.

19

20

21

Feedback Willemien op meetinstrument. Is nog niet goed
vormgegeven dus moeten aangepast worden. Daarnaast de
literatuur meer aanvullen tot een geheel.
Feedback Willemien Nicolay. Feedback op hst 123 bij werken
en aanpassen waar nodig is. probleem analyse opsplitsen in
macro meso en micro niveau en onnodige tekst verwijderen.
Literatuur concreter beschrijven zodat voor de lezer duidelijk
is, waarom de info wordt gegeven.

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

34

Verder met verwerken feedback. Het meetinstrument meer
valide maken aan het onderzoek. Concrete vragen stellen
over wat ik wil weten van de ouder.

Bijlage 6 Feedback Formulieren
Feedbackformulier 1

Feedbackformulier 1 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1 en 2
Naam student: Florien Boutsema

Feedbackgever: Lia van Vliet

Studentnummer:???

Datum: 6-3-2018

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Graag wel je naam en studentnummer op
het concept zetten
Soms kloppen formuleringen niet. Spelling
is soms slordig, spelfouten in d’s en t’s

Verzorgde lay-out:

Voorblad met je naam ontbreekt

o.a. voorblad, inhoudsopgave, APArichtlijnen

Check hoe citaten moeten volgens APA

Hoofdstuk 1 - Inleiding
Context: compacte beschrijving van de
instelling

Informatie over de instelling kan compacter.
Er zit nu herhaling in je verhaal . Maar er
ontbreekt ook informatie.(zie mijn
opmerkingen in je tekst)
Checklist:
-Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep, soort
werkzaamheden?

Aanleiding: heldere beschrijving van de
pedagogische probleemsituatie.

Wat is nu de pedagogische problematiek
in verband met obesitas? Die kan veel
scherper worden beschreven. Opvoeden tot
gezondheid, opvoeddoelen van ouders,
opvoedstijlen etc.
Checklist:
-Is de aanleiding voor het onderzoek duidelijk
(bijv. a.d.h.v. de 5xW+H-methode van
Migchelbrink (Van der Donk & Van Lanen, 2015,
par.3.4) of de 6 ‘W’-vragen (zie Verhoeven, 2010,
par. 3.3)?

Probleemanalyse: oriëntatie op
problematiek vanuit de drie perspectieven
(micro, meso, macro) en analyse

War is de impact van obesitas vanuit het
perspectief van kinderen zelf, ouders, school
en samenleving? Daar kun je gerichter over
schrijven. Welke vragen moet je stellen om
de probleemanalyse op elk niveau te
kunnen maken? (zie o.a. 3.3 en 3.3.6 in je
boek Waarom is obesitas voor wie een
probleem? Wie wil dat het probleem wordt
opgelost?

Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op micro-, meso- en macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?

Heldere formulering onderzoeksdoel
(doelstelling), onderzoeksvraag en
deelvragen)

de onderzoeksvraag is vooral gericht op
inzicht. Maar je wilt meer, namelijk ook een
interventie toepassen of ontwikkelen die
tegemoet komt aan de
handelingscomponent. Volgens mij wil je
ontwerponderzoek doen klopt dat?
Bestudeer je onderzoek boek (p.30 e.v.,
p.58 p. 125) en maak je onderzoeksvraag
meer in de richting van ontwerponderzoek
Kleuters leven met ouders, dus ouders
moeten erbij betrokken zijn. Dat mis ik nog
in de onderzoeksvraag, en deelvragen maar
ook in de analyse moet het perspectief van
ouders scherper tot uiting komen,
Checklist:
- Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Op welke verandering
/ verbetering is het product/onderzoek/handelen
gericht? Voor welke doelgroep(en)?
- Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met de
probleemsituatie/-analyse?
- Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ? Worden hierbij kernbegrippen
in de onderzoeksvraag nader gedefinieerd?
- Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen door praktijkonderzoek?
- Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we te
weten komen)?
- Is er een literatuurlijst met concrete en
relevante titels? Ja maar de definitieve lijst

niet per hoofdstuk ordenen.
Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Aantal en kwaliteit van de gebruikte
bronnen

