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Inleiding 
 Hulpverlening via e-mail wordt ook wel e-mailconsult of –consultatie genoemd. Cliënten kunnen 
digitaal een vraag sturen, die door een hulpverlener wordt beantwoord. Uit een overzicht van 75 
wetenschappelijke studies naar digitale vormen van opvoedingsondersteuning (Nieuwboer, C.C., 
Fukkink, R.G. & Hermanns, J.M.A, Peer and Professional Parenting Support on the Internet. A 
systematic review. In voorbereiding) is gebleken dat e-mailconsultatie binnen een derde van de 
onderzochte programma’s tot het aanbod behoort. Een vluchtige zoekactie op internet en de groei 
van het aantal digitale loketten voor opvoedvragen in Nederland laat zien dat ouders in Nederland 
gemakkelijk opvoedvragen kunnen stellen via internet en dat het aanbod van e-mailconsulten in 
Nederland groot is. In een eerdere rapportage over de stand van zaken in Nederland op dit gebied 
zijn door middel van een schriftelijke enquête, ingevuld door coördinatoren van zeventien 
organisaties vragen beantwoord als: hoe groot is het aanbod, hoe veel ouders worden bereikt? Hoe 
wordt de kwaliteit van het aanbod gezien en gewaarborgd? (Nieuwboer, C.C., Opvoedadvies via e-
mail, 2011). Hieruit bleek onder andere, dat deze organisaties samen ongeveer 600-700 e-mailvragen 
per week beantwoordden (zo’n 30.000 vragen per jaar). Het adviseren per e-mail is doorgaans één 
van de functies waar ouders voor kunnen kiezen, naast spreekuur, chat, informatieve webpagina’s, 
digitale zelftests en dergelijke.  
 Het vervolgonderzoek heeft zich gericht op de kwaliteit van het e-mailconsult. Over de effecten 
hiervan op de empowerment van ouders, impact van een training (TRI-O) en details van een 
inhoudsanalyse wordt later gedetailleerd gerapporteerd in enkele Engelstalige artikelen.  
 In de onderhavige rapportage wordt een beschrijving gegeven van de opvoedvragen per e-mail, 
de kenmerken van de hulpverleners, hun aanpak en de reactie van ouders. 
 

1. Het onderzoek 

1.1 Verloop van het onderzoek 
 Van oktober tot december 2011 meldden ruim zestig beroepskrachten zich aan om mee te doen 
aan het onderzoek naar het aanbieden van gratis e-mailconsulten aan ouders, met de bedoeling hen 
bij de opvoeding te ondersteunen. De groep die uiteindelijk mee deed aan het onderzoek werd 
uiteindelijk kleiner, vooral omdat niet iedereen een uitvoerende functie, tijd of gelegenheid had. 
 Van januari tot maart 2012 volgde de helft van de groep de digitale training TRI-O, Online 
Opvoeding Ondersteunen, voorafgegaan door een introductiedag. De training werd afgesloten met 
een eindproef. 
 Van maart tot juni 2012 participeerden in totaal 45 beroepskrachten in het onderzoek. Zij 
ontvingen de hulpvragen via de website van hun eigen organisatie of via de daarvoor geactiveerde 
domeinnaam ‘opvoedvraag.nl’ (welke na de onderzoeksperiode op non-actief is gesteld). De 
binnengekomen vragen werden beantwoord en bij de onderzoekers aangemeld. 
 In totaal zijn er 208 opvoedvragen aangemeld door de respondenten, welke alle beantwoord 
zijn. De ouders kregen twee vragenlijsten voorgelegd. Wie op 1 of 2 vragenlijsten reageerde gaf 
toestemming tot deelname aan het onderzoek d.m.v. ‘informed consent’. Op die manier bleven er 
135 verschillende hulpvragen over. Vervolgens zijn niet alle hulpvragen en adviezen toegestuurd: 
voor de analyses waren 129 mail-uitwisselingen beschikbaar. 
 Er zijn uiteindelijk 98 volledige datasets, dat wil zeggen: hulpvraag en advies zijn beschikbaar, en 
de ouder heeft ook beide vragenlijsten ingevuld (zie Figuur 1). 
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Figuur 1 
Verloop van het onderzoek in cijfers, aantal respondenten en adviezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 De organisaties en de beroepskrachten 
 Opvoedingsondersteuning wordt vanuit meerdere domeinen aangeboden: organisaties voor 
maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidsdiensten, particuliere adviesbureaus, centra voor 
jeugd en gezin (cjg’s). Aan het onderzoek deden in totaal 22 organisaties, verspreid over een groot 
deel van Nederland, mee In deze organisaties zijn vervolgens ook weer meerdere disciplines 
vertegenwoordigd, zoals pedagogen, sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden (Zie 
Bijlage 1). 
 
