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SAMENVATTING 

UN1EK is een organisatie voor kinderopvang en basisonderwijs in Vlaardingen, Schiedam en 

Maassluis. UN1EK streeft naar het ontstaan van IKC’s op alle locaties, locaties waar een aanbod is van 

onderwijs én opvang.  

In de onderwijs- en opvangbranche zijn er verschillende trends. De onderwijsbranche heeft vooral te 

maken met de demografische krimp, waardoor het leerlingaantal en inkomsten afnemen. De vraag 

naar kinderopvang zal weer toenemen door het gunstige economische klimaat en verhoging van de 

kindertoeslag. Wel moeten opvangcentra rekening blijven houden met veranderende klantwensen. 

Op de markt zijn er relatief weinig aanbieders en een grote vraag. Naar verwachting zal de 

concurrentie zich steeds meer gaan richten op de ouders van kinderen tot en met twee jaar. 

Aanstaande en jonge ouders behoren ook tot de primaire doelgroep van UN1EK en zijn de 

(toekomstige) klanten van het totale aanbod van een IKC. Bij de keuze voor afname van onderwijs en 

opvang zijn zij zeer betrokken en hebben een grote informatiebehoefte. Vertrouwen is de 

belangrijkste beslisfactor, waarbij referentiegroepen veel invloed hebben. 

UN1EK wil graag innoveren op het gebied van basisonderwijs, maar weet niet goed wat precies de 

behoefte van ouders is hierin. Hiervoor is marktonderzoek gewenst. Het doel van dit onderzoek is het 

verkrijgen van kennis en inzicht in de behoefte van ouders m.b.t. vernieuwingen in het 

basisonderwijs. Hierbij staat de volgende probleemstelling centraal:  

Wat is de behoefte van ouders van kinderen van 0 tot en met 13 jaar wonend in de gemeente 

Vlaardingen, Maassluis en Schiedam m.b.t vernieuwingen in het basisonderwijs? 

Om de probleemstelling van antwoord te voorzien zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 Hoe zien initiatieven voor vernieuwend basisonderwijs er in de praktijk uit? 

Wat is de behoefte van ouders met betrekking tot.. 

 Wat een leerling leert? (inhoud)  

 Hoe een leerling leert? (strategie) 

 Waar een leerling leert? (leeromgeving, locatie)  

 Wanneer een leerling leert? (tijdstip) 

‘Het nieuwe leren’ is gericht op de verschillen tussen leerlingen, waar leerlingen op eigen wijze en 

tempo werken aan leerdoelen. Het wordt dan ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. De 

vaardigheden die leerlingen hiervoor nodig hebben zijn 21ste eeuwse vaardigheden. Om 

gepersonaliseerd leren mogelijk te maken zijn er vernieuwende lestijden. Scholen die dit 

vernieuwend basisonderwijs aanbieden zijn: Mondomijn, Wittering, De School, Laterna Magica en De 

Sterrenschool. Zij verschillen van elkaar door lestijden, groepsindeling, ouderparticipatie en een 

aanbod van keuzevakken.  

Uit de enquête onder ouders kwam uit dat ouders het vooral belangrijk vinden dat hun kind leert 

communiceren, schrijven, lezen en samenwerken. De basisvaardigheden (schrijfvaardigheden, 

leesvaardigheden en rekenvaardigheden)  worden niet per se tot het belangrijkst geacht. Digitale 



vaardigheden en creativiteit worden tot minder belangrijk geacht. Naast de verplichte vakken zien de 

respondenten de module sport, muziek en mens & maatschappij als een goede aanvulling. 

In plaats van klassikale lessen denken ouders dat door afwisseling van klassikaal, werkgroepen en 

individuele lessen het effectiefst les kan worden gegeven. Van de ouders zou 44.79% graag actief 

betrokken willen zijn bij de vormgeving van het onderwijs van zijn kind. De overige 55.21% kent liever 

een reguliere betrokkenheid bij het onderwijsproces. Bij het geven van de lessen heeft de voorkeur 

van ouders dat één of twee leerkrachten per dag lesgeven in alle vakken in plaats van meerdere 

professionals met eigen vakgebied in verschillende ruimtes.  