Tot nu toe relevant en goede bronnen. 2
Engelstalige bronnen zijn er nog niet. Welk
soort kennis zoek je in het buitenland?
Checklist:
•
•
•

Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau (waarvan minimaal 2 Engelstalig)
Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar
Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

Relevantie en reikwijdte van gebruikte
literatuur

Prima, maar pedagogische component
ontbreekt nog. Ouders-opvoeding-

Checklist:
•

•

•

Analyse en interpretatie van de literatuur,
conclusie (beschrijving betekenis van de
gebruikte literatuur) m.b.t. het eigen
onderwerp

Wordt er gebruik gemaakt van literatuur
die relevant is binnen het
onderzoeksthema en waarmee de
literatuurdeelvragen worden
beantwoord?
Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, mesoen macroperspectief? Is er een
internationale oriëntatie?
Sluit de oriëntatie aan bij de context?
Bij de doelgroep?
Wordt in het theoretisch kader
voldoende gefocust op de deelvragen?

Waarom is de volgorde van de deelvragen
logisch? Hoe maak je een logische volgorde
in je theoretisch kader? Realiseer je wat de
functie is van dit theoretisch kader ,
namelijk:….. (zie 3.3 en 3.3.5 in je boek)
Geef steeds duidelijk aan waarom de
gegeven info/theorie relevant is voor jouw
onderzoek.
Checklist:
•
•

Wordt de informatie in eigen woorden
beschreven?
Worden de bevindingen uit de vakliteratuur
expliciet gekoppeld aan het eigen onderzoek
(wat betekent de informatie uit de literatuur
nu voor je eigen onderzoek(opzet))?

Hoofdstuk 3 – Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Checklist:
- Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt inzetten
(kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd), zie
Verhoeven, 2010.
- Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
- Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?

Projectfasering: haalbaar en realistisch.

Checklist:
- Projectfasering; Welke activiteiten vinden
wanneer plaats?
- Bij praktijkonderzoek: Wordt duidelijk WIE de
activiteiten moet gaan uitvoeren.
Tip: Geef de planning weer in een schema of
tabel.

Feedbackformulier 1 praktijkonderzoek

Feedbackformulier 1 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1 en 2
Naam student: Florien Boutsema

Feedbackgever: Willemien Nicolaij

Studentnummer:

Datum: 07-03-2018

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Eerste keer gebruik van afkortingen
zoals MJD dan de betekenis geven.
Vermijd ik-vorm, probeer zakelijker te
schrijven.

Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, inhoudsopgave, APArichtlijnen
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Context: compacte beschrijving van de
instelling

Kijk nog even goed naar de paragraaf indeling? Staat
alles in de goede volgorde? Begin met wat voor soort
organisatie het is ipv de te bespreken waaruit het team
bestaat.

Checklist:
-Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep, soort
werkzaamheden?

Aanleiding: heldere beschrijving van de
pedagogische probleemsituatie.

Aanleiding van het onderzoek is kort, maar wel
duidelijk. Je richt je op obesitas bij kinderen, later heb
je het over kleuters, wees hier iets completer, waarom
moet er een interventie voor deze doelgroep komen?
Ook hier mist zakelijk taalgebruik.

Checklist:
-Is de aanleiding voor het onderzoek duidelijk
(bijv. a.d.h.v. de 5xW+H-methode van
Migchelbrink (Van der Donk & Van Lanen, 2015,

par.3.4) of de 6 ‘W’-vragen (zie Verhoeven, 2010,
par. 3.3)?

