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Abstract 

Background: In recent years there has been a sharp increase in alcohol usage in under-aged 

children and who are now starting to drink at an earlier age. Aim: Research has revealed a 

dramatic decline in the attendance of parents at information evenings, a trend witnessed by 

the Trimbos institute at their own evenings. This paper sets out to determine what factors 

differentiate parents who participate in the Trimbos information sessions and those who do 

not. It also aims to see to what extent social-demographic and attitudinal factors can be used 

to predict whether parents decide to take part. Method: This study presents cross-sectional 

data from two questionnaires administered on 117 participating and 88 non-participating 

parents. The accrued data is processed in descriptive analysis and logistical regressions. 

Results: Findings reveal few differences between both parent groups regarding socialdemo-

graphic factors, attitude towards underage drinking and approach to alcohol when raising 

their children. However, the results do show that non-participating parents generally have 

older children than those in the other group. Furthermore, these parents also believe that the 

harmful effects of alcohol are only caused by excessive usage and tend to be more tolerant 

towards alcohol consumption in the home. Finally, this group is also less inclined to discuss 

topics related to underage drinking with other parents and find the information evenings too 

long. Conclusion: To attract more parents it is necessary to shorten the length of the infor-

mation evening. Considering parents’ reluctance to discuss this subject with others, one 

recommendation is to limit the content of parent evenings to information transfer. This may 

make the meetings less daunting for parents and encourage overall attendance.  

 

Inleiding  

Alcoholgebruik onder jongeren in Nederland: aard en omvang 

De afgelopen jaren wordt in de media veel stilgestaan bij het onderwerp alcoholgebruik onder 

kinderen en jongeren. Zo zijn termen zoals comazuipen, breezerbabes, bierboys, hokken en 

keten inmiddels onderdeel van ons dagelijkse taalgebruik en niet geheel onterecht. Er zijn 

vrijwel geen cijfers bekend over het alcoholgebruik onder kinderen en jongeren tot de jaren 

’80. Om de vier jaar doet het Trimbos-instituut onderzoek (het Peilstationsonderzoek 

‘scholieren’ en ‘ouders’) naar alcoholgebruik onder zowel scholieren (steekproef van 

ongeveer 2300 scholieren) van de basisschool als het voortgezet onderwijs (ongeveer 7600 

scholieren). Uit deze zelfrapportages blijkt dat het aantal kinderen en jongeren dat al op jonge 

leeftijd met alcohol kennis maakt tussen 1999 en 2003 sterk is gestegen (Monshouwer, Van 
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Dorsselaer, Gorter, Verdurmen, & Vollebergh, 2004). Het aantal twaalf-jarigen dat drinkt is 

van 1999 tot 2003 ongeveer twintig procent bij jongens en ongeveer dertig procent bij meis-

jes gestegen. Mede door informatie vanuit de pers en voorlichtingsactiviteiten is er echter ook 

sprake van een dalende trend in alcoholgebruik onder jongeren (Monshower et al, 2007). 

Deze daling (rond de tien procent) komt met name voor bij jonge drinkers tussen de twaalf en 

veertien jaar.  

 Maar jongeren onder de zestien drinken nog steeds vroeg en veel alcohol. De meeste 

scholieren geven aan te beginnen met drinken als zij tussen de elf en vijftien jaar oud zijn: 85 

procent heeft op vijftienjarige leeftijd al kennis gemaakt met alcohol (Monshouwer, et al., 

2007). Ruim één derde (36%) van de leerlingen van het voortgezet onderwijs heeft in de 

maand vooraf-gaand aan het onderzoek wel eens vijf glazen of meer bij één gelegenheid 

gedronken. Dit percentage stijgt het sterkst, bij zowel jongens als meisjes tussen de dertien en 

vijftien jaar. 

 Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op zelfrapportage onder jongeren middels op 

school afgenomen vragenlijsten. Hoewel vaak de vraag wordt gesteld of zelfrapportages 

geheel betrouwbaar zijn, is het met het aantal respondenten ondoenlijk om een andere 

methode te gebruiken. Aanvullend op dit soort onderzoek is het onderzoek naar het aantal 

ziekenhuisopnames naar aanleiding van alcoholvergiftiging bij kinderen en jongeren. Dit 

onderzoek van Valkenberg, Van der Lely en Brugmans (2007) laat een aanzienlijke stijging 

zien over de periode 2000-2005 van Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aan-

leiding van een vergiftiging waarbij alcohol betrokken was. Vooral bij de opname van 

jongeren van 14 jaar is er in deze periode sprake van een verzesvoudigd; van 100 naar 600 

SEH-behandelingen (Valkenberg, Van der Lely, & Brugmans, 2007). Naast deze bevindingen 

blijkt ook uit het internationaal vergelijkende ESPAD onderzoek dat Nederlandse jongeren 

tot de zwaarste drinkers van Europa behoren (Hibbel et al., 2004).  

 

Gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren 

Uit diverse studies blijkt dat alcoholgebruik van kinderen onder de zestien jaar 

lichamelijke en sociale risico’s met zich meebrengt (Bonomo et al., 2001; Verdurmen et al., 

2006). Dit heeft mede te maken met het feit dat de hersenen nog doorontwikkelen tot de leef-

tijd van 24 jaar. Zowel permanente verstoringen in de ontwikkeling van de hersenen (Hiller-

Sturmhofel & Swartzwelder, 2004), leer- en geheugenproblemen, als in extreme gevallen, 

uitval van motorische functies, zijn mogelijke gevolgen van overmatig alcohol-gebruik 
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(DeWit, Adlaf, Offord, & Ogborne, 2000; Hawkins et al., 1997, Verdurmen et al., 2006). Het 

verhogen van de startleeftijd van alcoholgebruik is daarom zeer belangrijk. 

Uit onderzoeken in de VS en Europa blijkt dat vooral een vroege beginleeftijd van 

alcoholgebruik een belangrijke voorspeller is van latere alcoholmisbruik of –afhankelijkheid 

(Verdurmen et al, 2006; Grant & Dawson, 1997; Andersen, 2003; Kraus, 2000). Over het 

mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt, is nog onduidelijkheid. Zo blijkt volgens sommige 

onderzoeken een samenhang te zijn tussen alcoholgebruik en probleemgedrag, zoals agressie, 

delinquentie en spijbelen (Verdurmen et al., 2006). Alcoholgebruik op jonge leeftijd is 

waarschijnlijk een onderdeel van een complex aantal factoren, zoals opvoeding, sociale druk, 

genetische factoren, probleemgedrag die leiden tot alcoholproblematiek op latere leeftijd.  

 

Mogelijke oorzaken en determinanten voor alcoholgebruik op jonge leeftijd 

De belangrijkste ontwikkelingstaken van een adolescent zijn het intensiveren van 

contact met leeftijdsgenoten en het deelnemen aan sociale contexten en activiteiten, zoals 

uitgaan. Er vindt binnen het sociale kader een verschuiving plaats van ouders naar leeftijds-

genoten, die als nieuwe vertrouwelingen worden beschouwd. Veel van de activiteiten met 

deze groep brengen een verhoogd risico van riskant gedrag met zich mee, zoals roken, 

drinken en drugsgebruik (Engels, Scholte, Lieshout, De Kemp, & Overbeek, 2005; Engels, 

Wiers, Lemmers, & Overbeek, 2005). Het sociale aspect van alcohol wordt vaak door 

jongeren gebruikt als motivatie om te drinken. Daarnaast voelen jongeren die drinken zich 

meer zelfverzekerd, socialer, minder nerveus en minder emotioneel. 

Ouders spelen een significante rol in het beginnend en toekomstig alcoholgebruik bij 

hun kind. Vooral het stellen van duidelijke en strenge regels door ouders omtrent het alcohol-

gebruik blijkt effectief in het uitstellen van de leeftijd waarop kinderen voor het eerst alcohol 

gaan drinken (Van der Vorst et al., 2005). Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een negatief 

verband is tussen het stellen van strenge regels over alcoholgebruik van ouders en de start-

leeftijd van alcoholgebruik onder dezelfde jongeren (Van der Vorst, et al., 2005). Strenge 

regels hebben minder effect op alcoholgebruik onder jongeren die al aan het drinken zijn. Het 

eerdere gebruik van alcohol is dus een sterke voorspeller van toekomstig alcoholgebruik, 

ondanks de regels die ouders stellen. Dit betekent dat ouders vroeg moeten beginnen met 

regels te stellen aan hun kinderen over alcoholgebruik (Van der Vorst, Engels, Meeus, & 

Dekovic, 2006).  

Nederlandse kinderen krijgen gemiddeld rond het dertiende levensjaar hun eerste 

ervaring met alcohol, over het algemeen thuis (Monshouwer et al., 2007; Van der Vorst, 
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Engels, Meeus, Dekovic, & Leeuwe, 2005). Ouders hopen op deze manier hun kind te 

kunnen monitoren in de hoeveelheid alcohol die hun kind drinkt (Otten, Van der Zwaluw, 

Van der Vorst, & Engels, 2008). Het voorbeeld dat ouders geven door hun eigen drinkgedrag, 

gedragspatronen, houding en verwachtingen ten opzichte van de consumptie van alcohol 

heeft invloed op het drinkgedrag van hun kinderen (Andrews, Hops, Ary, & Tildesley, 1993; 

Ary, Tildesley, Hops, & Andrews, 1993; Kandel, 1980; White, Johnson, & Buyske, 2000). 

Zowel de frequentie als het aantal glazen dat een jeugdige drinkt hangt samen met de mate 

waarin ouders drinken. Ruim één op de vijf scholieren (tot en met vijftien jaar) op het 

voortgezet onderwijs heeft een afspraak met zijn of haar ouders om tot een bepaalde leeftijd 

geen alcohol te zullen drinken (Verdurmen et al., 2008). 

Als kinderen eenmaal drinken neemt de invloed leeftijdsgenoten op het drinkgedrag 

toe. Zonder de sociale druk van leeftijdsgenoten is het onwaarschijnlijk dat adolescenten 

alleen zullen drinken (Barber, Bolitho, & Bertrand, 1998; Wynn, Schulenberg, & Kloska, 

1997). Rond de leeftijd twaalf tot veertien jaar wordt drinkgedrag van jongeren grotendeels 

beïnvloed door de mate waarin hun leeftijdsgenoten drinken. Tussen hun veertiende en 

vijftiende levensjaar neemt deze druk aanzienlijk af. Dit valt waarschijnlijk te verklaren 

doordat adolescenten hun autonomie vergroten (Barber, Bolitho, & Bertrand, 1998; Bot, 

Engels, Knibbe, & Meeus, 2005).  

 

Het beleid  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil middels het 

alcoholbeleid overmatig gebruik van alcohol voorkomen en beperken, vooral in het geval van 

jongeren en probleemdrinkers. De belangrijkste onderdelen van het Nederlands alcoholbeleid 

zijn de accijnsheffing, leeftijdsgrens op verkoop en de reclamecode. Op papier is accijns het 

meest krachtige instrument om alcoholgebruik te beperken. Inmiddels is de accijns vanaf 

2008 op wijn verhoogd van 44,2 naar 51,3 eurocent per fles en zal per 1 januari 2009 accijns 

op bier verhoogd worden met 65 eurocent per krat. Vooralsnog is bier in Nederland relatief 

goedkoper dan in de meeste andere landen. De Drank- en Horecawet werd in 2000 aan-

gescherpt: verkopers van alcoholhoudende dranken moeten nu altijd vragen naar het 

identiteitsbewijs als niet duidelijk is dat de koper zestien (zwak alcoholhoudende drank) of 

achttien (sterke drank) jaar of ouder is. Tevens zijn er, om te voorkomen dat kinderen en 

jongeren worden beïnvloed door reclame, in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank 

(RvA) regels vastgelegd. Er wordt echter niet actief op de naleving hiervan toegezien, boven-

dien staan er geen harde sancties tegenover. In de nieuwe Mediawet komt een verbod op 



5 
 

alcoholreclame op televisie en radio van 6.00 tot 21.00 uur. Nu is er een overeenkomst met 

Stiva (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) om reclame vóór 21.00 uur te voorzien van 

een waarschuwing om geen alcohol te drinken beneden de leeftijd van zestien jaar  (geraad-

pleegd op 23 december 2008, op http://www.alcoholpreventie.nl/bestand/Nederlands 

Alcoholbeleid. pdf) 

 

Preventieve interventies 

Er zijn veel effectiviteitstudies gedaan naar interventies op het gebied van alcoholpreventie. 

Cuijpers en collega’s maakten in 2005 een overzicht van de huidige stand van kennis en 

praktijk over de effectiviteit van interventies op het terrein van verslavingpreventie, 

waaronder ook alcoholpreventie, zowel in Nederland als in het buitenland (Cuijpers et al., 

2005). Zij richtten zich met name op veel voorkomende school georiënteerde interventies. De 

huidige schoolgerichte preventieprogramma’s baseren zich op het model van ‘sociale 

invloed’, waarin vaardigheden om weerstand te bieden aan druk van leeftijdsgenoten centraal 

staan, gecombineerd met bredere persoonlijke en sociale vaardigheden, zoals stressreductie 

en beslissingsvaardigheden (Hansen, 1992). Vaak worden bij schoolinterventies ook ouders 

betrokken door middel van een begeleidende functie of een ouderavond. Uit een meta-

analyse van Cuijpers (2002) blijkt dat bij voorlichtingsprogramma’s op school waarbij 

leeftijdsgenoten de leiding hebben, de effectgrootte significant groter is dan bij preventie-

programma’s die ouders leiden. Hoewel veel vergelijkingsonderzoeken wijzen op grote 

effecten van programma’s op de kennis van scholieren, resulteert het niet noodzakelijkerwijs 

in verandering van drinkgedrag (Paglia & Room, 1999; Cuijpers, 2005). 