 Meer dan de helft van de consulten werd verzorgd door beroepskrachten die geen of weinig 
voorgaande ervaring hadden met dit medium. Ongeveer een kwart had ruime ervaring, dat wil 
zeggen dat zij voorafgaand aan het onderzoek reeds 25 of meer opvoedvragen per mail hadden 
beantwoord. Driekwart van de beroepskrachten had een hbo-opleiding afgerond, een kwart een 
universitaire opleiding. 
 
 Gemiddeld werd 31-60 minuten aan het schrijven van een advies besteed. Iets meer dan 10 
consulten kostten minder dan 15 minuten en net zoveel juist meer dan 90 minuten. 
 

1.3 Conclusies Deel 1 
 Ruim veertig beroepskrachten uit ruim twintig organisaties, verspreid over heel Nederland en 
met een diversiteit aan disciplines, hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Zij besteedden 
gemiddeld een half uur tot een uur aan het schrijven van een advies aan ouders.  

208 adviezen door 45 beroepskrachten 

toestemming ouders 
beschikbaarheid hulpvragen en adviezen  

129 adviezen door 40 beroepskrachten 

67 adviezen door groep van 21 

beroepskrachten, training TRI-O 

62 adviezen door groep van 19 

beroepskrachten 

98 adviezen waarbij ook de beide 

vragenlijsten door ouders zijn ingevuld 
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2. De ouders en de hulpvragen 

2.1 Thematiek en ernst van hulpvragen 
 In het onderzoek konden alle opvoedvragen gesteld worden. Sommige organisaties, zoals 
Pestweb, behandelden vragen over een specifiek thema. 
 Veel vragen gingen over de opvoedingsaanpak (ruim 40%). Hieronder vallen vragen over straf, 
regels, ruzies. De andere vragen gingen doorgaans over de ontwikkeling van kinderen. Typische 
vragen binnen de categorie ‘emotionele ontwikkeling’ (ongeveer een vijfde van de vragen) betroffen 
driftbuien, ongehoorzaamheid, temperament, claimgedrag. In de categorie ‘lichamelijke 
ontwikkeling’ (ook ongeveer een vijfde) werden vragen over slapen en voeding gesteld. 
Ruim 10% van de vragen ging over de ‘sociale ontwikkeling’ en betroffen over het algemeen het 
thema pesten (zie Grafiek 1). 
 
Grafiek 1 
Thema’s in hulpvragen 
  

 
 
 
 De leeftijd van de kinderen varieerde van 0 tot 21 jaar oud. Gemiddeld over alle vragen was de 
leeftijd ruim 8 jaar. Vragen over jongeren boven de 12 waren uitzonderlijk. 
  
 Bij iedere vraag is de ernst getypeerd door middel van het benoemen van emotionele woorden. 
Enkele vragen waren puur informatief en bevatten geen emotionele lading. Bij bijna de helft van de 
vragen waren ouders wat gespannen vanwege een kortdurende kwestie en bij iets minder vragen 
(40%) voelden ouders zich gestrest omdat ze niet goed wisten hoe ze met de situatie moesten 
omgaan. Eén op de 10 vragen bevatte een kwestie die al langer duurde en waarover de ouder zich 
paniekerig of wanhopig voelde. 
 

2.2 Aansluiting en tevredenheid 
 De ouders konden aangeven in hoeverre het advies aansloot bij hun behoefte (zie Grafiek 2). 
Het beeld dat naar voren komt is, dat ouders vonden dat het advies redelijk tot erg goed aansloot 
(65,1%). Niemand heeft ingevuld dat het advies totaal niet aansloot. Zestien ouders (12,4%) waren 
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neutraal of vonden dat het advies niet zo best aansloot. Bijna een kwart van de ouders heeft deze 
vraag niet ingevuld. 
 