De belangrijkste plekken waar de 21ste eeuwse vaardigheden volgens ouders worden geleerd zijn de 

onderwijslocatie en thuis. Hieronder een kort overzicht welke vaardigheid op welke locatie wordt 

geleerd: 

 Thuis: zelfinzicht en digitale vaardigheden. 

 Opvang: samenwerken en creativiteit.  

 Onderwijslocatie: schrijfvaardigheden, leesvaardigheden en rekenvaardigheden.  

 Vereniging/club: samenwerken en sociale & culturele vaardigheden.  

 Vrienden en familie: communiceren en sociale & culturele vaardigheden. 

Verder is er gevraagd aan de respondenten naar hun mening naar de beste lestijden die het 

effectiefst zijn voor kinderen te leren. Hier kwam het continurooster als favoriet naar voren: het 

rooster waarbij de pauze op school is. Ook het traditionele rooster werd vaak gekozen. Op de derde 

plek kwam het bioritmemodel. 

Ten slot is er aan de respondenten gevraagd welk rooster het beste bij hun gezin past. Ook bij deze 

vraag werden het continurooster en het traditionele model het vaakst gekozen door de ouders. Wel 

kon hier geconcludeerd worden dat ouders flexibele onderwijstijden minder effectief voor kinderen 

vinden om te leren, maar wel passen bij hun gezinssituatie. Bij het bioritmemodel is dit andersom. 

Effectiever voor kinderen om te leren, maar sluit minder aan bij de gezinssituatie. 

De eindconclusie is dat ouders behoefte hebben aan veranderingen die te maken hebben met de 

inhoud en groepsvorming in het basisonderwijs. Daarentegen hebben zij minder behoefte aan 

vernieuwingen met betrekking tot hoe, waar en wanneer de kinderen leskrijgen. 

De belangrijkste aanbevelingen die hieruit volgen zijn: meer nadruk op communicatie en 

samenwerking in het onderwijs. Ook meer afwisseling in groepsvorming, maar daarbij niet meer dan 

twee leerkrachten in te zetten. Een andere aanbeveling is om ouders bij de besluitvorming van 

onderwijsvernieuwingen te betrekken door middel van een klankboordgroep en ouders te blijven 

informeren met inspirerende berichten over onderwijsvernieuwing. 
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INLEIDING 

Het tempo waarin de wereld verandert neemt snel toe. Globalisering, robotisering en technologische 

ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan onze vaardigheden. Om voorbereid te zijn 

op een toekomst waarin iemand meerdere en andere functies op de arbeidsmarkt vervult in zijn of 

haar leven, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. 

Hoe bereiden basisscholen kinderen al optimaal op deze uitdagingen voor? (Ministerie van OCW, 

2014; 2015a; Onderwijsraad, 2015).  

UN1EK is een organisatie voor kinderopvang en basisonderwijs in Vlaardingen, Schiedam en 

Maassluis. De organisatie wil graag het basisonderwijs innoveren, maar weet niet wat de behoefte 

van ouders is hierin. Hiervoor is marktonderzoek gewenst. Tijdens het marktonderzoek heeft de 

volgende probleemstelling centraal gestaan: 

Wat is de behoefte van ouders van kinderen van 0 tot en met 13 jaar wonend in de gemeente 

Vlaardingen, Maassluis en Schiedam m.b.t vernieuwingen in het basisonderwijs? 

De onderzoeksdoelstelling van het onderzoek is als volgt: 

‘Het verkrijgen van kennis en inzicht in de behoefte van ouders m.b.t. vernieuwingen in het 

basisonderwijs, met als doel in januari het management een eindverslag te leveren met advies hoe 

het basisonderwijs het beste kan worden geïnnoveerd.’ 

Om de probleemstelling van een antwoord te kunnen voorzien zullen de volgende deelvragen 

moeten worden beantwoord: 

 Hoe zien initiatieven voor vernieuwend basisonderwijs er in de praktijk uit? 