 

Kumpfer, Alvarado & Whiteside (2003) onderzochten evaluatieonderzoeken van 

gezinsinterventies waaruit bleek dat de effectgrootte van gezinsinterventies twee tot negen 

maal groter was dan bij interventies die alleen op kinderen en jongeren gericht waren. Het 

veld van gezinsgerichte verslavingspreventie blijkt jong te zijn met een beperkte traditie. 

Evaluatieonderzoeken naar gezinsgerichte preventie, zoals oudercursussen waarin ouders uit 

de algemene bevolking geworven worden, laten zowel op korte als lange termijn positieve en 

veelbelovende effecten zien. Het toevoegen van een oudercomponent aan een school-

interventie blijkt de schoolinterventie te versterken (Schinke, Schwinn, Da Noia, & Cole, 

2004; Smit, Verdurmen, Monshouwer, & Smit, 2008; Verdurmen et al., 2007). Ook Smit en 

collega's richtte zich in hun meta-analyse op gezinsinterventies. Uit hun onderzoek bleek dat 

http://www.alcoholpreventie.nl/bestand/Nederlands%20Alcoholbeleid.%20pdf
http://www.alcoholpreventie.nl/bestand/Nederlands%20Alcoholbeleid.%20pdf
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gezinsinterventies zelfs na 48 maanden effectief bleken. Tevens bleek dat het zeer 

waarschijnlijk is dat deze interventies de startleeftijd van alcoholgebruik kan verlagen. 

Steeds meer drug- en alcoholpreventie programma’s richten zich op meerdere 

betrokkenen, zoals leeftijdsgenoten, ouders, leraren en verenigingen (Flay, 2000; Kormo & 

Toomey, 2002; Nation et al., 2003; Perry et al., 1996). Uit diverse onderzoeken blijken twee 

componenten het meeste bij te dragen aan de vermindering van alcoholgebruik onder 

jongeren; namelijk de (extra) lesstof op scholen en ouderlijke deelname binnen het onderwijs-

programma, zoals een ouderavond over onderwerpen die in het lesmateriaal zijn behandeld 

(Perry et al., 2002; Smit, Cuijpers, Lemmers, Jonkers, & De Weerdt, 2003). Jongeren zijn 

namelijk eerder geneigd gezond gedrag over te nemen en te behouden als hun sociale 

omgeving dat vanuit positieve rolmodellen implementeert (Bandura, 1986; Flay, 2000; Flay 

& Petraitis, 1994). Naast de aanpak van meerdere compo-nenten speelt ook intensiteit en 

frequentie van de interventie een belangrijke rol binnen de preventiehulpverlening (Nation et 

al., 2003). Uit onderzoek blijkt echter dat ouderparticipatie afneemt  – maar liefst twee derde 

van de ouders neemt niet deel aan voorlichtingsactiviteiten – naarmate kinderen ouder 

worden en naar de middelbare school gaan (Dauber & Epstein, 1993; Weinberger, Tublin, 

Ford, & Feldman, 1990). Door de beperkte deelname van ouders worden gezinnen met een 

hoger gezondheidsrisico nauwelijks bereikt (Stein, Bauman, & Ireys, 1991). 

Een van de grootste belemmeringen bij gezinsgerichte interventies is de werving van 

de ouders/gezinnen (Spoth, Greenberg, & Turrisi, 2008). Het is de vraag of hoogrisico ouders 

willen deelnemen aan gezinsgerichte interventies (Smit et al., 2008). 

 

Lage deelname ouders en barrières  

  Hoewel bevindingen vanuit de literatuur niet eenduidig zijn over de significante 

invloed van sociaaldemografische factoren op de mate van ouderlijke deelname aan 

preventieprogramma’s, blijkt toch uit enkele studies dat voornamelijk geslacht, etniciteit 

(Cohen & Linton 1995; Rohrbach et al. 1994), leeftijd, de sociaal-economische status (SES) 

van ouders en de leeftijd van hun kinderen invloed hebben op de mate van deelname aan 

universele ouderlijke preventie interventies (Albin, Lee, Dumas, Slater, & Witmer, 1985; 

Holden, Lavigne, & Cameron, 1990; Hops & Seeley, 1992). Van de aanwezige ouders is het 

merendeel vrouwelijk, getrouwd, blank en met een midden tot hoge sociaal-economische 

status (SES) (Hops & Seeley 1992). Ook het onderwijs dat ouders hebben genoten blijkt 

positief gerelateerd te zijn aan de mate van ouderlijke deelname en aan de percepties van 

ouders over de voordelen van dit soort voorlichtingsprogramma (Spoth & Redmond, 1995). 
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Het inkomen van de families speelt daarentegen geen significante rol in het geheel (Albin et 

al., 1985). 

 Birch en Hallock (1999) onderzochten de ouderlijke betrokkenheid bij voorlichting in 

het onderwijs over alcohol, roken, eetgedrag en drugs. In hun aanbevelingen  spreken zij over 

de noodzaak om vast te stellen waar ouders geïnteresseerd in zijn, wat hun behoeftes zijn en 

tegen welke hindernissen zij aan lopen alvorens zij besluiten niet deel te nemen aan 

preventieprogramma’s op school. Dit beeld wordt eveneens bevestigd door onderzoek van 

Stein, Bauman en Ireys (1991). 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouders tegen meerdere barrières aan lopen die hen 

ervan weerhouden om deel te nemen aan gezondheidsvoorlichting op school. De meest voor-

komende redenen om af te zien van deelname zijn logistieke problemen, met als voornaamste 

reden: tijdgebrek. Ouders kunnen deelname aan de ouderavond niet combineren met werk-

verplichtingen of opvoedkundige taken (Birch & Hallock, 1999; Spoth & Redmond 1995, 

2000; Spoth, Redmond, Hockaday, & Shin, 1996; Spoth, Redmond, & Shin, 2000). Om 

ouderparticipatie hoog te houden adviseren Spoth en collega’s (1999) evenals Stigler en 

collega’s (2006) om de ouderinterventie zo min mogelijk intensief te maken, door hooguit 30 

minuten tijd van de ouders in beslag te nemen. Bij kortere activiteiten die frequent herhaald 

worden blijkt namelijk de participatie van ouders evenals de effectgrootte hoger te zijn 

(Nation et al, 2003). 

 Naast logistieke problemen speelt ook de communicatie en vertrouwen tussen ouders 

en de (middelbare) school een belangrijke rol in de beslissing om deel te nemen aan voor-

lichtingsactiviteiten (Birch & Hallock, 1999; Spoth & Redmond 1995; Spoth & Redmond, 

2000). Ouders weten vaak niet (op tijd) dát er ouderactiviteiten worden georganiseerd. 

Tevens blijkt een gebrek aan kennis van het voorlichtingsonderwerp er toe te leiden dat 

ouders het onderwerp onbelangrijk vinden (Birch & Hallock, 1999; Bright, 1996; Spoth & 

Redmond, 1995). De mate waarin ouders het onderwerp als probleem bij hun eigen kind of in 

hun omgeving ervaren blijkt een sterke voorspeller te zijn van ouderlijke deelname. Vijftien 

procent van de gezinnen weigert deel te nemen, omdat zij denken dat hun kind problemen 

zelf kan vermijden (Birch & Hallock, 1999; Spoth & Redmond, 1995; Spoth & Redmond, 

2000). Tegelijkertijd ervaren veel ouders deelname aan dit soort voorlichtings-projecten als 

onbelangrijk. Onderzoeken naar redenen waarom ouders voorlichtingsprojecten al dan niet 

bijwonen (Bright bijvoorbeeld, 1996) zijn weinig informatief over de redenen van ouders, 

daar deze in het onderzoek als antwoordoptie zijn weergegeven en er dus een spontane reactie 

van ouders over hun redenering ontbreekt. 
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Alcohol en Opvoeding - ouderavonden 

 Het Ministerie van VWS heeft in 2006 het Trimbos-instituut en het NIGZ een 

gezamenlijke opdracht gegeven voor een alcoholpreventieproject gericht op ouders van 

kinderen onder de 16 jaar. De hoofddoelstelling van het project Alcohol en Opvoeding is het 

beïnvloeden van het gedrag van ouders om alcoholgebruik bij kinderen op jonge leeftijd te 

voorkomen. Het Trimbos-instituut bracht in 2006 een rapport uit over de schadelijke effecten 

van alcohol op jonge leeftijd (Verdurmen et al., 2005). Deze informatie werd gebruikt voor 

grootschalige campagnes gericht op het informeren van opvoeders en net als andere 

landelijke en regionale activiteiten een cultuuromslag bewerk-stelligen in de alcoholnorm. 

 

Het project ‘Alcohol en Opvoeding’ (Trimbos-instituut) bestaat uit een massamediale 

campagne met meerdere lanceringen, een regionale campagne in de vorm van voorlichtings-

middelen en ouderavonden (Uw kind en genotmiddelen: ‘Alcohol en Opvoeding’) en de 

ontwikkeling van bijbehorende wervingsmaterialen. De primaire doelgroep van de campagne 

betreft ouders van kinderen in de leeftijd acht tot zestien jaar. Een van de onderdelen van 

Alcohol en Opvoeding is de ouderavond Alcohol en Opvoeding. De inhoud van de ouder-

avond sluit aan bij de informatiebehoefte van de ouders, het genotmiddelenbeleid van de 

school, én is gebaseerd op de huidige voorlichtingsboodschap over de rol van de ouders in 

alcoholpreventie bij jongeren. De ouderavond is een primair preventiemiddel, dat zich richt 

op het voorkomen van nieuwe gevallen van alcoholgebruik onder jongeren (incidentie). Het 

aanspreken van ouders op deze avond kan hen ervan overtuigen regels te stellen aan het 

alcoholconsumptie van hun kind wat leidt tot het verminderen van de kans op (vroeg) 

alcoholgebruik onder jongeren (Van der Vorst et al., 2005). 

 Een belangrijke doelstelling van het project is om het bereik van de gezinsgerichte 

preventieve interventies te vergroten. Zowel middelbare scholen die de ouderavond 

organiseren en regionale gezondheid bevorderingsinstellingen (verslavingszorg of GGD) die 

de middelbare scholen van materialen en informatie voorzien, laten weten dat de opkomst 

van ouders minder is dan verwacht.  

 

Onderzoeksvragen 

 In dit artikel worden de verschillen onderzocht tussen ouders die de ouderavond wel 

en niet bezoeken en verbanden tussen de mate van deelname van ouders aan de ouderavond 

‘Alcohol en Opvoeding’ en demografische factoren, zoals leeftijd, geslacht, opleidings-

niveau, aantal kinderen etc. Tevens wordt onderzocht wat het verband is tussen ouderlijke 
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deelname en opvattingen over alcoholgebruik en eigen drinkgedrag. Tot slot wordt onder-

zocht in hoeverre de mate van deelname beïnvloed wordt door praktische factoren, zoals 

informatievoorziening, tijd, duur en locatie van de ouderavond, etc. De onderzoeksvraag luidt 

daarom als volgt: Waarin onderscheiden ouders die afwezig zijn bij de ouderavonden Alcohol 

en Opvoeding, zich van ouders die wel aanwezig zijn tijdens deze avond? 

 

De probleemstelling valt uiteen in een aantal deelvragen: 

1. In hoeverre is er een verschil in sociaaldemografische factoren tussen deze twee 

groepen ouders? 

2. In hoeverre is er een verschil in opvattingen omtrent alcohol en opvoeding tussen de 

twee oudergroepen? 

3. In hoeverre zijn ouders gemotiveerd om naar de ouderavond te gaan? 

4. In hoeverre verschilt de waardering voor de organisatie van de ouderavond? 

5. In hoeverre hebben opleidingsniveau van de ouder en de leeftijd van het oudste kind 

invloed op de mate van aanwezigheid van ouders?  

6. In hoeverre heeft de mate waarin ouders schadelijke gevolgen van alcoholgebruik 

inschatten invloed op de mate van hun aanwezigheid tijdens de ouderavond?  

7. In hoeverre hebben regels in alcoholopvoeding invloed op de mate van aanwezigheid 

van ouders tijdens de ouderavond? 