 Ouders kregen tevens de vraag voorgelegd of zij tevreden waren met het ontvangen advies. 
Bijna een derde van de antwoorden ontbreekt (de tweede vragenlijst is dan niet ingevuld). Ruim 50% 
van de ouders was tevreden, en een derde zeer tevreden met het ontvangen consult. Ongeveer een 
tiende van de ouders vulde ‘neutraal’ in. Een enkele ouder gaf aan ontevreden te zijn. De laagste 
score per organisatie was 3 (neutraal), de hoogste score 5 (zeer tevreden). De gemiddelde score over 
alle adviezen is 4,15 (afw. 0.709), wat overeenkomt met “tevreden” (Zie Bijlage 2 voor details).  
 
Grafiek 2  
Zelfrapportage ouders over de aansluiting van het advies op hun vraag 
 

 
 
 

2.3 Conclusies Deel 2 
De gestelde vragen gingen ongeveer voor de helft over de opvoedingsaanpak en de helft over de 
ontwikkeling van kinderen. Ouders vonden over het algemeen dat het advies goed aansloot bij hun 
behoefte. Ook waren zij doorgaans tevreden tot zeer tevreden met het ontvangen advies. 

3. De adviezen 

3.1 Typering van de adviezen 
 De hulpvragen en adviezen zijn getypeerd aan de hand van een indeling van Turnbull, Turbiville 
en Turnbull1. De indeling bestaat uit drie typeringen: 
Type 1: diagnose, interventie, directief advies 
Type 2: tips, suggesties, opties, kansen 
Type 3: steun, context, verheldering doelen 
Hulpvragen en adviezen kunnen ook onder meerdere categorieën vallen. 

                                                           
1
 Turnbull, A.P., Turbiville, V., & Turnbull, H.R. (2009). Evolution of family-professional partnerships: Collective 

empowerment as the model for the early twenty-first century, in: J.P. Shonkoff & S.J. Meisels (2009), Handbook 
of early childhood intervention, Cambridge University Press. 
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 Uit de analyse blijkt, dat de meeste hulpvragen onder Type 2 te rangschikken zijn (94%). Ouders 
gebruiken het e-mailconsult dus voor het vragen van tips en suggesties in een bepaalde situatie. 
Opvoedingsondersteuners verwerken in hun advies altijd Type 2 elementen (100%), ook in de 
schaarse gevallen dat daar niet om gevraagd wordt. Over het algemeen valt te constateren dat de 
adviezen goed aansluiten op de behoefte van de ouders, iets wat ook door hun zelfrapportage wordt 
bevestigd. 
 Opvallend anders is dit bij vragen van de andere types. 
 Type 1 advies wordt regelmatig verstrekt, maar níet aan de ouders die erom vragen. Bij de 35 
ouders die dit type informatie/diagnose zochten, sloot het advies 4 keer aan. 
Opvoedingsondersteuners boden 24 keer dit type advies (18.6%), terwijl er geen duidelijke behoefte 
aan was. Hierbij moet gedacht worden aan een directieve manier van adviseren, bijvoorbeeld het 
gebruik van professioneel jargon / diagnostisch taalgebruik of het benoemen van de noodzaak van 
een interventie door een professional, zoals een arts of een orthopedagoog.  
 Bij Type 3 vragen is opvallend dat dit type meestal wel in adviezen wordt verwerkt (74,4%), 
terwijl er maar in 24% van de gevallen om wordt gevraagd. Hieronder vallen ook verwijzingen naar 
de bereidheid om verder te helpen of een verwijzing naar een website of boek als hulpbron, zaken 
die vaak gemakkelijk in een e-mailconsult te verwerken zijn. 
  

3.2 Inhoudsanalyse 
 De teksten van de adviezen zijn in detail op inhoud geanalyseerd, waarvoor de drie eerder 
genoemde typeringen uitgewerkt zijn in 21 indicatoren of technieken (Schema 1). Het gaat hier om in 
de tekst aanwijsbare woorden en zinnen, die gelabeld zijn. Deze indicatoren zijn achteraf dus 
aanwijsbaar in de tekst, wat niet direct betekent dat ze als techniek ook bewust zijn ingezet door de 
beroepskracht.  
 De drie types hebben een kleurcode gekregen: Type 1 = zwart, Type 2 = grijs, Type 3 = 
gearceerd. 
 