Wat is de behoefte van ouders met betrekking tot.. 

 Wat een leerling leert? (inhoud)  

 Hoe een leerling leert? (strategie) 

 Waar een leerling leert? (leeromgeving, locatie)  

 Wanneer een leerling leert? (tijdstip) 

Voor het beantwoorden van de deelvragen is er gebruik gemaakt van field- en deskresearch. Voor de 

uitvoering van deskresearch is er vooral gebruik gemaakt van het boek Scholen om van te leren van 

Kennisnet. Het fieldresearch bestaat uit een enquête afgenomen bij ouders van kinderen van 0 t/m 

13 jaar wonende in de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. 

De opbouw van dit rapport is als volgt: het rapport begint met een situatieschets met een 

beschrijving van UN1EK organisatie, de branche en de aanleiding van het marktonderzoek. Daarna 

wordt de aanpak van het onderzoek verantwoord. Dit wordt vergeleken met de voorgenomen 

aanpak van het onderzoeksvoorstel. In hoofdstuk drie tot en met acht worden de resultaten van het 

onderzoek besproken. Hoofdstuk negen bevat een analyse van de verschillen tussen de wijken. 

Vervolgens kunnen in hoofdstuk tien conclusies worden getrokken. Vanuit deze conclusies vloeien 

aanbevelingen in hoofdstuk elf. Het advies beschrijft wat de organisatie met inzet van de 

communicatiemix kan doen. Het laatste hoofdstuk benoemt ten slot de kanttekeningen die geplaatst 

kunnen worden bij het marktonderzoek.  



1. SITUATIESCHETS 

In de situatieschets komt als eerst algemene informatie over UN1EK aan bod. Vervolgens kan de blik 

naar buiten. Wat zijn de markttrends en de positie van het bedrijf op de markt? Deze informatie is 

van groot belang voor de probleemomschrijving: het feitelijke probleem dat ten grondslag ligt aan de 

oorspronkelijke vraag van de opdrachtgever. 

1.1 ORGANISATIEBESCHRIJVING 

De organisatiebeschrijving bevat een korte beschrijving van UN1EK en de markt waarop het 

onderzoek zich afspeelt. Kortom: alle informatie die belangrijk is om de context van het onderzoek in 

kaart te brengen. 

UN1EK is ontstaan op 1 augustus 2014 uit een fusie met Stichting Kinderopvang Vlaardingen en 

Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs. UN1EK biedt onderwijs en opvang aan voor 

kinderen van nul tot dertien jaar in een doorgaande lijn. UN1EK heeft in Vlaardingen, Maassluis en 

Schiedam acht IKC’s voor opvang en onderwijs (0-13 jaar), negen basisscholen met peuterspeelzaal 

en buitenschoolse opvang (2-13 jaar) en diverse kindcentra voor hele dagopvang (0-4). In figuur 1.1 

zijn de verschillende scholen en kinderopvanglocaties van UN1EK weergeven. (UN1EK, 2016) 

 

Figuur 1.1: locaties UN1EK 

UN1EK streeft naar het ontstaan van IKC’s op alle locaties. IKC staat voor integraal kindcentrum en is 

een voorziening voor kinderen van tenminste 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te 

leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma van 07.30 

tot 18.30 uur (Studulski, Op weg naar het integraal kindcentrum, 2010). De strategische doelen voor 

de IKC’s zijn als volgt: 
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Figuur 1.2: strategische doelen IKC 

Missie, visie en doelstellingen 

Bij communicatie is inzicht in de missie, visie en doelstellingen van de onderneming cruciaal. Zonder 

deze elementen is er namelijk geen maatstaaf om het succes van de communicatie te meten. 

Missie 

De missie brengt tot uitdrukking hoe de onderneming zichzelf ziet, wat het in grote lijnen doet en 

waar het voor staat.  

De missie van UN1EK luidt als volgt: 

“UN1EK wil kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei 

tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in 

een steeds veranderende wereld willen blijven leren.” 