 

Verwachtingen  

 Vanuit sociaaldemografisch perspectief verwacht ik, dat de populatie aanwezige 

ouders grotendeels zal bestaan uit vrouwen tussen de 40 en 50 jaar. Ik verwacht dat de 

sociaaleconomische status (SES), waaronder opleidingsniveau, hier een significante rol zal 

spelen: ouders met een lagere opleiding zullen gemiddeld minder deelnemen aan deze ouder-

avond. Dit komt mede door mijn verwachting, dat lager opgeleide ouders alcoholgebruik 

onder de zestien jaar eerder zullen goedkeuren dan hoger opgeleide ouders. Ten derde 

verwacht ik van ouders die afwezig zijn denken dat hun kind regelmatig en veel drinkt (lees: 

twee of meer eenheden per gelegenheid). Ook neem ik aan, dat deze ouders zelf veel en 

frequent drinken en dat zij weinig alcoholmaatregelen hanteren binnen hun opvoeding. Tot 

slot verwacht ik, dat de organisatie van de ouderavond het meeste invloed heeft op de 

deelname van ouders. De tijd, duur en locatie van de ouderavond kunnen mijn inziens ouders 

weerhouden om naar de ouderavond te komen. Ook de communicatie, informatieverstrekking 
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en werving (of het gebrek hieraan) zullen naar verwachting belangrijke voorspellers zijn voor 

het wel of niet deelnemen van ouders aan deze ouderavond.  

 

Methode  

Participanten  

 Het onderzoek wordt cross-sectioneel uitgevoerd. De deelnemers van dit onderzoek 

zijn ouders van acht middelbare scholen (waarvan vijf VMBO-scholen) verspreid over heel 

Nederland die in de november 2008 een ouderavond 'Alcohol en Opvoeding' hebben georga-

niseerd. Dit onderzoek onderscheidt twee oudergroepen, waarvan de eerste groep ouders 

allemaal aanwezig waren op de ouderavond en de andere groep (ondanks een uitnodiging) 

afwezig was. De groep aanwezige ouders bestaat uit 177 ouders (wat ongeveer 80% alle 

aanwezige ouders op de bezochte ouderavond was), waarvan 125 (68,5%) moeders en 52 

(28,7%) vaders, met een gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 49 jaar. De groep afwezige 

ouders bestaat uit 88 ouders, waarvan 65 (73,9%) moeders en 23 (26,1%) vaders, tevens met 

een gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 49 jaar. In totaal zijn er 265 vragenlijsten ingevuld. 

 

Interventie 

 De twee tot drie uur durende ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ wordt op de 

(middelbare) school zelf gegeven. De avond bestaat uit een presentatie van ongeveer een uur 

over de risico’s en gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Na de presentatie gaan 

ouders middels verschillende workshops met elkaar in discussie over verschillende opvoed-

kundige problemen met betrekking tot alcohol en is er nog ruimte voor vragen. De gehele 

avond wordt wat betreft materialen en informatie geheel voorzien door een vertegen-

woordiger van de regionale verslavingszorg. Sommige scholen gebruiken een interactieve 

theatergroep die opvoedkundige situaties over alcoholgebruik onder jongeren uitspeelt. De 

ouderavonden waren voor alle ouders toegankelijk, maar er is speciale aandacht gevestigd op 

ouders van kinderen in de eerste en tweede klassen (twaalf tot veertien jaar). 

 

Onderzoeksprocedure en dataverzameling 

 Allereerst heeft er in samenwerking met regionale gezondheid bevorderingsinstel-

lingen een vooronderzoek plaats gevonden naar verschillende middelbare scholen die de 

ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ in de maand november hebben gegeven. Zeven scholen 

nemen uiteindelijk deel aan het onderzoek en zijn tijdens de ouderavond bezocht door een 
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vertegenwoordiger van het Trimbos-instituut die voorafgaand aan de presentatie vrijwel alle 

ouders (gemiddeld twintig ouders per ouderavond) heeft voorzien van vragenlijsten. De 

ouders vullen vóór de ouderavond het eerste deel van de vragenlijst in. Dit deel bevat vragen 

over de persoonlijke opvatting van ouders ten opzichte van alcoholgebruik zonder beïnvloed 

te zijn door de presentatie en informatie. Na de ouderavond vullen ouders de rest van de 

vragenlijst in en leveren deze direct in bij de vertegenwoordiger van het Trimbos-instituut. 

Tijdens alle ouderavonden is een presentielijst of aanmeldingslijst bijgehouden van de 

aanwezige ouders. Aan de hand van deze lijsten zijn afwezige ouders van leerlingen wille-

keurig geselecteerd. Deze ouders ontvangen via de school een vragenlijst met begeleidende 

brief en een retourenvelop naar het Trimbos-instituut. Na drie weken is geëvalueerd hoeveel 

afwezige ouders een vragenlijst hebben opgestuurd. Door de kleine respons (minder dan tien 

procent) is een tweede groep willekeurig geselecteerde afwezige ouders een vragenlijst 

toegestuurd. Ook in deze groep kent een lage respons (minder dan twintig procent). Daarom 

is bij vijftien afwezige ouders de vragenlijst telefonisch afgenomen, zodat de respons op 25% 

is uitgekomen. 

 

Meetinstrumenten 

 De voor dit onderzoek afgenomen vragenlijsten bestaan uit 23 vragen voor aanwezige 

ouders en 22 vragen voor afwezige ouders. De vragenlijsten zijn als bijlage van deze thesis 

opgenomen. Beide vragenlijsten verschillen nauwelijks, behalve dat aanwezige ouders nog 

een aantal vragen beantwoorden over hun ervaring met en beoordeling van de ouderavond en 

afwezige ouders wordt gevraagd naar de reden van hun afwezigheid. De vragenlijsten zijn 

gedeeltelijk gebaseerd op vragenlijsten van het Peilstationsonderzoek. Vrijwel alle vragen in 

dit onderzoek zijn multiple choice en bestaan voornamelijk uit vijf of meer antwoordmoge-

lijkheden. Alle vragenlijsten zijn genummerd en er zijn geen achternamen vermeld, waardoor 

de anonimiteit blijft gewaarborgd. Ten slotte kan op basis van de vragenlijst onderscheid 

worden gemaakt tussen vier clusters van onderzoeksmaten: 
1 

sociaaldemografische gegevens 

(leeftijd van de ouder, geslacht, geloof, opleidingsniveau van ouder, leeftijd van het oudste 

kind), 
2 

opvattingen en kennis over alcoholgebruik onder jongeren (onderverdeeld in 

opvattingen over alcoholgebruik in het algemeen, opvattingen over drinkgedrag van het eigen 

kind en eigen alcoholgebruik en opvattingen over opvoeding in alcoholgebruik), 
3 

motivatie 

van ouders voor deelname aan de ouderavond en behoefte aan informatie over het onderwerp 

en 
4 

organisatie en werving (onderverdeeld in informatieverstrekking over de ouderavond, de 

organisatie van de ouderavond en de wervingsmaterialen). 
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Dataverwerking en data-analyse 

 In totaal zijn er 93 variabelen in dit onderzoek opgenomen. Vrijwel alle variabelen 

zijn van ordinaal meetniveau. In de voorbereidingsfase zijn outliers onderzocht. Deze zijn 

niet noemenswaardig voor het onderzoek en worden buiten beschouwing gelaten. Ditzelfde 

geldt voor ontbrekende waarden (missings), omdat deze groep minimaal is.  

 In de beschrijvende statistieken is gekozen voor een chikwadraattoets, omdat de 

variabelen van ordinaal meetniveau zijn. Een deel van de variabelen zijn vanwege de grote 

spreiding door de hoeveelheid antwoordcategorieën in de datapreparatie aangepast. Zo zijn 

bij alle vragen over leeftijden de categorieën tot vier antwoordmogelijkheden gehercodeerd 

en zijn vragen met vijf antwoordcategorieën (bijvoorbeeld over de mate waarin ouders het 

eens zijn met stellingen) naar drie antwoordcategorieën samengevoegd. Naast het hercoderen 

van antwoordcategorieën is bij één vraag (over de effectiviteit van alcoholmaatregelen) een 

schaal aangemaakt om drie vragen over hetzelfde onderwerp samen te voegen. Bij het 

hercoderen en samenvoegen van variabelen is gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit 

van de nieuwe variabelen. Naast de beschrijvende statistieken worden ook een aantal 

verklarende onderzoekshypothesen aan de hand van de laatste twee onderzoeksvragen 

getoetst aan de hand van logistische regressies.  

 

Resultaten  

Beschrijvende statistieken 

Verschillen in sociaaldemografische kenmerken 

 In tabel 2 (zie bijlage) staan de sociaaldemografische gegevens van de aanwezige en 

afwezige ouders. Uit de resultaten komt naar voren, dat afwezige ouders enigszins jonger zijn 

dan aanwezige ouders, hoewel dit verschil niet significant is. Van de aanwezige ouders is 

44% 45 tot 49 jaar. Bij afwezige ouders is dit 40%. De twee oudergroepen verschillen niet 

naar geslacht van de ouder, geloof en opleidingsniveau. Er bestaat wel verschil in de leeftijd 

van hun kinderen en in het bijzonder de leeftijd van het oudste kind (χ
2
=6,47; df=2; p<0,039). 

Afwezige ouders (55%) hebben vaker een oudste kind van 16 jaar of ouder dan aanwezige 

ouders (39%). Dit is voor het onderzoek relevant, omdat het hebben van een oudste kind van 

boven de zestien jaar kan betekenen dat ouders voorheen al naar deze ouderavond zijn 

geweest of de fasen van drank in hun opvoeding al eerder hebben ervaren. Het feit dat ouders 

van oudere kinderen de voorlichtingsavond minder vaak bezoeken lijkt aan te tonen dat deze 

ouders minder openstaan voor informatie. 
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 Kortom, beide oudergroepen komen redelijk met elkaar overeen: ze worden groten-

deels door vrouwen vertegenwoordigd, zijn vaker rooms-katholiek en tussen de 40 en 50 jaar 

oud. Het enige significante verschil tussen aan- en afwezige ouders is, dat afwezige ouders 

vaker een oudste kind hebben van zestien jaar of ouder.  

 

Verschillen in opvattingen over alcoholgebruik 

 In dit deel wordt onderzocht hoe de opvattingen van aanwezige en afwezige ouders 

zijn ten opzichte van alcoholgebruik onder jongeren in het algemeen, met betrekking tot hun 

eigen kind en binnen hun opvoeding.  

 

Opvattingen over alcoholgebruik in het algemeen 

 Middels een aantal stellingen over alcoholgebruik in het algemeen en vragen over de 

leeftijd die ouders acceptabel vinden voor de eerste ervaringen met alcohol is in kaart 

gebracht, hoe beide oudergroepen denken over alcoholgebruik onder jongeren. Gepoogd is 

hiervan een schaal te maken. Uit de factoranalyse (type: principe components analysis – 

PCA) blijkt dat vier items een schaal 'het acceptabel vinden dat jongeren van één glas alcohol 

drinken' vormen. De interne betrouwbaarheid is voldoende (α=0.745). Er zijn geen signifi-

cante verschillen tussen aan- en afwezige ouders op deze schalen, zodat de afzonderlijke 

variabelen zijn geëxploreerd. Ook op item niveau zijn er geen significante verschillen.  

  

Opvattingen over drinkgedrag van het eigen kind 

 Met de volgende stellingen proberen we te achterhalen in hoeverre ouders verschillen 

in hun ideeën over hoeveel hun kind drinkt of heeft gedronken en wat de mogelijke gevolgen 

voor kun kind kunnen zijn wanneer hij/zij alcohol drinkt. Uit de factoranalyse blijkt dat de 

items geen schaal vormen. 

 Op de vraag of hun kinderen wel eens alcohol hebben gedronken, blijkt dat kinderen 

van afwezige ouders significant vaker hebben gedronken dan kinderen van aanwezige ouders 

(χ
2
=9,4; df=3; p<0,05). Er is ook gevraagd in hoeverre ouders denken, dat alcohol schadelijke 

gevolgen heeft voor hun eigen kind. Er komen vier significante verschillen tussen beide 

oudergroepen naar voren, waarbij aanwezige ouders in alle gevallen het drinken van kleine 

hoeveelheden alcohol risicovoller beschouwen dan afwezige ouders. Bijna vier op de tien 

aanwezige ouders vindt, dat onveilige seks al het gevolg kan zijn bij kleine hoeveelheden 

alcohol. Bij afwezige ouders denkt twee op de tien dat dit het geval is (χ
2
=9,3; df=2; p<0,01). 

Ook denken relatief meer aanwezige ouders dan afwezige ouders (55% versus 37%) dat een 
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verminderde schoolprestatie het gevolg kan zijn van kleine hoeveelheden alcohol (χ
2
=16; 

df=2; p<0,001). Een derde verschil is dat slechts twintig procent van de afwezige ouders 

versus ruim één derde van de aanwezige ouders denkt, dat alcoholverslaving op latere leeftijd 

door kleine hoeveelheden alcohol kan worden veroorzaakt (χ
2
=6,1; df=2; p<0,05). Tot slot is 

er een klein maar significant verschil zichtbaar tussen beide oudergroepen wat betreft hun 

opvatting over schade aan de hersenen als gevolg van alcoholgebruik. Ruim 60% van de 

aanwezige ouders en 48% van de afwezige ouders geeft aan, dat schade aan de hersenen het 

gevolg kan zijn van kleine hoeveelheden alcohol (χ
2
=9,05; df=2; p<0,01). 

 

Eigen alcoholgebruik 

 In het onderzoek is aan beide oudergroepen naar het eigen drinkgedrag gevraagd. 