Schema 1 
Technieken, behorende bij drie modellen van hulpverlenen 
 

 Expert-model Code 

Stelt een diagnose/gebruikt professioneel jargon T1-1 

Stuurt aan op een professionele interventie T1-2 

Geeft een duidelijk voorschrift/recept T1-3 

 Gezinscentraal model  

Benoemt het perspectief van de ouder T2-1 

Benoemt de behoeften van (andere)betrokkenen T2-2 

Erkent emoties T2-3 

Herhaalt de vraag T2-4 

Moedigt aan tot het maken van keuzes T2-5 

Geeft complimenten over de intenties van de ouder T2-6 

Gaat in op sterke punten en kansen in het gezin T2-7 

Versterkt nieuwe kennis/vaardigheden T2-8 
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Biedt de ouder meerdere opties T2-9 

 Collectieve empowerment model  

Benadrukt mede-verantwoordelijkheid en dialoog T3-1 

Verwijst naar informele hulpbronnen T3-2 

Verwijst naar professionele hulpbronnen T3-3 

Beschrijft de doelen van de ouders/het gezin T3-4 

Laat zien hoe meerdere betrokkenen kunnen helpen T3-5 

Biedt zichzelf als hulpbron aan T3-6 

Benoemt hulpbronnen op meerdere niveaus* T3-7 

Kaart rechten, wetten, beleid, plichten aan  T3-8 

Moedigt aan het informele netwerk te mobiliseren T3-9 

 
* De vier niveaus zijn:  

1. het niveau van familie  
2. het niveau van vrienden en/of direct betrokken professionals (zoals kinderleidster, 

leerkracht, sporttrainer, club, huisarts) 
3. het niveau van professionele organisaties, websites, informatiebronnen 
4. het niveau van belangenverenigingen, politieke partijen, onderzoekers, maatschappelijke 

groeperingen 
 

3.2.1. Toepassing technieken in diverse adviezen 
 Grafiek 3 geeft inzicht in het aantal adviezen, waarin een techniek één of meerdere malen is 
toegepast. Drie technieken van Type 2 voeren de boventoon. De technieken van Type 1 zijn veel 
minder vaak toegepast. De overige technieken geven een zeer gevarieerd beeld. Er is geen enkele 
techniek die helemaal niet is gevonden. 
 
Grafiek 3 
Het percentage van adviezen waarin een specifieke techniek één of meerdere malen is gevonden 
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3.2.2. Toepassing technieken in absolute getallen 
 Grafiek 4 laat zien hoe vaak technieken in totaal in alle adviezen zijn toegepast. Dit laat zien, dat 
het toepassen van specifieke technieken binnen categorieën erg varieert. Met name T2-8 en T2-9 zijn 
in groten getale gebruikt. Het gaat hier om het versterken van nieuwe kennis en vaardigheden en het 
aanbieden van meerdere opties. Echter, het aanmoedigen om keuzes te maken (T2-5) scoort laag. De 
indicatoren uit Type 1 zijn beperkt gevonden, beroepskrachten lijken terughoudend in het bieden 
van directieve adviezen. In enige mate wordt wel beroepsmatig jargon gebruikt om een vraag of 
probleem te categoriseren, terwijl dit niet altijd past bij de hulpvraag. Van de indicatoren uit Type 3 
zijn vooral T3-3 en T3-5 en T3-6 veelvuldig toegepast. Het gaat hier om het verwijzen naar 
professionele hulp (vaak gaat het hierbij om het verwijzen naar een website met professionele 
informatie); het uiten van bereidheid om nog eens te mailen en het suggereren dat betrokkenen in 
de problematische situatie ook kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. Het komt zelden voor dat 
beroepskrachten ouders wijzen op wettelijke rechten of plichten. 
 
 
Grafiek 4 
Totaal aantal technieken die zijn gevonden in het totaal aantal adviezen 
 

 
 
  

3.3 Conclusies Deel 3 
De inhoudelijke analyse van mail-adviezen laat zien, dat ouders en beroepskrachten dit medium 

vooral gebruiken voor tips en suggesties. Het verstrekken van directieve, diagnostische hulp wordt 

veel minder toegepast en vaak niet als de ouder er wel om vraagt. In langduriger en ernstiger 

situaties bieden beroepskrachten vaak wel wat verwijzingen naar verdere hulp, maar worden niet 

alle mogelijke technieken voor een diepgaand advies benut. 