De missie komt ook in uiting in de verschillende 

kernwaarden van UN1EK: 

De kernwaarden die UN1EK al bezit is dat de medewerkers 

gastvrij en respectvol zijn naar de kinderen, ouders, elkaar 

en de omgeving. Dit vloeit voort uit de christelijke 

overtuiging van UN1EK. 

De waarden die UN1EK verder wilt ontwikkelen zijn lef en 

flexibel, deze waarde zijn belangrijk om op veranderingen in 

te kunnen spelen. 

Visie 

De visie geeft een ambitieus beeld van wat een onderneming wil zijn. Hieronder wordt de visie van 

UN1EK uiteengezet. 

De visie van UN1EK bestaat uit twee delen: organisatorisch, visie inclusief denken en doen. 

Organisatorisch 

Alle scholen staan onder leiding van één directeur. Deze directeuren worden weer door één bestuur 

aangestuurd. Hierdoor ontstaat er een integrale aansturing van het integrale aanbod. 

Inclusief denken en doen 

De visie van UN1EK is om alle kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten te laten ontwikkelen en hen te 

begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met 

zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. (Un1ek, 2014) 

Branche 

UN1EK behoort tot de branches onderwijs en kinderopvang. De marktontwikkelingen hierbinnen 

worden onder andere beïnvloedt door gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de maatschappij. 

Deze zijn voor een bedrijf niet beheersbaar en tevens niet beïnvloedbaar. De meest belangrijke 



trends waarmee de onderwijs- en opvangbranche te maken heeft zullen in deze paragraaf naar voren 

komen. Er wordt eerst ingegaan op de onderwijsbranche en vervolgens op de kinderopvangbranche. 

Onderwijs  

In 2015 zitten er in Nederland exact 1.546.429 kinderen op de basisschool (onderwijscijfers, 2016). 

Dit zijn ongeveer 19.200 leerlingen minder ten opzichte van het jaar daarvoor. Als gevolg daarvan 

neemt het aantal basisscholen ook de laatste jaren af. In 2010 waren er nog 7.480 instellingen voor 

primair onderwijs,  in 2014 nog slechts 7.156 instellingen. (OCW, Onderwijs in cijfers). Dit aantal 

scholen kan opgedeeld worden in vier categorieën: openbaar, Rooms-katholiek, Protestants-

christelijk en overig bijzonder. In 2015 waren er ongeveer even veel Rooms-katholieke (30%) als 

Protestants-christelijke (30%) basisscholen. De openbare basisscholen waren met 32% het sterkst 

vertegenwoordigd. 

Figuur 1.3: onderwijssector 

Per basisschool is het gemiddelde aantal leerlingen 220. De basisscholen in Nederland zitten verdeeld 

over het hele land. Er is wel een sterke concentratie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.. 

(10000scholen, 2015) 

Ontwikkelingen 

Uit cijfers van Rabobank blijkt dat onderwijsinstellingen vooral te maken hebben met de 

demografische krimp. Er worden minder kinderen geboren waardoor het aantal leerlingen ook 

afneemt. De komende jaren gaat het leerlingenaantal afnemen met één tot drie procent en minder 

leerlingen betekent minder inkomsten. In deze cijfers is er echter geen rekening gehouden met de 

vluchtelingenstroom binnen Nederland, vanwege de onvoorspelbaarheid hiervan. In 2015 was het 

aantal vluchtelingenkinderen ongeveer 13.000 en naar verwachting zal dit aantal nog verder 

toenemen door gezinshereniging.  

Een andere ontwikkeling is dat instellingen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Voorbeelden 

zijn het aanbieden van passend onderwijs en digitaal lesmateriaal. Ook wil de overheid kleine scholen 

aanmoedigen met elkaar samen te werken om kosten te besparen. Deze kleine scholen hebben ook 
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al jaren vaker het predicaat zwak gekregen door de onderwijsinspectie in vergelijking met de grotere 

scholen. Dit komt onder andere door de hoge werkdruk van het personeel, de leerlingen weinig 

leeftijdgenoten hebben en zij vaker in een combinatieklas zitten. Ten slot worden keurmerken voor 

scholen steeds belangrijker. Voorbeelden van keurmerken zijn: excellente school, gezonde school en 

frisse school. (Rabobank, 2016) 