Aanwezige ouders drinken significant meer dan afwezige ouders, hoewel de verschillen zeer 

klein zijn (χ
2
=11; df=4; p<0,05). Bijna twee op de vijf aanwezige ouders en 27% van de 

afwezige ouders drinkt af en toe bij bijvoorbeeld speciale gelegenheden. Daarnaast drinkt 

ruim één derde (34%) van de aanwezige ouders en 27% van de afwezige ouders (bijna) elke 

week.  

 

Opvattingen over opvoeding in alcoholgebruik 

 Ten aanzien van de opvattingen over opvoeding in alcoholgebruik komt uit de 

onderzoeksdata naar voren, dat van beide oudergroepen ruim 20% vertrouwen heeft in de 

effectiviteit van hun eigen alcoholopvoeding. Op itemniveau bestaan er meerdere significante 

verschillen tussen de oudergroepen. Over het algemeen zijn ouders redelijk streng over het 

alcoholgebruik van hun eigen kind. Echter, afwezige ouders zijn significant vaker coulant 

over alcohol in hun opvoeding dan aanwezige ouders. Afwezige ouders laten vaker toe, dat 

hun kind thuis één glas in het bijzijn van een van de ouder drinkt (10% versus 5%) (χ
2
=8,02; 

df=2; p<0,05). Ook mogen kinderen van afwezige ouders significant vaker op feestjes 

drinken dan kinderen van aanwezige ouder (12% versus 3%) (χ
2
=8,3; df=2; p<0,05). Ten 

slotte mogen kinderen van afwezige ouders significant vaker in het weekend drinken dan 

kinderen van aanwezige ouders (7% versus 2%) (χ
2
=7,3; df=2; p<0,05). 

 Concluderend kunnen we stellen, dat beide oudergroepen wat betreft opvattingen over 

alcohol onder jongeren en bij de leeftijdsgrens voor de eerste ervaring weinig van elkaar 

verschillen. Ook blijkt een deel van de kinderen van beide oudergroepen over het algemeen 

(nog) niet gedronken te hebben of één keer één slokje te hebben gehad. Zelf drinken beide 

oudergroepen voornamelijk af en toe of wekelijks. Wat betreft kennis over schadelijkheid 
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blijken afwezige ouders wat minder de schadelijke gevolgen van kleine hoeveelheden alcohol 

in te zien dan aanwezige ouders. Ondanks het feit dat beide oudergroepen vrij streng zijn over 

alcoholmaatregelen laten afwezige ouders vaker in hun opvoeding toe, dat hun kind in 

bepaalde situaties drinkt dan aanwezig ouders.  

 

Motivatie  

 Een belangrijk aspect van deelname aan een voorlichtingsavond als deze, is dat 

motivatie van ouders om hieraan deel te nemen. Een aantal stellingen zijn in de vragenlijsten 

opgenomen om een beeld te schetsen van de motivatie van beide oudergroepen. Zoals ver-

wacht blijkt het onderwerp aanwezige ouders (81%) meer aan te spreken dan afwezige ouders 

(61%) (χ
2
=20,5; df=2; p<0,001). Verder hebben afwezige ouders (20%) minder behoefte aan 

informatie over het onderwerp alcohol en opvoeding dan aanwezige ouders (71%) (χ
2
=94,2; 

df=2; p<0,001). Een belangrijk onderdeel van de ouderavond is het praten met en luisteren 

naar andere ouders over hun ervaringen met alcohol en opvoeding. Bijna de helft van alle 

aanwezige ouders en slechts 8,8% van de afwezige ouders heeft behoefte om met andere 

ouders te praten over ervaringen met alcoholgebruik in de opvoeding (χ
2
=75,8; df=2; 

p<0,001). Daarnaast hebben afwezige ouders (12%) minder behoefte om de visie van andere 

ouders te horen dan aanwezige ouders (58%) (χ
2
=79,9; df=2; p<0,001).  

 Middels een open vraag in de vragenlijst is aan afwezige ouders gevraagd om te 

vermelden, waarom zij bij de ouderavond afwezig waren. Deze antwoorden zijn vervolgens 

gecategoriseerd in een zestal opties. Bijna de helft van de afwezige ouders geeft als reden 

verhinderd te zijn (lees: geen tijd, andere verplichtingen, werk, et cetera). Bijna één op de vijf 

geeft aan geen probleem met alcohol in de opvoeding thuis te hebben.
1
  

 Uit dit deel van het onderzoek concluderen we, dat afwezige ouders minder 

gemotiveerd zijn om naar de ouderavond te komen. Ze hebben vrijwel geen behoefte aan 

informatie over het onderwerp en willen niet met andere ouders praten over hun ervaringen 

met alcohol in de opvoeding. Aanwezige ouders willen vaker een discussie met andere ouders 

over dit onderwerp. We kunnen dus stellen, dat de ouders die niet bereikt worden met deze 

ouderavond waarschijnlijk niet gemotiveerd zijn om informatie te ontvangen over alcohol-

gebruik onder jongeren of hier actief over te willen praten met andere ouders (waar deze 

ouderavond wel naar streeft). 

 

 

                                         
1 Zie Figuur 1 in de bijlage: Redenen voor afwezigheid van afwezige ouders 
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Organisatie van ouderavond 

 Een tweede belangrijk aspect voor deelname van ouders aan deze ouderavond is, hoe 

deze is georganiseerd. Beide oudergroepen geven significant verschillende tijden aan dat zij 

benaderd zijn voor de ouderavond, variërend van een maand van tevoren (64% aanwezig 

versus 74% afwezig) tot twee weken van tevoren (26% aanwezig versus 8% afwezig) 

(χ
2
=31,7; df=3; p<0,001). Volgens het merendeel van beide oudergroepen (respectievelijk 

89,1% aanwezig en 86,6% afwezig) zijn zij middels een brief benaderd en geïnformeerd over 

deze ouderavond (χ
2
=7; df=1; p<0,001). Hoewel beide ouders tevreden zijn over de 

organisatie van de ouderavond, vinden aanwezige ouders de organisatie beter dan afwezige 

ouders: aanwezige ouders vinden de duur (94% versus 54%) (χ
2
=54,3; df=2; p<0,001), de 

locatie (99% versus 33,5%) (χ
2
=61,7; df=2; p<0,001) en het tijdstip (90% versus 52%) 

(χ
2
=57,7; df=2; p<0,001) beter van afwezige ouders.  

 Deze ouderavond gaat gepaard met wervingsmaterialen, zoals poster, brochures, 

websites en gadgets. Beide oudergroepen is gevraagd in hoeverre de wervingsmaterialen hun 

interesse hebben gewekt voor het onderwerp en in hoeverre zij zijn beïnvloed door wervings-

materialen om deel te nemen aan de ouderavond. Afwezige ouders hebben geen materialen 

ontvangen en aanwezige ouders hebben de materialen na de ouderavond hebben ontvangen. 

De gegeven antwoorden zijn daarom niet relevant voor dit onderzoek.  

 

Alternatieven 

 Uit de praktijk komt naar voren, dat sommige ouders behoefte hebben aan andere 

soorten voorlichtingsbijeenkomsten. Aan de ouders zijn verschillende alternatieven voorge-

legd en is vervolgens gevraagd, wat zij hiervan vinden. Beide oudergroepen hebben vrijwel 

geen behoefte aan deze alternatieven. Wel is bij twee alternatieven sprake van een significant 

verschil tussen beide oudergroepen: afwezige ouders (13%) hebben minder behoefte aan 

homeparty's dan aanwezige ouders (5%) (χ
2
=6,8; df=2; p<0,05). Ook hebben afwezige ouders 

(32%) minder behoefte aan een oudercursus van één of twee bijeenkomsten dan aanwezige 

ouders (14%) (χ
2
=11,9; df=2; p<0,05).  

 

Algemene conclusie beschrijvende statistieken 

 Uit de beschrijvende statistieken kunnen wij de volgende conclusies trekken. 

Afwezige ouders hebben vaker een oudste kind van zestien jaar en ouder. De meerderheid 

van zowel aan- als afwezige ouders is tegen drinken door jongeren of hun eigen kinderen van 

zestien jaar of jonger. Kinderen van afwezige ouders hebben volgens hun ouders vaker 



17 
 

gedronken. Afwezige ouders zien minder vaak schadelijkheid bij kleine hoeveelheden 

alcohol. Ook zijn zij minder streng over alcoholgebruik dan aanwezige ouders. Wat betreft de 

ouderavond hebben afwezige ouders minder behoefte aan informatie en contact met andere 

ouders. Tevens beoordelen zijn de organisatie negatiever en staan zij ook niet positief 

tegenover alternatieve voorlichtingsavonden. 

 

Logistische regressieanalyses 

 Voor het beantwoorden van de probleemstelling is een serie van logistische regressie 

analyses uitgevoerd om de aan- en afwezigheid van ouders te voorspellen aan de hand van: 

1. Achtergrondvariabelen: leeftijd van het oudste kind & het opleidingsniveau 

van de ouder. 

2. Diverse schadelijke gevolgen van alcoholgebruik & de leeftijd van het oudste 

kind óf opleidingsniveau van ouder. 

3. Alcoholregels & leeftijd van het oudste kind óf opleidingsniveau van de ouder. 

De analyses zijn uitgevoerd met twee onafhankelijke voorspellers en daarna met een inter-

actie tussen de twee onafhankelijke variabelen bij een N van 265 cases.
2
 Hieronder worden 

alleen de significante modellen gerapporteerd. 

 

Achtergrondvariabelen als voorspeller 

De aan- en afwezigheid van ouders blijkt te voorspellen aan de hand van de leeftijd 

van het oudste kind in combinatie met het opleidingsniveau van de ouder. Alleen het model 

met interactievariabel is significant (χ
2
=7,70, p<0,05). In dit model blijkt alleen de 

interactievariabel de enige significante voorspeller te zijn. Om de betekenis van de interactie 

van deze twee variabelen na te gaan is een kruistabel gemaakt.
3
 

Het model verklaart tussen de 3,1% en 4,3% van de variantie. Ouders zijn in dit 

model eveneens voor 67% correct geclassificeerd. De minst afwezige ouders zijn ouders met 

een laag opleidingsniveau die een oudste kind hebben van vijftien jaar of jonger (16%). De 

meest aanwezige ouders zijn ouders met een lage opleidingsniveau die een oudste kind 

hebben van vijftien jaar of jonger (35%). De minst aanwezige ouders hebben een oudste kind 

dat zestien jaar of ouder is. Er bestaat bij deze groep geen significant verschil tussen 

opleidingsniveau (hoog opleidingsniveau 22%, laag opleidingsniveau 18%). 

                                         
2 Zie tabel 1 op pagina 18: Modellen met en zonder interactievariabelen van logistische regressies. 
3 Zie tabel 3 in Bijlage: Percentages ouders gecombineerd op opleidingsniveau en leeftijd van het oudste kind. 
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Tabel 1 Modellen van alle uitgevoerde logistische regressies mét en zonder interactievariabelen. 

Model en voorspellers (mét interactievariabele) χ2 df % verklaarde 

variantie (1) 

% verklaarde 

variantie (2) 

% correct 

geclassificeerd 

Odds Ratio  Sign. 

model 

1. Leeftijd van het oudste kind & opleidingsniveau ouder  o 7,70 1 3,1 4,3 66,7 ,91 ,006 

2. Opleidingsniveau ouder & gevolg: onveilige seks• 9,97 2 4,0 5,6 67,9 1,8 ,007 

3. Opleidingsniveau ouder & gevolg: verminderde schoolprestaties• 15,19 2 6,0 8,4 69,3 ,34 ,001 

4. Opleidingsniveau ouder & gevolg: schade aan de hersenen• 10,16 2 4,0 5,6 67,5 ,32 ,006 

5. Opleidingsniveau ouder & gevolg: verslaving op latere leeftijd• 7,13 2 2,9 4,1 67,8 1,90 ,03 

6. Opleidingsniveau ouder & alcoholmaatregel: thuis één glas mogen•  5,93 2 2,4 3,3 67,5 2,72 ,05 

7. Opleidingsniveau ouder & alcoholmaatregel: op feestje mogen drinken• 7,33 2 2,9 4,1 69 3,9 ,03 

8. Opleidingsniveau ouder & alcoholmaatregel: in het weekend mogen 
drinken 

5,74 2 2,3 3,2 68,4 - ,057 

9. Leeftijd oudste kind & gevolg: onveilige seks  o 14,87 4 8,8 12,3 71,3 5,76 ,005 

10. Leeftijd oudste kind & gevolg: verminderde schoolprestaties  o 21,12 4 13,1 18,2 73,8 6,57 ,001 

11. Leeftijd oudste kind & gevolg: schade aan de hersenen  o 14,46 4 8,5 11,8 70,5 3,59 ,006 

12. Leeftijd oudste kind & gevolg: verslaving op latere leeftijd  o 6,67 2 2,6 3,6 67,3 1,90 ,036 

13. Leeftijd oudste kind & thuis één glas mogen drinken  o 13,32 4 5,0 6,9 66,8 2,26 ,010 

14. Leeftijd oudste kind & op feestje mogen drinken• 7,51 1 2,8 3,9 68,2 ,52 ,006 

15. Leeftijd oudste kind & in het weekend mogen drinken  o 9,72 3 3,7 5,1 66,9 2,09 ,021 

Model en voorspellers (zonder interactievariabele) χ2 df % verklaarde 

variantie (1) 