Probleemanalyse: oriëntatie op
problematiek vanuit de drie perspectieven
(micro, meso, macro) en analyse

De keuze op kleuters en preventie wordt goed en
duidelijk uitgelegd.
Waarom jij een interventie gaat ontwikkelen is nog niet
duidelijk, zijn er dan geen interventies die goed zouden
kunnen aansluiten bij deze doelgroep? Wat wordt er al
gedaan en wat werkt?
Micro, meso en macro niveau is aanwezig.
Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op micro-, meso- en macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?

Heldere formulering onderzoeksdoel
(doelstelling), onderzoeksvraag en
deelvragen)

Onderzoeksdoel loopt niet lekker, moet het een paar
keer lezen om te snappen wat je wil. Kijk hier nog eens
naar. Wat wordt het eindproduct een interventie die
preventief werkt, zodat obesitas minder wordt?
Wat ga je nu precies doen?
Onderzoeksvraag heeft het over gezonde leefstijl, is
een gezonde leefstijl niet meer dan alleen obesitas
voorkomen?
Deelvragen passen niet bij de hoofdvraag, in de
hoofdvraag noem je bijvoorbeeld preventie niet. Je
hoofdvraag moet specifieker geformuleerd worden.
Past gedragsverandering bij preventief werken? Moet
je ook weten wat er vanuit de theorie werkt bij deze
doelgroep en welke interventies, zodat je dit mee kan
nemen bij je praktijkvragen?
Mis veel bronvermelding. Waar haal je, je informatie
over de instelling vandaan?
Checklist:
- Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Op welke verandering
/ verbetering is het product/onderzoek/handelen
gericht? Voor welke doelgroep(en)?
- Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met de
probleemsituatie/-analyse?
- Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ? Worden hierbij kernbegrippen
in de onderzoeksvraag nader gedefinieerd?
- Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen door praktijkonderzoek?
- Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we te
weten komen)?

- Is er een literatuurlijst met concrete en
relevante titels?

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Aantal en kwaliteit van de gebruikte
bronnen

Prima.
Checklist:
•
•
•

Relevantie en reikwijdte van gebruikte
literatuur

Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau (waarvan minimaal 2 Engelstalig)
Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar
Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

IN het eerste hoofdstuk heb je het ook
over de gezinnen die een lager inkomen
hebben en obesitas, hier ga je verder
niet op in, terwijl je eerder schrijft dat
dit wel past bij de wijk selwerd.
Je noemt verschillende risicofactoren
die van invloed zijn op obesitas in de
wijk selwerd. Dit is interessant, omdat
dit aanknopingspunten bied voor je
interventie. Je gaat hier verder echter
niet op in, dat is jammer
Ik mis nog een stuk over wat er in de
literatuur bekend is over wat werkt bij
deze doelgroep. Of bij het probleem
obesitas.
Waar moet een goede preventieve
interventie aan voldoen?

Checklist:
•

•

•

Analyse en interpretatie van de literatuur,
conclusie (beschrijving betekenis van de
gebruikte literatuur) m.b.t. het eigen
onderwerp

Wordt er gebruik gemaakt van literatuur
die relevant is binnen het
onderzoeksthema en waarmee de
literatuurdeelvragen worden
beantwoord?
Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, mesoen macroperspectief? Is er een
internationale oriëntatie?
Sluit de oriëntatie aan bij de context?
Bij de doelgroep?
Wordt in het theoretisch kader
voldoende gefocust op de deelvragen?

.
Je legt de verschillende typen
interventies mooi uit en onderbouwt je
keuze, om terugkoppeling te maken
naar het beroep van de pedagoog zou
ik hier een koppeling maken met het

beroepsprofiel. Zo zet je het belang van
dit onderzoek voor de beroepspraktijk
sterk neer.
Kijk nog even goed naar de volgorde in
hoofdstuk 2 zodat het een vloeiender
verhaal wordt.

Checklist:
•
•

Wordt de informatie in eigen woorden
beschreven?
Worden de bevindingen uit de vakliteratuur
expliciet gekoppeld aan het eigen onderzoek
(wat betekent de informatie uit de literatuur
nu voor je eigen onderzoek(opzet))?