Het typeren van een hulpvraag en het vervolgens toepassen van bijbehorende technieken lijkt over 

het algemeen een niet heel bewuste keuze te zijn van de beroepskracht; daarvoor is de variatie 

binnen de types hulp te groot. 
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Algemene conclusies 
 
Nederlandse ouders hebben ruime keuze in organisaties als het gaat om het vragen om 
opvoedadvies per e-mail. Zij kunnen bij landelijke, regionale en plaatselijke organisaties terecht. 
Soms zijn deze organisaties specifiek bedoeld voor ondersteuning bij het opvoeden, soms vanuit een 
ander domein georiënteerd. Ouders waarderen deze vorm van ondersteuning. De inhoud van de 
vragen is divers, waarbij in ongeveer de helft meer accent ligt op de opvoedingsaanpak en de andere 
helft meer op de ontwikkeling van kinderen. Voor de meeste deelnemende beroepskrachten was het 
schrijven van een tekstueel consult een nieuwe ervaring. Het verzorgen van een e-mailconsult duurt 
niet langer dan een mondeling gesprek bij soortgelijke problematiek. 
 
Uit de adviezen blijkt dat het e-mailconsult zowel door ouders als beroepskrachten vooral gebruikt 
wordt voor tips en suggesties. Het is daardoor een geschikt medium voor het aanpakken van 
kortdurende opvoedings-stress of bezorgdheid. De ouders die uit waren op een diagnose of één 
duidelijke oplossing ontvingen deze doorgaans niet, terwijl dit in andere gevallen wel met enige 
regelmaat werd aangeboden. Ouders die aangaven reeds langdurig spanningen te ervaren en met de 
handen in het haar te zitten werden meestal doorverwezen naar nadere vormen van ondersteuning 
of hulp. 
 
Vanuit het theoretisch kader kan gesteld worden, dat het advies zou moeten passen bij het type 
vraag van de ouder; bovendien zijn hierin drie types te onderscheiden en is het mogelijk om deze 
drie typen steun in een e-mailconsult (d.w.z. in een tekstueel advies) te verwerken.  
 
Uit de inhoudsanalyse blijkt, dat het type advies doorgaans goed past bij het type hulpvraag, met 
name omdat één van de types verreweg het vaakst voorkomt (tips en suggesties, het familie-centrale 
model). Bij vragen die een sturende expertrol vereisen of die juist een warme, uitnodigende 
ondersteuningsrol vergen is deze ‘match’ minder duidelijk aanwezig. Beroepskrachten zijn 
terughoudend als het gaat om de directieve rol en dit lijkt vanuit beroepscodes een verstandige 
keuze (zo is het artsen zelfs verboden om diagnoses te stellen zonder de patiënt te zien). In de 
ondersteunende rol is echter nog winst te boeken, zodat ook ouders met een ernstiger hulpvraag via 
e-mail op een diepgaandere manier geholpen kunnen worden weer perspectieven te gaan zien. 
 
Geconcludeerd kan worden, dat, hoewel nog niet alle mogelijkheden van het e-mailconsult worden 
benut, het e-mailconsult een goed medium is voor advisering, waar ouders mee vooruit kunnen en 
waar zij tevreden over zijn. Beroepskrachten gaven ook aan dit medium graag te willen inzetten. 
 
 

Deze rapportage is een onderdeel van het promotie-onderzoek van Christa Nieuwboer naar digitale 
vormen van opvoedingsondersteuning en de effectiviteit van het e-mailconsult.  
Universiteit van Amsterdam / Fontys Hogeschool Pedagogiek. 
 