% verklaarde 

variantie (2)  

% correct 

geclassificeerd 

Odds Ratio  Sign. 

model 

1. Leeftijd van het oudste kind & opleidingsniveau ouder  12,9 7 5,1 7,1 69,5 - ,07 

2. Opleidingsniveau ouder & gevolg: onveilige seks 13,37 7 5,4 7,5 67,9 - ,06 

3. Opleidingsniveau ouder & gevolg: verminderde schoolprestaties• 21,7 7 8,5 11,9 71,3 ,32 ,003 

4. Opleidingsniveau ouder & gevolg: schade aan de hersenen• 16,12 7 6,3 8,9 68,3 ,30 ,02 

5. Opleidingsniveau ouder & gevolg: verslaving op latere leeftijd• 9,619 6 3,9 5,4 67,8 - ,14 

6. Opleidingsniveau ouder & thuis één glas mogen• 12,76 7 5,0 7,0 68,3 - ,08 

7. Opleidingsniveau ouder & op feestje mogen drinken• 15,39 7 6,0 8,4 69 4,5 ,03 

8. Opleidingsniveau ouder & in het weekend mogen drinken• 13,98 7 5,5 7,7 69,6 - ,05 

9. Leeftijd oudste kind• & gevolg: onveilige seks•  15,43 4 5,9 8,2 71,3 1,99 ,004 

10. Leeftijd oudste kind• & gevolg: verminderde schoolprestaties•  20,62 4 7,7 10,8 72,7 1,93 / ,36 ,001 

11. Leeftijd oudste kind•& gevolg: schade aan de hersenen•  13,82 4 5,2 7,3 69,8 1,83/ ,43 ,01 

12. Leeftijd oudste kind• & gevolg: verslaving op latere leeftijd  11,6 4 4,5 6,2 67,3 1,89 ,02 

13. Leeftijd oudste kind• & thuis één glas mogen•  13,30 4 4,9 6,9 67,6 1,89/ 3,27 ,01 

14. Leeftijd oudste kind• & op feestje mogen drinken• 13,1 4 4,9 6,8 67 1,8/ 3,5 ,01 

15. Leeftijd oudste kind & in het weekend mogen drinken  11,67 4 4,4 6,1 68,1 - ,02 

• = deze variabele in dit model is een significante voorspeller (p<,05 t/m p<,001)  
 o= alleen de interactievariabele is in dit model een significante voorspeller;  

% verklaarde variantie 1: Cox & Snell;  
% verklaarde variantie 2: Nagelkerke 
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Vermoedelijke schadelijkheid van alcohol als voorspeller 

Uit de data komt naar voren, dat de aan- en afwezigheid van ouders is te voorspellen aan de hand 

van de opleidingsniveau van ouders en de mate waarin ouders schadelijke ge-volgen (onveilige seks, 

verminderde schoolprestaties en schade aan de hersenen) toekennen aan alcoholgebruik. Alle modellen 

met de interactievariabele zijn significant. Deze modellen verklaren tussen de 2,9% en 8,4% van de 

variantie. Ouders zijn in deze modellen voor 67,5% tot 69,3% correct geclassificeerd. In de modellen 

zijn alleen de variabelen van de gevolgen de significante voorspellers. De variabele leeftijd van de ouder 

is geen significante voorspeller van de aanwezigheid van ouder. Bij het gevolg ‘onveilige seks’ geeft de 

Odds Ratio (1.8) aan, dat hoe meer ouders denken dat onveilige seks alleen bij overmatig alcoholgebruik 

voorkomt, hoe groter de kans is dat deze ouders aanwezig zijn bij de ouderavond (χ
2
=9,97, p<0,01). Met 

een Odds Ratio van .34 geeft het model aan dat hoe sterker ouders denken dat verminderde 

schoolprestaties alleen bij overmatig alcoholgebruik voorkomt, hoe groter de kans is dat deze ouders 

afwezig zijn bij de ouderavond (χ
2
=15,19, p<0,01). Dit beeld wordt bevestigd door het (significante) 

model van deze twee variabelen zonder interactievariabele die een gelijkwaardige Odds Ratio bij deze 

variabele weergeeft (χ
2
=21,7, p<0,01). 

De Odds Ratio bij de voorspeller ‘schade aan de hersenen’ (.32) geeft aan, dat hoe sterker ouders 

denken dat schade aan de hersenen alleen bij overmatig alcoholgebruik voorkomt, hoe groter de kans is 

dat deze ouders afwezig zijn bij de ouderavond (χ
2
=10,16, p<0,01). Dit beeld wordt bevestigd door het 

significante model van dezelfde twee variabelen zonder interactievariabele die een gelijkwaardig Odds 

Ratio laat zien (χ
2
=16,12, p<0,05). Ten slotte blijkt de Odds Ratio (1.9) bij het gevolg ‘verslaving op 

latere leeftijd’ aan te geven, dat hoe meer ouders denken dat dit gevolg alleen bij overmatig 

alcoholgebruik voorkomt, hoe groter de kans is dat deze ouders aanwezig zijn bij de ouderavond 

(χ
2
=7,13, p<0,05). 

De aan- en afwezigheid van ouders blijkt tevens te voorspellen aan de hand van de leeftijd van 

het oudste kind in combinatie met de mate waarin ouders schadelijke gevolgen onveilige seks, 

verminderde schoolprestaties en schade aan de hersenen toerekenen aan alcoholgebruik. Alle modellen 

met deze twee onafhankelijke variabelen inclusief de interactievariabele blijken significant. Uit de 

modellen komt naar voren, dat alleen de interactievariabele een significante voorspeller is. Om de 

betekenis van de interactie van deze twee variabelen na te gaan is een kruistabel gemaakt.
4
 Deze 

modellen verklaren tussen de 2,6% en 18,2% van de variantie. Ouders zijn hierin voor 66,8% tot 73,8% 

correct geclassifi-ceerd. Over het algemeen denken de meeste afwezige ouders die een oudste kind van 

                                         
4 Zie tabel 4 in de bijlage: Percentage ouders gecombineerd op leeftijd van het oudste kind en inschatting van ouders over 

wanneer ‘onveilige seks’, ‘verminderde schoolprestaties’ en ‘schade aan de hersenen’ door alcohol is veroorzaakt.  
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zestien jaar of ouder hebben vaker, dat alleen overmatig alcoholgebruik schadelijke gevolgen heeft dan 

aanwezige ouders. Een kwart van de afwezige ouders met een oudste kind van zestien jaar en ouder 

denkt, dat onveilige seks alleen bij grote hoeveelheden alcohol voorkomt. De meeste aanwezige ouders 

(18%) denken, dat dit al het gevolg kan zijn van kleine hoeveel-heden alcohol. Zij hebben een jonger 

oudste kind (χ
2
=14,87, p<0,01). De meeste afwezige ouders denken dat verminderde schoolprestaties het 

gevolg is van overmatig alcoholgebruik hebben een oudste kind van zestien jaar of ouder (26%). 

Aanwezige ouders (31%) denken voornamelijk dat dit al bij kleine hoeveelheden alcohol kan gebeuren. 

Zij hebben vaker een oudste kind dat jonger is dan zestien jaar (χ
2
=21,12, p<0,01). Alleen bij schade aan 

de hersenen geloven de meeste afwezige ouders die een oudste kind van zestien jaar of ouder hebben 

(26,1%), dat dit al het gevolg is van kleine hoeveelheden alcohol. De meeste aanwezige ouders (34,5%) 

denken dit ook, maar hebben een oudste kind dat jonger is dan zestien jaar (χ
2
=14,46, p<0,01). 

 

Alcoholmaatregelen als voorspeller 

 Bij het bestuderen van de mate waarin ouders alcoholmaatregelen toepassen in hun eigen 

opvoeding blijkt, dat we de aan- en afwezigheid van ouders op de ouderavond kunnen voorspellen met 

deze variabele gecombineerd met hun hoogst genoten opleidingsniveau. Van alle gemaakte modellen 

met deze twee onafhankelijke variabelen gecombineerd met de interactievariabele toont alleen de 

stelling ‘op een feestje alcohol mag mijn kind drinken met vrienden’ een significant resultaat. Dit model 

met interactievariabele verklaart tussen de 2,4% en 3,3% van de variantie. Ouders zijn in dit model voor 

67,5% correct geclassificeerd. In dit model blijkt de alcoholmaatregel de enige significante voorspeller 

te zijn. De Odds Ratio (3.9) bij deze alcoholmaatregel geeft aan, dat hoe minder ouders toestaan dat hun 

kind op feestjes alcohol te drinkt, hoe groter de kans is dat zij aanwezig zijn bij de ouderavond (χ
2
=7,33, 

p<0,05). De andere maatregelen zijn in de modellen – met en zonder interactievariabelen – niet 

significant. De alcoholmaatregel ‘thuis drinken in het bijzijn van een ouder’ lijkt wel in het model met 

interactievariabele een trend weer te geven. Hoe minder ouders toestaan dat hun kind een glas alcohol 

thuis drinkt in het bijzijn van een ouder, hoe groter de kans is dat zij aanwezig zijn bij de ouderavond 

(χ
2
=5,93, p<0,07; O.R.=2.7). 

We kunnen de aan- en afwezigheid van ouders tevens voorspellen aan de hand van de leeftijd 

van het oudste kind in combinatie met de mate waarin ouders alcoholmaatregelen toepassen in hun eigen 

opvoeding. Alle modellen met deze twee onafhankelijke variabelen inclusief de interactievariabel zijn 

significant. In de modellen is de interactievariabele de enige significante voorspeller. Om de betekenis 
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van de interactie van deze twee variabelen na te gaan is een kruistabel gemaakt.
5
 De modellen verklaren 

tussen 2,8% en 6,9% van de variantie. Ouders zijn in de modellen voor 66,8% tot 68,2% correct 

geclassificeerd. Over het algemeen worden deze maatregelen door beide oudergroepen niet of 

nauwelijks toegepast. Wel verschillen de groepen in de leeftijd van hun oudste kind. Afwezige ouders 

hebben vaker een oudste kind van zestien jaar of ouder, wanneer zij de maatregelen niet gebruiken: 36% 

bij thuis een glas alcohol drinken (χ
2
=13,3, p<0,01) en 42% bij op een feestje alcohol mogen drinken 

(χ
2
=5,93, p<0,006). Bij de vergelijkbare groep aanwezige ouder zijn deze percentages respectievelijk 

51% bij thuis een glas alcohol mogen drinken en 55% bij op een feestje alcohol mogen drinken. 

 

Van alle onderzochte logistische regressies in deze thesis zijn ouders niet onderschei-den op 

basis van de volgende combinaties: leeftijd van het oudste kind & opleidingsniveau (zonder 

interactievariabele), opleidingsniveau van ouder & het gevolg onveilige seks, opleidingsniveau van 

ouder & het gevolg verslaving op latere leeftijd, opleidingsniveau van ouder & alcoholmaatregel thuis 

één glas mogen drinken, opleidingsniveau van ouder & alcoholmaatregel in het weekend mogen drinken 

en leeftijd van het oudste kind & alcoholmaatregel in het weekend mogen drinken.  

 

Algemene conclusie regressieanalyses 

 Uit de voor mijn thesis onderzochte logistische regressies komen weinig modellen naar voren, 

welke de aan- en afwezigheid van ouders op de ouderavond kunnen voorspellen en onderscheiden. 

Modellen waarmee aan- en afwezigheid significant kan worden voorspeld en onderscheiden, verklaren 

slechts een beperkt deel van de variantie. In deze modellen is tussen de 66,8% en 73,8% van de ouders 

correct te classificeren. De leeftijd van het oudste kind is een belangrijke voorspeller, maar voorspelt 

niet veel van de verklaarde variantie. Ditzelfde geldt voor de variabele alcoholmaatregelen en de 

inschatting van ouders hoeveel alcoholgebruik leidt tot negatieve gevolgen. Hoewel de verklaarde 

variantie voor deze voorspellende variabelen dus laag is, bieden zij een interessante indicatie om in 

uitgebreider onderzoek (grotere steekproef) nader te bestuderen. Het hoogst genoten opleidingsniveau 

van de ouders is geen voorspeller van hun mate van aanwezigheid. 

Concluderend kunnen we stellen dat de leeftijd van het oudste kind in combinatie met de 

opvattingen en houding binnen de opvoeding ten opzichte van alcohol een belangrijke rol speelt in de 

mate van aanwezigheid van ouders. Hoe meer ouders vermoeden dat schadelijke gevolgen van 

                                         
5 Zie tabel 5 in de bijlage: Percentage ouders gecombineerd op leeftijd van het oudste kind en alcoholmaatregel ‘het mogen 

drinken op een feestje.’ 
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alcoholgebruik pas bij overmatig alcoholgebruik voorkomt, hoe groter is de kans dat zij niet aanwezig 

zijn bij de ouderavond.  