Hoofdstuk 3 – Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Checklist:
- Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt inzetten
(kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd), zie
Verhoeven, 2010.
- Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
- Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?

Projectfasering: haalbaar en realistisch.

Checklist:
- Projectfasering; Welke activiteiten vinden
wanneer plaats?
- Bij praktijkonderzoek: Wordt duidelijk WIE de
activiteiten moet gaan uitvoeren.
Tip: Geef de planning weer in een schema of
tabel.

Feedbackformulier 2

Feedbackformulier 2 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1, 2 en 3 en onderzoeksinstrument
Naam student: Florien Boutsema

Feedbackgever: Willemien Nicolaij

Studentnummer:

Datum:24-5-2018

* Dit veld wordt door de docenten ingevuld.
De student krijgt toestemming m.b.t. het continueren van het onderzoek:
Ja
(delete wat niet van toepassing is)
Kijk nog wel even goed naar de gegeven feedback en verwerk deze. Zorg er met name voor dat
je meetinstrument voldoende informatie oplevert.
Handtekening onderzoeksbegeleider:

Handtekening docent 2:

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Verschilllende zinnen lopen niet lekker, kijk
goed naar je schrijfstijl.

Verzorgde lay-out:

Prima

o.a. voorblad, inhoudsopgave, APArichtlijnen
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Context: compacte beschrijving van de
instelling

Beschrijving van wij selwerd ontbreekt.
Beschrijving van de organisatie die
opdrachtgever is, is wel aanwezig.

Checklist:
•

Aanleiding: heldere beschrijving van de
pedagogische probleemsituatie.

Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep,
soort werkzaamheden?

De aanleiding van het onderzoek is te
begrijpen. Er wordt veel theoretische
informatie gegeven.
Checklist:
-Is de aanleiding voor het onderzoek
duidelijk (bijv. a.d.h.v. de 5xW+Hmethode van Migchelbrink (Van der
Donk & Van Lanen, 2015, par.3.4) of de
6 ‘W’-vragen (zie Verhoeven, 2010, par.
3.3)?

Probleemanalyse: oriëntatie op problematiek
vanuit de drie perspectieven (micro, meso,
macro) en analyse

Belang van het onderzoek is duidelijk.
Kijk nog wel of alle info relevant is. En of je
explicieter kan zijn in micro, meso en
macro niveau.

Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op micro-, meso- en macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?

Heldere formulering onderzoeksdoel
(doelstelling), onderzoeksvraag en
deelvragen)

Hoofdvraag is helder en duidelijk.
De deelvragen sluiten aan, maar zijn ook
subjectief. Bijvoorbeeld vragen wat ze
missen, gaat ervanuit dat er dus iets
gemist wordt, maar dit weet je nog niet.
Ik mis nog een vraag over wat werkt bij de
begeleiding van deze doelgroep.

Checklist:
- Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Op welke verandering
/ verbetering is het product/onderzoek/handelen
gericht? Voor welke doelgroep(en)?
- Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met
de probleemsituatie/-analyse?
- Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ? Worden hierbij
kernbegrippen in de onderzoeksvraag nader
gedefinieerd?
- Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen door praktijkonderzoek?
- Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we
te weten komen)?
- Is er een literatuurlijst met concrete en
relevante titels?

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Aantal en kwaliteit van de gebruikte
bronnen
Checklist:
•
•
•

Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau (waarvan minimaal 2
Engelstalig)
Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar
Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

Relevantie en reikwijdte van gebruikte
literatuur

IN het theoretisch kader kunnen
koppelingen beter weergegeven worden.
Waarom wordt bepaalde informatie
gegeven is niet altijd duidelijk. Er zou meer
onderzoek plaats kunnen vinden, zodat er
een breder beeld ontstaat.