Kinderopvang 

De kinderopvang kan onderverdeeld worden in drie verschillende categorieën: hele dagopvang, 

buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De hele dagopvang is opvang voor kinderen van 0 t/m 4 

jaar in een kindercentrum. De buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse, naschoolse en 

vakantieopvang voor kinderen van vier tot en met 12 jaar. Gastoudersopvang is opvang in een 

gezinssituatie, waarbij er bemiddeling is door een gastouderbureau. 

Ontwikkelingen 

Voor een aantal jaren was er een flink daling te zien bij de kinderopvang. Door de economische 

omstandigheden en maatregelingen van de overheid gingen ouders op zoek naar alternatieven. Nu 

verwacht de Rabobank een lichte groei voor 2017 voor de kinderopvang. Echter zullen de kinderen 

die gebruik maken van alternatieven voor opvang naar verwachting niet terugkeren naar de formele 

opvang.  

Het gunstigere economische klimaat en de daarmee dalende werkloosheid zorgt dat de vraag naar 

kinderopvang weer toeneemt. Daarnaast zorgen de overheidsmaatregelen met een verhoging van de 

kindertoeslag voor een extra impuls. Hoeveel toeslag ouders krijgen is afhankelijk van het inkomen.  

Vooral de midden- en hoge inkomens gaan er op vooruit.  

Wel dienen de opvangcentra rekening te houden met de 

veranderende klantwensen. Een voorbeeld hiervan is 

flexibiliteit in tijden en prijzen. Daarnaast moeten zij zich 

meer onderscheiden. Daarbij is de locatie en de 

betrokkenheid van de kinderopvang essentieel. Ten slot 

zal de toekomst ook vragen voor verdere integratie van 

peuterspeelzalen en primair onderwijs. (Rabobank, 

2016) 

Concurrenten 

UN1EK is marktleider met een marktaandeel van 30%, ondanks deze positie heeft UN1EK te maken 

met verschillende belangrijke concurrenten. Dit zijn: Wijzer, SIKO, gastouderopvang en de informele 

opvang. Zij zijn de belangrijkste spelers op de markt en er is sprake van een oligopolie in de regio. 

UN1EK, Wijzer en Siko hebben samen een marktaandeel van 63.2% in het basisonderwijs.  

De marktvorm oligopolie kenmerkt zich door relatief weinig aanbieders en een grote vraag. De 

aanbieders houden rekening met elkaars activiteiten en proberen zoveel mogelijk informatie geheim 

te houden, om concurrentievoordelen te benutten. (W. Hulleman, 2012)  



Naar verwachting zal de concurrentie zich steeds meer gaan 

richten op de ouders van kinderen tot en met twee jaar. 

Aanstaande en jonge ouders behoren ook tot de primaire 

doelgroep van UN1EK en zijn de (toekomstige) klanten van het 

totale aanbod van een IKC. Het aanbod en de doorgaande 

leerlijn, zorgt dat na de opvang, onderwijs en buitenschoolse 

opvang ‘vanzelf volgt’. (Un1ek, 2014) 

De jonge ouders staan voor een belangrijke keuze. Kinderopvang en onderwijs zijn specialty 

products. Het zijn producten of diensten waarbij de aankoop zelden wordt gedaan en consumenten 

bereidt zijn de nodige moeite te doen. 

Bij de besluitvorming voor ‘aanschaf’ van kinderopvang is het uitgebreid probleemoplossend 

koopgedrag van toepassing. De aankoop brengt veel risico met zich mee, wanneer de keuze voor 

kinderopvang op babyleeftijd is gemaakt, kan deze voor een periode van 13 jaar bepalend zijn. Zoals 

eerder gezegd volgen opvang en onderwijs elkaar vaak in doorgaande lijn op. Ook richten ouders hun 

werk- en gezinsplanning in op hoe de opvang van hun kind(eren) is geregeld. (UN1EK, 2014) 

Het wordt ook wel besluitvorming onder hoge betrokkenheid genoemd. Ouders zijn zeer betrokken 

en doen moeite om zich te oriënteren. Zij hebben een grote informatiebehoefte en laten zich 

beïnvloeden door referentiegroepen. Een referentiegroep is een groep die veel invloed heeft op 

iemands houding en gedrag (Verhage, 2013). De prijs is weliswaar belangrijk, maar niet 

doorslaggevend. Vertrouwen is bij de keuze de belangrijkste beslisfactor. 