  

Discussie  

 Het doel van dit evaluatieonderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften van ouders omtrent 

informatieavonden gericht op preventie van alcoholgebruik onder jongeren. Dit inzicht draagt bij om in 

de toekomst ouders effectiever te werven voor de ouderavond Alcohol en Opvoeding en om de 

ouderavond aan te passen aan de behoefte van beide oudergroepen. Voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag (Waarin onderscheiden ouders die afwezig zijn bij de ouderavond Alcohol en 

Opvoeding, zich van ouders die wel aanwezig zijn tijdens deze avond?) bespreek ik hieronder de 

antwoorden op de deelvragen. 

 Om de eerste vier deelvragen te beantwoorden is er middels de beschrijvende statistieken 

gekeken naar verschillen tussen aanwezige en afwezige ouders op het gebied van sociaaldemografische 

kenmerken, opvattingen over alcohol en opvoeding, motivatie en hun beoordeling van de organisatie 

van de ouderavond. Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag (In hoeverre is er een verschil in 

sociaaldemografische factoren tussen aan- en afwezige ouders?) is gekeken naar de 

sociaaldemografische kenmerken van beide ouder-groepen. Deze blijken nauwelijks van elkaar te 

verschillen op het gebied van leeftijd, geslacht, geloof en opleidingsniveau. Er is een 

oververtegenwoordiging van vrouwen onder de aanwezige ouders en het percentage hoog opgeleide 

ouders is bij beide groepen relatief hoog. Deze resultaten komen overeen met de bestudeerde literatuur 

(Hops & Seeley, 1992; Spoth & Redmond, 1995). Van de sociaaldemografische gegevens is het enige 

significante verschil tussen de twee groepen de leeftijd van het oudste kind. Afwezige ouders hebben 

vaker een oudste kind van zestien jaar of ouder. Dit gegeven kan ouders beïnvloeden in hun keuze om 

deel te nemen aan de ouderavond, bijvoorbeeld doordat ouders al eerder naar een dergelijke avond zijn 

geweest. 

 Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag (In hoeverre is er een verschil in opvattingen 

omtrent alcohol en opvoeding tussen aan- en afwezige ouders?) is gekeken naar verschillende 

opvattingen van beide oudergroepen over alcohol. Het grootste verschil tussen beide oudergroepen is, 

dat afwezige ouders vaker denken dat alleen overmatig alcoholgebruik schadelijke gevolgen voor 

kinderen en jongeren kan hebben. Uitgaande dat ouders hun kennis overdragen aan hun kinderen, kan 

worden gesteld dat kinderen van afwezige ouders ook minder snel de schadelijkheid van alcohol zullen 

inzien. Hoewel een duidelijk verschil waarneembaar is in de alcoholopvoeding tussen beide 

oudergroepen, prefereert de meerder-heid van beide oudergroepen dat hun kind niet in de voorgestelde 
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situaties (thuis, op feestjes, in het weekend, doordeweeks) drinkt. Uit deze constatering is niet te 

concluderen, in hoeverre ouders alcoholgebruik binnen de opvoeding als probleem ervaren. Volgens 

theoretici ervaren afwezige ouders thuis geen problemen met alcohol of denken zij thuis het probleem te 

kunnen ontwijken (Birch & Hallock, 1999; Spoth & Redmond, 1995; Bright, 1996).  

Voor het beantwoorden van de derde deelvraag (In hoeverre zijn aan- en afwezige ouders 

gemotiveerd om naar de ouderavond te gaan?) is gekeken naar verschillen in motivatie en behoefte van 

beide oudergroepen. Afwezige ouders zijn volgens de resultaten uit dit onderzoek minder gemotiveerd 

om naar de ouderavond te komen. Zij geven – evenals ouders in andere onderzoeken – als meest 

voorkomende reden aan verhinderd te zijn (lees: gebrek aan tijd) (vgl. Birch & Hallock, 1999, Spoth & 

Redmond 2000). Afwezige ouders hebben geen behoefte om in discussie te gaan met ander ouders over 

het onderwerp alcohol in de opvoeding. Opvallend is dat sommige afwezige ouders tegelijkertijd wel 

interesse hebben in het onderwerp en behoefte hebben aan informatie hierover. Met andere woorden 

bestaat bij afwezige ouders een selectieve behoefte om puur informatie te ontvangen, maar niet te 

worden belast met een avondvullende discussieavond. Desondanks dient er een kritische noot te worden 

geuit over de vorm waarin deze ouderavond plaatsvindt. Volgens Nation en collega's (2003) is de mate 

van deelname groter, wanneer de activiteiten korter zijn en zo min mogelijk tijd van ouders in beslag 

neemt. Een aanbeveling is om de discussieonderdelen van de avond te  schrappen en de ouderavond te 

beperken tot een korte informatieoverdracht. 

Uit het antwoord op de vierde deelvraag (In hoeverre verschilt de waardering voor de organisatie 

van de ouderavond tussen aan- en afwezige ouders?) blijkt, dat beide oudergroe-pen vrijwel niets 

hebben aan te merken op de organisatie en werving voor de ouderavond. Een aanbeveling is om de 

wervingsmaterialen tijdig te distribueren, zodat ouders deze ook voorafgaand aan de ouderavond 

meekrijgen. 

 

Om te bepalen in hoeverre bepaalde variabelen invloed hebben op de mate van aan- en 

afwezigheid is een serie logistische regressies uitgevoerd. Middels de vijfde deelvraag (In hoeverre 

voorspelt opleidingsniveau van de ouder en de leeftijd van het oudste kind de mate van aanwezigheid bij 

ouders?) is gekeken naar de invloed van de achtergrondvariabelen (leeftijd van het oudste kind en 

opleidingsniveau) op de mate van aanwezigheid bij ouders. Uit de resultaten blijkt, dat de meeste 

aanwezige ouders laag opgeleid zijn en een oudste kind dat vijftien jaar of jonger hebben. Dit houdt in 

dat de combinatie van leeftijd van het oudste kind en het eigen genoten opleidingsniveau een 

voorspellende waarde heeft in de mate waarin ouders aanwezig zijn. De invloed van de leeftijd van het 

oudste kind komt overeen met de theorieën van Albin en collega’s (1985) en Holden, Lavigne en 
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Cameron (1990). Het kan zijn dat wanneer het oudste kind zestien jaar of ouder is, ouders denken dat zij 

voldoende ervaring hebben met alcohol binnen de opvoeding. Bovendien kunnen deze ouders eerder al 

naar een dergelijke ouderavond zijn geweest en herhaling onnodig vinden. 

Ook de zesde deelvraag (In hoeverre heeft de mate waarin ouders schadelijke gevolgen van 

alcoholgebruik inschatten invloed op de mate van hun aanwezigheid tijdens de ouderavond?) is middels 

een serie logistische regressies beantwoord. Uit deze resultaten blijkt, dat de mate waarin de 

schadelijkheid van alcohol wordt ingeschat een voorspeller is van de aanwezigheidsmate van ouders bij 

deze ouderavond. Wanneer ouders denken dat schadelijke gevolgen alleen kunnen worden veroorzaakt 

door overmatig alcoholgebruik, is de kans kleiner dat ze naar de ouderavond komen. Dit is mogelijk te 

verklaren, doordat ouders die vermoeden dat alcoholgebruik niet direct schadelijk is voor hun kind ook 

de noodzaak van een informatieavond hierover niet inzien. Ook herkennen zij wellicht niet het 

mogelijke probleem binnen hun omgeving. Om deze speculatie te bevestigen, is verder onderzoek 

vereist. In de serie logistische regressies is tevens gekeken naar de mate waarin de leeftijd van het oudste 

kind samen met de mate waarin ouders de schadelijkheid van alcohol inschatten invloed heeft op de 

aanwezigheid van ouders. De meeste afwezige ouders die een oudste kind van zestien jaar of ouder 

hebben, denken dat schadelijke gevolgen pas voorko-men bij grote hoeveelheden alcoholgebruik. De 

vraag is of ouders hier uit ervaring spreken. 

 Ten slotte is de zevende deelvraag (In hoeverre hebben regels in alcoholopvoeding invloed op 

de mate van aanwezigheid van ouders tijdens de ouderavond?) via logistische regressie analyses 

beantwoord. De meeste aanwezige ouders die regels handhaven ten aanzien van alcoholgebruik in de 

opvoeding hebben vaker een oudste kind dat jonger is dan zestien jaar. In de groep afwezige ouders die 

dezelfde regels toepassen bestaat een tegenge-steld beeld: zij hebben vaker een oudste kind dat zestien 

jaar of ouder is. De leeftijd van het oudste kind heeft een voorspellende rol. De alcoholmaatregelen 

daarentegen hebben hier een minder voorspellende waarde, aangezien beide oudergroepen streng zijn. 

  

Beperkingen onderzoek en aanbevelingen 

 Het vernieuwende aspect van dit onderzoek is, dat er op nationaal niveau naar afwe-zige ouders 

is gekeken. Deze doelgroep is erg lastig te bereiken. De eerste beperking van dit onderzoek is, dat de 

populatie afwezige ouders in dit onderzoek kleiner is dan de aanwezige ouders. Dit maakt het in 

beginsel lastiger om significante verschillen te constateren tussen beide groepen. Daarnaast komen de 

onderzochte scholen voornamelijk uit de regio Noord-Brabant. De uitkomsten van dit onderzoek gelden 

dus niet op voorhand als representatief voor alle Nederlandse scholen.  
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 In toekomstig onderzoek is het belangrijk om nader te onderzoeken, wat de redenen zijn van de 

afwezigheid van ouders. Zijn afwezige ouders daadwerkelijk verhinderd of ligt hier een andere reden 

aan ten grondslag? Ook is interessant voor een vervolgstudie om longitudinaal onderzoek te doen naar 

de context waarin de ouderavond en alcoholinterventies binnen scholen worden geïntroduceerd en 

uitgevoerd. Ook dit leidt tot meer inzicht om interventies effectiever en efficiënter op te zetten en te 

implementeren. Verder kan experimenteel onderzoek inzicht bieden op het effect van de ouderavond op 

het gedrag en houding van ouders ten opzichte van alcohol in de opvoeding. 

Ondanks genoemde beperkingen gelden de in dit artikel gepresenteerde bevindingen als 

aanvulling op het wetenschappelijk debat rondom de thema’s van dit onderzoek. Dit onderzoek biedt 

nieuwe inzichten in de mate waarin leeftijd van het oudste kind, opvattingen en houding over 

alcoholgebruik ouders beïnvloeden om wel of niet aanwezig te zijn bij deze ouderavond. Mijn 

belangrijkste aanbeveling is om de ouderavond te verkorten door het puur op informatieverstrekking te 

baseren en geen algemeen discussieonderdeel aan de avond toe te voegen. Zo wordt het aantrekkelijker 

voor ouders die weinig tijd hebben en voelen ouders die anoniem willen blijven zich niet verplicht om 

hun ervaringen uit te wisselen.  
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Bijlage 
 

Tabel 2: Sociaaldemografische gegevens van beide oudergroepen. 

  Aanwezige ouders 

 

Afwezige ouders 

 Frequentie 

 

Percentage Frequentie Percentage 

Leeftijd 

- jonger dan 40 jaar 

- 40 tot en met 44 jaar 

- 45 tot en met 49 jaar 

- 50 jaar of ouder 

 

5 

54 

77 

41 

 

(2,8%) 

(30,5%) 

 (43,5%) 

 (23,2%) 

 

6 

28 

35 

19 

 

 (6,8%) 

 (31,8%) 

 (39,8%) 

 (21,6%) 

Geslacht 

- man 
- vrouw 

 

52 
124 

 

(29,5%) 
(70,5%) 

 

21 
65 

 

(24,4%) 
(75,6%) 

Geloof 

- Rooms-katholiek 

- Protestants (zoals: hervormd, gereformeerd, 

christen) 

- Islam of ander geloof 

- Geen geloofsovertuiging 

 

106 

26 

 

8 

37 

 

(59,9%) 

(14,7%) 

 

(4,5%) 

(20,9%) 

 

48 

10 

 

9 

19 

 

(55,8%) 

(11,6%) 

 

(10,5%) 

(22,1%) 

Opleidingsniveau 

- Basisschool 

- LBO/MAVO 

- HAVO/VWO 

- MBO 

- HBO/Universiteit 

 

4 

38 

14 

41 

69 

 

(2,4%) 

(22,8%) 

(8,4%) 

(24,6%) 

(41,3%) 

 

1 

12 

4 

28 

37 

 

(1,2%) 

(14,6%) 

(4,9%) 

(34,1%) 

(45,1%) 

Leeftijd van oudste kind * 
- 12 jaar of jonger 

- 13 tot en met 15 jaar 

- 16 jaar of ouder 

 
18 

89 

67 

 
 (10,3%) 

(51,1%) 

(38,5%) 

 
5 

35 

48 

 
(5,7%) 

(39,8%) 

(54,5%) 

p<0,05 t/m p<0,001 

 

Figuur 1: Redenen voor afwezigheid van afwezige ouders 
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Tabel 3: Percentages ouders gecombineerd op opleidingsniveau en leeftijd van het oudste kind. 