Checklist:
•

•

•

Analyse en interpretatie van de literatuur,
conclusie (beschrijving betekenis van de
gebruikte literatuur) m.b.t. het eigen
onderwerp

Wordt er gebruik gemaakt van literatuur
die relevant is binnen het
onderzoeksthema en waarmee de
literatuurdeelvragen worden
beantwoord?
Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, mesoen macroperspectief? Is er een
internationale oriëntatie?
Sluit de oriëntatie aan bij de context?
Bij de doelgroep?
Wordt in het theoretisch kader
voldoende gefocust op de deelvragen?

Zie vorige opmerking. Daarnaast leest het
niet heel prettig, informatie volgt soms ad
hoc op elkaar.

Checklist:
•
•

Wordt de informatie in eigen woorden
beschreven?
Worden de bevindingen uit de vakliteratuur
expliciet gekoppeld aan het eigen onderzoek
(wat betekent de informatie uit de literatuur
nu voor je eigen onderzoek(opzet))?

Hoofdstuk 3 - Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Op zich prima, kijk nog wel even naar het
type onderzoek dat je doet.

Checklist:
- Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt inzetten, bijv.
kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd (
Verhoeven, 2010).
- Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
- Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?

Beschrijven dataverzamelingsmethode
De kenmerken als leeftijd etc van de
respondenten ontbreekt nog.
Verder is alles globaal aanwezig.

Checklist:
- Keuze, typering en verantwoording
dataverzamelingsmethode(n)
- Wordt daarbij aandacht besteed aan validiteit
en betrouwbaarheid?
- Bij wie of wat is de informatie verzameld en
wat zijn de kenmerken van de respondenten? Via
welke procedure zijn de respondenten gekozen?
- Procedure dataverzameling (hoe is de
dataverzameling opgezet, voorbereid en
verlopen?)
Indien relevant (bij een ontwikkelopdracht):
- Welke activiteiten moeten er bij de uitvoering
van de interventie plaatsvinden en in welke
volgorde?
- Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden
voor het ontwikkelen van het product?
Werk dit uit volgens de verschillende fasen van
een ontwikkeltraject: het doen van
(voor)onderzoek, het ontwikkelen zelf, de
implementatie in de organisatie en de nazorg
/evaluatie.

Onderzoeksinstrument beschrijven en
verantwoorden:
- samenhang met onderzoeksvraag
- samenhang met theoretisch kader
- validiteit en betrouwbaarheid

Koppeling met theoretisch kader kan beter.
De vragen die gesteld worden geven een
summier beeld. Er wordt naar voorbeelden
gevraagd maar overkoepelende vragen
ontbreken.
Checklist:
•
•
•
•
•

Analyse data

Welke onderdelen kent het instrument?
Worden voorbeelditems of
voorbeeldvragen beschreven?
Wordt de vertaling van deelvragen naar
items toegelicht?
Worden bevindingen uit de literatuur
verwerkt in het instrument?
Wordt ingegaan op betrouwbaarheid en
validiteit?

aanwezig.
Checklist:
•
•

Beschrijf hoe de verkregen informatie is
bewerkt.
Benoem en onderbouw per type data
(kunnen meerdere typen zijn per
methode van dataverzameling) welke
analysemethode je hebt gebruikt.

Projectfasering: haalbaar en realistisch.

Checklist:
•

Projectfasering; Welke activiteiten
vinden wanneer plaats?

Wordt duidelijk WIE de activiteiten
moet gaan uitvoeren.

Het onderzoeksinstrument
Hoofdstuk 3: Is in de verantwoording van het
instrument een logische samenhang tussen
instrument en deelvragen beschreven.

Samenhang kan beter. De vragen geven een te
summier beeld van de werkelijkheid. Vragen
naar risicofactoren en opvoedvaardigheden zijn
aanwezig in de vorm van voorbeelden, maar
vragen naar het slaapritme van kinderen,
omgaan met regels, verschil zoon dochter
(cultuur) etc ontbreken. Zo ontstaat er niet een
volledig antwoord op je hoofdvraag.
Kijk nog goed naar de dingen die je noemt in
hoofdstuk 2 en hoe je deze kunt vertalen naar
een meetinstrument.