Student-assistenten: Hilde van Dijk (Universiteit van Amsterdam), Céline Peerboom (Fontys 
Hogeschool Pedagogiek), Jessica van der Vecht (Universiteit van Amsterdam). 
Supervisoren: Prof. Dr. J.M.A. Hermanns, Dr. R.G. Fukkink (Universiteit van Amsterdam) 
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Contact:  
Christa Nieuwboer 
Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard 
Mgr. Claessenstraat 4 
6131 AJ Sittard 
tel. 08850 77485 
 
c.c.nieuwboer@uva.nl/ 
c.nieuwboer@fontys.nl 
 
Voor toekomstige ontwikkelingen en publicaties volgt u: 
www.onlineopvoedingondersteunen.nl 
http://twitter.com/parentinternet 
 

  

   

Met veel dank aan de deelnemende organisaties: 

 Carinova 

 CJG Den Haag 

 CJG geeft antwoord 

 CJG 's Hertogenbosch 

 CJG Tilburg 

 CJG Westelijke Mijnstreek 

 Coaching Today 

 Connecting Hands 

 Diverse org. Noord-Holland 

 Duwtje in de rug 

 Educadora 

 GGD IJsselland 

 Het CJG (Weert e.o.) 

 Loes Info Centrum Jeugd en Gezin Almelo 

 Metamama 

 Opvoed-steunpunt 

 Ouders en kinderen 

 Pestweb 

 Puur Menselijk 

 Ruimte voor jezelf 

 Sankofa 

 Sensire 
 

  

   

   

   

   

 
  

mailto:c.c.nieuwboer@uva.nl/
mailto:c.nieuwboer@fontys.nl
http://www.onlineopvoedingondersteunen.nl/
http://twitter.com/parentinternet
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Bijlage 1 Deelnemende organisaties 
 
Overzicht van deelnemende organisaties, aantal beroepskrachten en aantal hulpvragen in de analyse 
 
Organisatie Aantal beroepskrachten Aantal hulpvragen 

Carinova 2 3 

CJG Den Haag 2 7 

CJG geeft antwoord 1 3 

CJG 's Hertogenbosch 3 5 

CJG Tilburg 1 6 

CJG Westelijke Mijnstreek 11 28 

Coaching Today 1 4 

Connecting Hands 1 3 

Diverse org. Noord-Holland 1 2 

Duwtje in de rug 1 8 

Educadora 1 6 

GGD IJsselland 1 1 

Het CJG (Weert e.o.) 3 6 

Loes Infocentrum JG Almelo 3 14 

Metamama 1 3 

Opvoed-steunpunt 1 2 

Ouders en kinderen 1 6 

Pestweb 1 3 

Puur Menselijk 1 7 

Ruimte voor jezelf 1 1 

Sankofa 1 8 

Sensire 1 3 

Totaal 40 129 
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Bijlage 2 Tevredenheid 
 
Tevredenheid per organisatie 
De tevredenheid is gescoord op een schaal van 1-5.  
1 = erg ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = erg tevreden 
Een kleine afwijking betekent dat de meningen van respondenten gemiddeld niet veel van elkaar 
verschilden. Een grote afwijking betekent dat de meningen van de respondenten gemiddeld veel van 
elkaar verschilden. 
 
 

Organisatie Respons Minimum Maximum Gemiddeld Afwijking 

Carinova 1 4 4 4,00 - 

CJG ‘s Hertogenbosch 5 4 5 4,40 0,548 

CJG Den Haag 5 3 5 4,20 0,837 

CJG Geeft antwoord 3 3 4 3,67 0,577 

CJG Tilburg 5 4 5 4,40 0,548 

CJG Westelijke Mijnstreek 20 2 5 3,75 0,639 

Coaching Today 2 4 5 4,50 0,707 

Connecting Hands geen tweede vragenlijst/score beschikbaar 

Div. org. Noord-Holland 2 4 5 4,50 0,707 

Duwtje in de rug 7 4 5 4,43 0,535 

Educadora 6 4 5 4,83 0,408 

GGD IJsselland 1 4 4 4,00 0,000 

Het CJG (Weert e.o.) 6 4 5 4,33 0,516 

Loes Infocentrum JG Almelo 10 4 5 4,40 0,516 

Metamama 2 5 5 5,00 0,000 

Opvoed-Steunpunt 2 3 3 3,00 0,000 

Ouders en Kinderen 6 2 5 3,67 1,033 

Pestweb 3 3 4 3,33 0,577 

Puur Menselijk 4 4 5 4,75 0,500 

Ruimte voor jezelf 2 4 4 4,00 0,000 

Sankofa 7 3 5 3,86 0,690 

Sensire 3 4 5 4,67 0,577 

 

 