 Combinatie variabelen Afwezige ouders Aanwezige ouders  

 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Lage opleidingsniveau met een oudste kind van vijftien jaar 

of jonger 

20  24,4% 

 
58  34,8% 

Lage opleidingsniveau met een oudste kind van zestien jaar 

of ouder 
25  30,5% 36  22,6% 

Hoge opleidingsniveau met een oudste kind van vijftien jaar 

of jonger 

16  19,5% 40  24,7% 

Hoge opleidingsniveau met een oudste kind van zestien jaar 

of ouder 
21  25,6% 30  17,9% 

Totaal 82 100% 164  

 

Tabel 4: Percentage ouders gecombineerd op leeftijd van het oudste kind en inschatting van ouders over wanneer ‘onveilige 

seks’, ‘verminderde schoolprestaties’ en ‘schade aan de hersenen’ door alcohol is veroorzaakt. 

Combinatie variabelen Afwezige ouders Aanwezige ouders 

 

 Frequentie  Percentage  Frequentie  Percentage  

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat weinig alcoholgebruik 'onveilige seks' kan 

veroorzaken 

8  9,6% 32  18,7% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 

ouders denken dat weinig alcoholgebruik 'onveilige 

seks' kan veroorzaken 

10  12% 30  17,5% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat alleen overmatig alcoholgebruik 'onveilige seks' 

kan veroorzaken  

9  10,8% 24  14% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 

ouders denken dat alleen overmatig alcoholgebruik 

'onveilige seks' kan veroorzaken 

22  26,5% 14  8,2% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat onveilige seks niet het gevolg is van 

alcoholgebruik 

21  25,3% 46  26,9% 

Leeftijd van het oudste kind 16 jaar of ouder + ouders 

denken dat onveilige seks niet het gevolg is van 

alcoholgebruik 

13  15,7% 25  14,6% 

Totaal  83  100% 171  100% 

Combinatie variabelen Afwezige ouders Aanwezige ouders 

 

 Frequentie  Percentage Frequentie Percentage 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 
dat weinig alcoholgebruik 'verminderde 

schoolprestaties' kan veroorzaken 

14  16,9% 55  31,8% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 

ouders denken dat weinig alcoholgebruik 

'verminderde schoolprestaties' kan veroorzaken 

17  20,5% 38  22% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat alleen overmatig alcoholgebruik 'verminderde 

schoolprestaties' kan veroorzaken  

10  12% 20  11,6% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 

ouders denken dat alleen overmatig alcoholgebruik 

'verminderde schoolprestaties'  kan veroorzaken 

23  27,7% 10  5,7% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat 'verminderde schoolprestaties' niet het gevolg is 

van alcoholgebruik 

13  15,6% 28  18,2% 

Leeftijd van het oudste kind 16 jaar of ouder + ouders 6  7,2% 22  12,7% 
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denken dat 'verminderde schoolprestaties' niet het 

gevolg is van alcoholgebruik 

Totaal 83  100% 173  100% 

Combinatie variabelen Afwezige ouders 

 

Aanwezige ouders 

 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat weinig alcoholgebruik 'schade aan de hersenen' 

kan veroorzaken 

18  21,7% 61  35,3% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 
ouders denken dat weinig alcoholgebruik 'schade aan 

de hersenen' kan veroorzaken 

23  27,7% 42  24,3% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat alleen overmatig alcoholgebruik 'schade aan de 

hersenen' kan veroorzaken  

11  13,3% 21  21,1% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder en 

ouders denken dat alleen overmatig alcoholgebruik 

'schade aan de hersenen'   kan veroorzaken 

20  24,1% 13  7,5% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders denken 

dat 'schade aan de hersenen'  niet het gevolg is van 

alcoholgebruik 

10  12% 21  12,1% 

Leeftijd van het oudste kind 16 jaar of ouder + ouders 
denken dat 'schade aan de hersenen' niet het gevolg is 

van alcoholgebruik 

3  3,6% 15  8,7% 

Totaal  85  100% 173  100% 

 

Tabel 5: Percentage ouders gecombineerd op leeftijd van het oudste kind en alcoholmaatregel ‘het mogen drinken op een 
feestje’ 

Combinatie variabelen Afwezige ouders Aanwezige ouders 

 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' niet 

32  36,4% 98  56,4% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' niet.  

37  42,1% 60  33,9% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' soms  

4  4,9% 3  2% 

Leeftijd van het oudste kind 16jaar of ouder + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' soms 

4  4,9% 7  3,9% 

Leeftijd van het oudste kind <16jaar + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' wel 

4  4,9% 3  1,9% 

Leeftijd van het oudste kind 16 jaar of ouder + ouders 

gebruiken de alcoholmaatregel 'het mogen drinken op 

feestjes met vrienden/vriendinnen' wel 

6  6,8% 3  1,9% 

Totaal 87 100% 174 100% 
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Vragenlijst voor afwezige ouders 

Algemene vragen 

 
1. Wat is uw leeftijd?  

 Jonger dan 30 jaar 

 30 – 34 jaar 

 35 – 39 jaar 

 40 – 44 jaar 

 45 – 49 jaar 

 50 – 54 jaar 

 55 – 59 jaar 

 60 jaar of ouder 

 

2. Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

3. Heeft u een geloof? 

 Rooms Katholiek 

 Protestants (zoals: Hervormd, Gereformeerd, Christen) 

 Islam 

 Anders, namelijk ………………………………… 

 Nee, ik heb geen geloof 

 

4. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u  en uw partner?  

 uzelf       partner 

  

 Basisschool/lagere school 

 LBO/MAVO 

 HAVO/VWO 

 MBO 

 HBO/Universiteit 

 Anders, namelijk …………………………  

 Ik heb geen partner 

 Basisschool/lagere school 

 LBO/MAVO 

 HAVO/VWO 

 MBO 

 HBO/Universiteit 

 Anders, namelijk ………………

 

5. Welke leeftijd heeft/hebben uw kind(eren)? Meer dan één antwoord mogelijk. 

 10 jaar of jonger 

 11 – 12 

 13 – 15 

 16 – 18 

 19 – 20 

 21 of ouder 

 

6. In welke klas(sen) zit(ten) uw kind(eren)? Meer dan één antwoord mogelijk. 

 1e klas 
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 2e klas 

 3e klas 

 4e klas of hoger 

Opvattingen over alcoholgebruik onder jongeren 

Deze vragen gaan over uw opvattingen over alcoholgebruik onder jongeren in het algemeen en binnen uw 

eigen opvoedingssituatie.  

Als we vragen naar uw kind, dan bedoelen we het jongste kind dat op deze school zit.  

 

7. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

 Helem
aal 

niet 
mee 

eens  

Niet 
mee 

eens  

Niet 
eens, 

niet 
onee

ns 

Mee 
eens  

Helema
al 

mee 
eens 

a) Jongeren onder de 16 jaar mogen helemaal geen alcohol drinken      

b) Het kan geen kwaad als een jongere af en toe een slokje alcohol 

drinkt, ook al is hij/zij nog geen 16jaar 

     

c) Kinderen die van hun ouders geen alcohol thuis mogen drinken, 

gaan eerder buitenshuis met alcohol experimenteren 

     

 

8. Op welke leeftijd vindt u het acceptabel dat kinderen ….  

 Jonger 

dan 8 

8-9  10-

11 

12-

13 

14-

15 

16-17 18 + 

a) … voor het eerst een slokje alcohol drinken?        

b) … voor het eerst een heel glas alcohol drinken?        

c) … voor het eerst meerdere glazen alcohol per 

keer drinken?  

       

 

9. Drinkt u wel eens alcohol? 

 (bijna) elke dag 

 (bijna) elke week 

 (bijna) elke maand 

 Af en toe, bij speciale gelegenheden 

 Nooit  

 

10. Heeft uw kind wel eens alcohol gedronken? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, geeft u 

dan antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat.  

 Ja, meerdere keren minstens één glas 

 Ja, een keer minstens één glas 

 Ja, een keer één slokje 

 Nee, nog nooit 

 

11. Hoe vaak drinkt uw kind op dit moment alcohol? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, 

geeft u dan antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat.  

 Elke week een paar keer 
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 Elke week wel één keer 

 Elke maand wel één keer, maar zeker niet elke week 

 Meerder keren per jaar, maar zeker niet elke maand 

 Heel af en toe 

 Nooit  

 
12. Denkt u dat het drinken van alcohol door uw kind volgens u de onderstaande problemen tot 

gevolg kan hebben? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, geeft u dan antwoord voor het jongste 

kind dat naar deze school gaat. 

 Ja, ook bij 

kleine 
hoeveelheden 

Ja, alleen bij 

overmatig 
alcoholgebruik  

nee Weet 

niet 

a) Ongevallen/verwondingen     

b) Misdragingen of betrokkenheid bij vechtpartijen     

c) Onveilige seks     

d) Verminderde schoolprestaties     

e) Schade aan de hersenen     

f) Alcoholverslaving op latere leeftijd     

 

13. Geef aan in hoeverre de volgende vragen volgens u waar zijn? Indien u meerdere kinderen op deze 

school heeft, geeft u dan alstublieft antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat. 

 Beslist 
niet 

waar 

Niet  
waar 

Soms niet/ 
soms wel 

waar 

Wel 
waar  

Beslist 
wel 

waar  

a) Als u maatregelen neemt of zou nemen om 

ervoor te zorgen dat uw kind niet te veel zal 

drinken, hebben die dan zin? 

     

b) Denkt u dat uw kind uw advies om niet te 

drinken over zal nemen? 

     

c) Denkt u dat u uw kind ervan kunt weerhouden 

als hij/zij eens een keer dronken wil worden? 

     

 

 

14. Geef aan in hoeverre uw kind de volgende dingen mag of zou mogen. Indien u meerdere kinderen 

op deze school heeft, geeft u dan alstublieft antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat. 

 Zeker 
niet 

Waarsc
hijnlijk 

niet 

Soms  Waarsc
hijnlijk 

wel  

Zeker 
wel 

a) Mijn kind mag thuis één glas alcohol drinken als mijn 

partner of ik thuis zijn 

     

b) Mijn kind mag thuis meerdere glazen drinken als 

mijn partner of ik thuis zijn 

     

c) Mijn kind mag op een feestje alcohol drinken met 

zijn/haar vrienden  

     

d) Mijn kind mag in het weekend alcohol drinken      

e) Mijn kind mag door-de-week alcohol drinken      

f) Mijn kind mag voor zijn/haar 16e alcohol drinken      
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Organisatie van ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ 

15. Wanneer hoorde u voor het eerst over deze ouderavond?   

 Een paar maanden geleden 

 Een maand geleden 

 Twee weken geleden 

 Een week geleden 

 Een paar dagen geleden 

 Dezelfde dag 

 Ik heb er niets over gehoord 

 

16. Was de ouderavond lang genoeg van tevoren aangekondigd?  

 Ja 

 Nee 

 Ik wist niets over de ouderavond 

 

17. Hoe kreeg u de informatie over deze ouderavond? Meer dan één antwoord mogelijk. 

 Per brief 

 Per email 

 Telefonisch contact 

 Persoonlijk op school aangesproken 

 Bericht in de schoolkrant 

 Bericht op de website van school 

 Geen informatie gehad 

 

18. Wat vond u van de organisatie van deze ouderavond? Kruis één van de vijf opties aan. 
 

 Zeer 
slecht 

Slecht Niet 
goed/ 

niet 

slecht 

Goed  Zeer 
goed  

Niets 
over 

gehoord  

a) Tijdstip van de ouderavond       

b) Locatie van de ouderavond       

c) Duur van de ouderavond       

 

Werving voor ouderavond 

Uw school heeft voor deze ouderavond verschillende wervingsmiddelen gekregen. 
 

19. Hoe beoordeelt u de volgende wervingsmaterialen? Geef een rapportcijfer van 1-10 als u het 

betreffende materiaal bent tegengekomen. Als u het niet kent, zet dan een kruisje. 

 Cijfer 

a) Brochure: “Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind” voor ouders  

 

 

b) Posters: “Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind” 

 

 

c) Wervingskaart (gestanst bierglas) voor ouderavonden  
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d) Poster: “Alcohol-Nee-contract” 

 

 

e) Website: www.uwkindenalcohol.nl  (bv. op de website van school) 

    

 

f) Website: www.alcoholinfo.nl (bv. op de website van school) 

 

 

g) Gadget sleutelhanger munthouder 

 

 

h) Alcohol-Nee-Contracten 

 

 

 

 
20. Welke van de onderstaande stellingen zijn op u van toepassing? Kruis één van de mogelijke opties 

aan. 
 

 Helemaal 

niet  

Niet Neutraal Wel   Helemaal 

wel 

a) De posters, internetsites, gadgets en/of 

reclamespots hebben mijn belangstelling gewekt 

voor het onderwerp alcohol en opvoeding 

     

b) De posters, internetsites, gadgets en/of 

reclamespots hebben mijn belangstelling gewekt 

voor deze ouderavond 

     

c) Het onderwerp alcohol in de opvoeding spreekt 

mij aan 

     

d) Ik wil meer informatie over het onderwerp alcohol 

en opvoeding 

     

e) Ik wil graag met andere ouders praten over hoe 

zij omgaan met alcohol in de opvoeding 

     

f) Ik wil graag horen wat andere ouders te zeggen 

hadden over alcohol in de opvoeding 

     

g) Ik werd aangesproken door andere ouders om 

mee te gaan. 