Hoofdstuk 3: Is het instrument valide (hoe
items bij de onderzoeksvraag en deelvragen
passen) en betrouwbaar (duidelijkheid en
eenduidigheid van de formulering van de
items).

Zie vorige opmerking.

Feedbackformulieren 3

Feedbackformulier 3 – Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen
Naam student:

Feedbackgever:

Studentnummer:

Datum:

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, APA- richtlijnen
Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?

Nee, de deelvragen ontbreken. De informatie
wordt enkel in tabellen weergegeven, de
tabellen worden niet uitgelegd. De resultaten
worden onduidelijk weergegeven. Hoofdstuk 4
dient herschreven te worden. Alle informatie
die gebruikt wordt in hoofdstuk 5 en 6 dient in
hoofdstuk 4 aanwezig te zijn.
Geef inzicht in wat de percentages betekenen.
Omschrijf wat het resultaat is. Enkel de
weergave van ingevulde analyse schema’ s is
onvoldoende.

Worden de resultaten zakelijk (zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in
bijlagen) weergegeven?

Nee zie vorige opmerkingen en opmerkingen in
het document.

Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?

Nee

Discussie en conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met
elkaar bekeken?

Nee, kijk goed naar de richtlijnen van
hoofdstuk 5. Wat nu in hoofdstuk 5 behandelt
wordt hoort veelal in hoofdstuk 4. Koppelingen
tussen theorie en praktijk worden onvoldoende
gemaakt.

Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?

ja

De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.

Nee de hoofdvraag sluit niet volledig aan op de
conclusie.

In je literatuurhoofdstuk gaat het erg over
risicofactoren en opvoedtaken, deze vind
ik hier summier terug, maar nemen wel
een grote plek in in je onderzoek.

Vraag me ook af of de hoofdvraag niet
meer gericht moet worden op deze
opvoedtaken zodat het voor de lezer
duidelijker is waarom je je hier op richt.
Opvoedtaken, risicofactoren en bestaande
interventies.

De betekenis van de conclusie wordt
beschreven in relatie tot

Nee

- cliënt
- instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)
Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn gebaseerd op de
onderzoeksresultaten (literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)

Ja maar bevat ten dele informatie die in het
conclusie hoofdstuk thuis hoort.

Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt

Nee

Zie opmerkingen in het document.

Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

Nee vooral aanbevelingen gericht op meer
onderzoek.

Er wordt één of meerdere aanbevelingen
gedaan gebaseerd op maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van normen en
waarden in relatie tot het eigen onderzoek.

Nee

Feedbackformulier 3 – Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen
Naam student: Florien Boutsema

Feedbackgever: Chiara Monnikhof

Studentnummer:

Datum: 07-08-2018

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Ik heb nog een paar foutjes in het bestand
onderstreept. Verder ziet het er netjes uit

Verzorgde lay-out:

Kijk uit met internetsites, kijk of je bronnen
‘van niveau’ zijn. APA uitvoering is netjes.

o.a. voorblad, APA- richtlijnen

Je wisselt soms van lettertype.
Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?

Worden de resultaten zakelijk (zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in
bijlagen) weergegeven?

Die rondjes zijn heel mooi, alleen moet je ze
nog wel inleiden. Welke vraag wilde je hiermee
beantwoorden en hoe koppel je terug naar
hoofdstuk 4&5

Ja dit gebeurt wel.

Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?

Nee dit mist nog echt. Een stukje met aan de
hand van staafdiagrammen.. ofzoiets.
Ook de koppeling met je deelvragen ontbreekt
nog.

Discussie en conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met
elkaar bekeken?

Nog niet af

Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?