Uit onderzoek is bekend welke rol gezinsleden spelen bij de aanschaf van producten of diensten. Op 

enkele categorieën na, waarbij de vrouw (levensmiddelen, kleding en ondergoed) of de man 

(aankoop en onderhoud auto), de meeste invloed heeft, wordt het merendeel van de 

aankoopbeslissingen door de echtgenoten gezamenlijk genomen. Dat geldt vooral voor 

hoogopgeleide gezinnen.  

Het is daarom belangrijk voor organisaties van opvang en onderwijs om in hun reclamecampagnes 

vertrouwen uit te stralen en rekening te houden met een gezamenlijke besluitvorming. 

Doelgroep 

De markt voor onderwijs en opvang is te verdelen in verschillende afnemersgroepen. Dit zijn ouders 

van baby’s (0-2 jaar), ouders van peuters (2-4 jaar) en ouders van kinderen (4-13 jaar). De 

afnemersgroep die de onderneming als haar markt kiest en waarvoor zij specifieke 

marketingactiviteiten ontplooit, noemen we de doelgroep. 

De primaire doelgroep van UN1EK kan omschreven worden 

aan de hand van een aantal segmentatiecriteria: 

Demografisch: jonge ouders in de leeftijd van 25 tot en met 35 

jaar met kinderwens of met kinderen in de leeftijd tot en met 

vier jaar. Zij zijn wonende in de gemeente Vlaardingen, 

Maassluis en Schiedam. Beide ouders werken, waarbij het 



gebruikelijk is dan één partner full time werkt en de ander parttime. 

Situationele factoren: de ouders zijn bereid om een relatief groot deel van het inkomen aan 

kinderopvangkosten te besteden en verwachten daarom kwaliteit. Ze zijn emotioneel betrokken bij 

hun keuze en laten zich beïnvloeden door referentiegroepen, zoals familie, vrienden en kennissen.  

Levensstijl: de levensstijl van de doelgroep kenmerkt zich door dat zij veel sporten, de bioscoop 

bezoeken en regelmatig eten in restaurants. Daarnaast zijn zij bekend met en actief op social media. 

(UN1EK, 2014) 

1.2 PROBLEEMOMSCHRIJVING  

De omschrijving van het probleem is van belang om te weten waarom het onderzoek wordt 

uitgevoerd. In deze tweede paragraaf wordt duidelijk wat de aanleiding, de centrale vraag en 

doelstellingen zijn van het onderzoek en hoe deze met elkaar samenhangen. 

Aanleiding 

Interne aanleiding: UN1EK herkent een toenemende vraag van ouders naar innovatief onderwijs, zij 

zijn ook door enkele ouders hierover benaderd. Tevens gaf een marktonderzoek in opdracht van 

UN1EK deze uitkomst, zie historie van het probleem. UN1EK ziet kansen een nieuwe school te 

openen met een innovatief onderwijsconcept. (Doesburg, 2016) 

Externe aanleiding: de snel veranderende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het onderwijssysteem ook 

dient te veranderen. Door de verdergaande technologisering zullen veel banen verdwijnen en zal de 

manier van werken ook beïnvloeden. De kinderen van nu komen in beroepen terecht die nu nog niet 

bestaan. De arbeidsmarkt vereist andere vaardigheden van kinderen die nu (nog) niet genoeg in de 

onderwijsmethoden terugkomen. Hierdoor is er steeds meer behoefte naar innovatie in het 

onderwijs en dit begint al bij het basisonderwijs en opvang. 