     

h) Voor ons is het onderwerp alcohol en opvoeding 

niet van belang: mijn kind drinkt nog niet 

     

 
22. Wat is de reden dat u niet naar de ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ bent gekomen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 

 

http://www.uwkindenalcohol.nl/
http://www.alcoholinfo.nl/
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Alternatieven 

Het project „Alcohol en Opvoeding‟ probeert ouderavonden te organiseren die interessant zijn voor 
alle ouders in Nederland. Toch blijkt dat sommige ouders behoefte te hebben aan andere 
voorlichtingsbijeenkomsten. Wij willen graag weten of u ook behoefte heeft aan een dergelijk 
alternatief. 
 

23. Zou u de volgende alternatieven bezoeken? Kruis één van de mogelijke opties aan. 
 

 Helemaal 
niet  

Waar 
schijnlijk 

niet 

Neutraal Waar 
schijnlijk 

wel 

Helemaal 
wel 

a) Homeparties: met een klein groepje ouders 

bij één iemand thuis voorlichting krijgen en 

praten over dit onderwerp 

     

b) Kroegentocht: met een groep ouders langs 

de uitgaansgelegenheden van hun kinderen 

gaan en onderwijl voorlichting krijgen 

     

c) Vaders-Only-Avond: waar alleen een groep 

vaders samenkomt om voorlichting te 

krijgen en te praten over dit onderwerp  

     

d) Moeders-Only-Avond: waar alleen een 

groep moeders samenkomt om voorlichting 

te krijgen en te praten over dit onderwerp 

     

e) Een oudercursus van één of twee 

bijeenkomsten. 

     

 
 

 

 

BEDANKT VOOR HET INVULLEN!! 



 

40 
 

Vragenlijst voor aanwezige ouders 

Algemene vragen 

 
18. Wat is uw leeftijd?  

 Jonger dan 30 jaar 

 30 – 34 jaar 

 35 – 39 jaar 

 40 – 44 jaar 

 45 – 49 jaar 

 50 – 54 jaar 

 55 – 59 jaar 

 60 jaar of ouder 

 

19. Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

20. Heeft u een geloof?  

 Rooms Katholiek 

 Protestants (zoals: Hervormd, Gereformeerd, Christen) 

 Islam 

 Anders, namelijk ………………………………… 

 Nee, ik heb geen geloof 

 

21. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner?  

 uzelf       partner 

  

 Basisschool/lagere school 

 LBO/MAVO 

 HAVO/VWO 

 MBO 

 HBO/Universiteit 

 Anders, namelijk …………………………  

 Ik heb geen partner 

 Basisschool/lagere school 

 LBO/MAVO 

 HAVO/VWO 

 MBO 

 HBO/Universiteit 

 Anders, namelijk ……………… 

 

22. Welke leeftijd heeft/hebben uw kind(eren)? Meer dan één antwoord mogelijk. 

 10 jaar of jonger 

 11 – 12 

 13 – 15 

 16 – 18 

 19 – 20 

 21 of ouder 

 

23. In welke klas(sen) zit(ten) uw kind(eren)? Meer dan één antwoord mogelijk. 
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 1e klas 

 2e klas 

 3e klas 

 4e klas of hoger 

Opvattingen over alcoholgebruik onder jongeren 

Om een beeld te krijgen hoe u over alcoholgebruik denkt, willen wij dat u vóórdat de voorlichtingsavond 

begint vraag 6 t/m 12 in vult. Deze vragen gaan over uw opvattingen over alcoholgebruik onder jongeren in 

het algemeen en binnen uw eigen opvoedingssituatie.  

Als we vragen naar uw kind, dan bedoelen we het jongste kind dat op deze school zit.  

 

24. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

 Helem
aal 

niet 
mee 

eens  

Niet 
mee 

eens  

Niet 
eens, 

niet 
onee

ns 

Mee 
eens  

Helema
al 

mee 
eens 

a) Jongeren onder de 16 jaar mogen helemaal geen alcohol drinken      

b) Het kan geen kwaad als een jongere af en toe een slokje alcohol 

drinkt, ook al is hij/zij nog geen 16jaar. 

     

c) Kinderen die van hun ouders geen alcohol thuis mogen drinken, 

gaan eerder buitenshuis met alcohol experimenteren. 

     

 

25. Op welke leeftijd vindt u het acceptabel dat kinderen ….  

 Jonger 
dan 8 

8-9  10-
11 

12-
13 

14-
15 

16-17 18 + 

a) … voor het eerst een slokje alcohol drinken?        

b) … voor het eerst een heel glas alcohol drinken?        

c) … voor het eerst meerdere glazen alcohol per 

keer drinken?  

       

 

26. Drinkt u wel eens alcohol? 

 (bijna) elke dag 

 (bijna) elke week 

 (bijna) elke maand 

 Af en toe, bij speciale gelegenheden 

 Nooit  

 

27. Heeft uw kind wel eens alcohol gedronken? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, geeft u 

dan alstublieft antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat.  

 Ja, meerdere keren minstens één glas 

 Ja, een keer minstens één glas 

 Ja, een keer één slokje 

 Nee, nog nooit.  
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28. Hoe vaak drinkt uw kind op dit moment alcohol? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, 

geeft u dan alstublieft antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat.  

 Elke week een paar keer 

 Elke week wel één keer 

 Elke maand wel één keer, maar zeker niet elke week 

 Meerder keren per jaar, maar zeker niet elke maand 

 Heel af en toe 

 Nooit  

 
29. Denkt u dat het drinken van alcohol door uw kind onderstaande problemen tot gevolg kan 

hebben? Indien u meerdere kinderen op deze school heeft, geeft u dan alstublieft antwoord voor het jongste kind 

dat naar deze school gaat. 

 Ja, ook bij 
kleine 

hoeveelheden 

Ja, alleen bij 
overmatig 

alcoholgebruik  

nee Weet 
niet 

a) Ongevallen/verwondingen     

b) Misdragingen of betrokkenheid bij vechtpartijen     

c) Onveilige seks     

d) Verminderde schoolprestaties     

e) Schade aan de hersenen     

f) Alcoholverslaving op latere leeftijd     

 

30. Geef aan in hoeverre de volgende vragen volgens u waar zijn?  

 Beslist 

niet  

Niet   Soms niet/ 

soms wel  

Wel  Beslist 

wel  

d) Als u maatregelen neemt of zou nemen om 

ervoor te zorgen dat uw kind niet te veel zal 

drinken, hebben die dan zin? 

     

e) Denkt u dat uw kind uw advies om niet te 

drinken over zal nemen? 

     

f) Denkt u dat u uw kind ervan kunt weerhouden 

als hij/zij eens een keer dronken wil worden? 

     

 

31. Geef aan in hoeverre uw kind de volgende dingen mag of zou mogen. Indien u meerdere kinderen 

op deze school heeft, geeft u dan alstublieft antwoord voor het jongste kind dat naar deze school gaat. 

 Zeker 
niet 

Waarsc
hijnlijk 

niet 

Soms  Waarsc
hijnlijk 

wel  

Zeker 
wel 

g) Mijn kind mag thuis één glas alcohol drinken als mijn 

partner of ik thuis zijn 

     

h) Mijn kind mag thuis meerdere glazen drinken als 

mijn partner of ik thuis zijn. 

     

i) Mijn kind mag op een feestje alcohol drinken met 

zijn/haar vrienden  

     

j) Mijn kind mag in het weekend alcohol drinken      

k) Mijn kind mag door-de-week alcohol drinken      
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l) Mijn kind mag voor zijn/haar 16e alcohol drinken      
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Organisatie van ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ 

32. Wanneer hoorde u voor het eerst over deze ouderavond? 

 Een paar maanden geleden 

 Een maand geleden 

 Twee weken geleden 

 Een week geleden 

 Een paar dagen geleden 

 Dezelfde dag 

 

33. Was de ouderavond lang genoeg van tevoren aangekondigd?  

 Ja 

 Nee 

 

34. Hoe kreeg u de informatie over deze ouderavond? Meer dan één antwoord mogelijk. 

 Per brief 

 Per email 

 Telefonisch contact 

 Persoonlijk op school aangesproken 

 Bericht in de schoolkrant 

 Bericht op de schoolwebsite 

 

18. Wat vond u van de organisatie van deze ouderavond?  
 

 Zeer 

slecht 

Slecht Niet goed/ 

niet slecht 

Goed  Zeer 

goed  

a) Tijdstip van de ouderavond      

b) Locatie van de ouderavond      

c) Duur van de ouderavond      

 

 

Werving voor de ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ 

Uw school heeft voor deze ouderavond verschillende wervingsmiddelen gekregen. 

 
 

19. Hoe beoordeelt u de volgende wervingsmaterialen? Geef een rapportcijfer van 1-10 als u het 

betreffende materiaal bent tegengekomen.  Als u het niet kent, zet u een kruisje. 
  

 Cijfer 

a) Brochure: “Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind” voor ouders  

 

 

b) Posters: “Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind” 

 

 

c) Wervingskaart (gestanst bierglas) voor ouderavonden 

 

 

d) Poster: “Alcohol-Nee-contract” 
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e) Website: www.uwkindenalcohol.nl (bv. op de website van school) 

    

 

f) Website: www.alcoholinfo.nl (bv. op de website van school) 

 

 

g) Gadget sleutelhanger munthouder 

 

 

h) Alcohol-Nee-Contracten  

 

 

 
20. Welke van de onderstaande stellingen zijn op u van toepassing? Kruis één van de mogelijke opties 

aan. 

 Helemaal 
niet  

 Neutraal  Helemaal 
wel 

a) De posters, internetsites, gadgets en/of 

reclamespots hebben mijn belangstelling 

gewekt voor het onderwerp alcohol en 

opvoeding 

     

b) De 

posters, internetsites, gadgets en/of 

reclamespots hebben mijn belangstelling 

gewekt voor deze ouderavond 

     

c) He

t onderwerp alcohol in de opvoeding spreekt 

mij aan 

     

d) Ik 

wilde meer informatie over het onderwerp 

alcohol en opvoeding 

     

e) Ik 

wilde graag met andere ouders praten over 

hoe zij omgaan met alcohol in de opvoeding 

     

f) Ik 

wilde graag horen wat andere ouders te 

zeggen hadden over alcohol in de opvoeding 

     

g) Ik 

werd aangesproken door andere ouders om 

mee te gaan 

     

 
 

Programma ouderavond ‘Alcohol en Opvoeding’ 

De ouderavond „Alcohol en Opvoeding‟ bestaat uit verschillende programmaonderdelen. Uw school 
heeft een aantal programmaonderdelen aangeboden, waaruit u wellicht zelf mocht kiezen. Om 
inzicht te krijgen in welke programmaonderdelen goed ontvangen worden door ouders, willen wij 
van u weten hoe u deze onderdelen ervaren heeft.  
 
 

http://www.uwkindenalcohol.nl/
http://www.alcoholinfo.nl/
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21. Hoe beoordeelt u de programmaonderdelen waar u aan deel heeft genomen? Geef een 

rapportcijfer van 1-10. Indien u niet aan het betreffende programma-onderdeel heeft deelgenomen of dit niet werd 

aangeboden, zet u een kruisje. 
 Cijfer  

a) Opening: film over meisje met alcoholvergiftiging  

 

b) Presentatie over alcohol en opvoeding.  

 

c) Workshop 1: samen praten over alcohol en opvoeding  

 

d) Workshop 2: www.uwkindengenotmiddelen.nl   

 

e) Workshop 3: Interactief theater   

 

f) Workshop 4: Spel voor regels over alcohol  

 

g) Theatergroep  

 

h) Ander programma-onderdeel, namelijk ……………………  

 

 
22. Welk rapportcijfer zou u de gehele ouderavond geven? 

 

http://www.uwkindengenotmiddelen.nl/
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Alternatieven 

Het project „Alcohol en Opvoeding‟ probeert ouderavonden te organiseren die interessant 
zijn voor alle ouders in Nederland. Toch blijkt dat sommige ouders behoefte te hebben 
aan andere voorlichtingsbijeenkomsten. Wij willen graag weten of u ook behoefte heeft 
aan een dergelijk alternatief. 
 

23. Zou u de volgende alternatieven bezoeken? Kruis één van de mogelijke opties aan. 
 

 Zeker 

niet  

Waarschijn-

lijk niet 

Neutraal Waarschijn- 

lijk wel 

Zeker wel 

a) Homeparties: met een klein groepje 

ouders bij één iemand thuis voorlichting 

krijgen en praten over dit onderwerp 

     

b) Kroegentocht: met een groep ouders 

langs de uitgaansgelegenheden van hun 

kinderen gaan en onderwijl voorlichting 

krijgen 

     

c) Vaders-Only-Avond: waar alleen een 

groep vaders samenkomt om voorlichting 

te krijgen en te praten over dit onderwerp  

     

d) Moeders-Only-Avond: waar alleen een 

groep moeders samenkomt om 

voorlichting te krijgen en te praten over 

dit onderwerp 

     

e) Een oudercursus van één of twee 

bijeenkomsten 

     

 
 

 

BEDANKT VOOR HET INVULLEN!! 