Nog niet af

De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.

Nog niet af

De betekenis van de conclusie wordt
beschreven in relatie tot

Nog niet af

- cliënt
- instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)
Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn gebaseerd op de
onderzoeksresultaten (literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)

Ze zijn wel gebasseerd op je
literatuuronderzoek, maar je verwijst er nog
niet naar.

Probeer jezelf te onderbouwen, je hebt nog
een aantal dingen die niet worden onderbouwt.
-Structuur brengen en grenzen aangeven zijn
opvoedtaken die bij elkaar horen. Door
structuur aan de brengen in het
bewegingspatroon van het kind, zal de grens
wanneer er niet achter het scherm wordt
gezeten ook duidelijker worden
- WIJ Selwerd heeft ook veel begeleiding in de
wandelgangen.

Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt

Vooral eerste ‘korte puntjes’ mogen nog wel
iets concreter

Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

En, super irritant iknow maar Hoe dan?
- Bij WIJ Selwerd kunnen ze meer aandacht
besteden aan de promotie van aangeboden
interventies.
- De opvoedondersteuners zouden kunnen
beginnen met de nadruk leggen op de drie
opvoedtaken uit de conclusie. Namelijk, uitleg
en informatie geven aan het kind, grenzen
stellen bij schermgebruik en structuur brengen
in bewegingspatronen.

Er wordt één of meerdere aanbevelingen
gedaan gebaseerd op maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van normen en
waarden in relatie tot het eigen onderzoek.

Misschien moet je iets meer structuur
aanbrengen in je aanbevelingen. Bijvoorbeeld
beginnen met je hoofdvraag nog een keer
herhalen en dan op deelvraag de stukjes
typen.

Feedbackformulier 3 – Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen
Naam student: Florien Boutsema

Feedbackgever: Romy Misran

Studentnummer:?

Datum:16 augustus 2018

Algemeen
Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Ja. Denk alleen aan de leesbaarheid van je
stuk. Soms in deze een beetje moeizaam.

Verzorgde lay-out:

Kijk nog even goed naar het lettertype, dit is
niet overal gelijk. Ook moet het geheel nog
uitgelijnd worden en de regelafstand worden
aangepast naar 1,5.

o.a. voorblad, APA- richtlijnen

Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?

Nog niet genoeg. Pak dit per deelvraag aan!

Worden de resultaten zakelijk (zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in
bijlagen) weergegeven?

Je hebt mooie tabellen en grafieken in dit
hoofdstuk met mooie informatie hierin
weergegeven. Wanneer je de opbouw van het
hoofdstuk iets aanpast komt de informatie die
je geeft beter naar voren. Kijk over in de

onderzoeken van mij en Chi voor een beetje
inspiratie!
Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?

Dit kan denk ik ook nog uitgebreider.

Discussie en conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met
elkaar bekeken?

Is nog niet zo ver.

Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?

Ja, ik denk dat je inhoudelijk ook nog wat
terug kan blikken. Het gaat nu vooral over de
aanloop naar het daadwerkelijke onderzoek.

De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.

Ik denk dat hier nog een iets mooier en
scherper verhaal van kan worden gemaakt.

De betekenis van de conclusie wordt
beschreven in relatie tot

Nog niet voldoende, er mist nog een beetje
structuur in dit hoofdstuk

- cliënt
- instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)
Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn gebaseerd op de
onderzoeksresultaten (literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)

Voor een deel zeker wel, maar de koppeling
kan nog meer worden gemaakt.

Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt

Maak een duidelijkere lay-out.
Aanbeveling 1: lala
Nu staat er heel veel maar de leesbaarheid is
niet heel erg hoog.

Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

Ja!

Er wordt één of meerdere aanbevelingen
gedaan gebaseerd op maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van normen en
waarden in relatie tot het eigen onderzoek.

Ja.

Bijlage 7 Adviesbeoordeling opdrachtgever