Als er niets aan het probleem zou worden gedaan sluit het aanbod van UN1EK niet aan op de 

behoefte van ouders aan innovatief onderwijs. Wanneer concurrenten dit wel aan gaan bieden zullen 

ouders voor deze scholen kiezen. Dit heeft als gevolg dat het leerlingenaantal van UN1EK uiteindelijk 

zal afnemen. 

Marketingmanagementprobleem 

Het marketingmanagementprobleem beschrijft het verschil in huidige en gewenste situatie. Zodat 

het management uiteindelijk beslissingen kan nemen om de gewenste situatie te bereiken. 

De huidige situatie is dat er vraag van ouders is naar vernieuwende onderwijsconcepten met 

betrekking tot het basisonderwijs. Het aanbod van UN1EK sluit hier (nog) niet op aan. Dit heeft als 

gevolg dat er nu sprake is van ‘nee verkoop’. 

Gewenste situatie: UN1EK wil een basisschool openen met een vernieuwend onderwijsconcept om in 

te spelen op veranderende wensen en behoeften van ouders en kinderen. Dit past ook bij de waarde 

van UN1EK om lef en flexibiliteit te ontwikkelen om op veranderingen in te kunnen spelen. Het is ook 

de bedoeling dat de school een regionale aantrekkingskracht heeft. 



UN1EK wil innoveren op het gebied van basisonderwijs, maar weet niet goed wat precies de 

behoefte van ouders is hierin. Hiervoor is marktonderzoek gewenst. 

Met de resultaten van dit onderzoek wil het college van bestuur van UN1EK: 

* Bepalen of ouders in de regio bekend zijn met en open staan voor ‘vernieuwende concepten voor 

basisonderwijs’, en/of 

* directeuren van scholen van UN1EK inspireren om ‘vernieuwende concepten voor basisonderwijs’ 

te ontwikkelen en aan te bieden, en/of 

* mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe school op te richten met een ‘vernieuwend 

basisonderwijs concept’, en/of 

* een bestaande school binnen UN1EK herinrichten tot ‘vernieuwend basisonderwijs concept’ Dit kan 

gedaan worden bij ’t Kompas. Het leerlingaantal bij ’t Kompas loopt al enige jaren terug en de school 

heeft in schooljaar 2015/2016 het predicaat ‘zeer zwak’ gekregen van de onderwijsinspectie. Er 

wordt dit schooljaar door een nieuwe directeur stevig ingezet op herstel van de kwaliteit van het 

onderwijs. Mogelijk kan het aanbieden van vernieuwend basisonderwijs zorgen dat de school weer 

meer aantrekkingskracht krijgt. 

Marktonderzoeksdoelstelling 

Nu de huidige situatie en het marketingmanagementprobleem van UN1EK bekend is kan de 

doelstelling van het onderzoek worden opgesteld. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen het 

doel van de opdrachtgever en de onderzoeksdoelstelling.  

Het doel van de opdrachtgever: in schooljaar 2017-2018 een nieuwe school met een vernieuwend 

onderwijsconcept ontwikkelen met regionale aantrekkingskracht. 

Onderzoeksdoelstelling: het verkrijgen van kennis en inzicht in de behoefte van ouders m.b.t. 

vernieuwingen in het basisonderwijs, met als doel in januari het management een eindverslag te 

leveren met advies hoe het basisonderwijs het beste kan worden geïnnoveerd. 

Probleemstelling 

Dit marktonderzoek is een toetsend onderzoek. Er zijn meerdere ideeën vanuit het bestuur van 

UN1EK over vernieuwing van het basisonderwijs en er moet worden vastgesteld welke vorm van 

innovatie(s) het beste gaat werken bij het openen van een nieuwe school. Deze innovatie(s) moet 

ertoe leiden dat de doelstelling (gewenste situatie) behaald wordt. 

‘Om beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van een nieuw onderwijsconcept, is een 

toetsend onderzoek nodig onder ouders van kinderen van 0 tot en met 13 jaar wonend in de 

gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, dat inzicht oplevert in de behoefte naar 

vernieuwingen in het basisonderwijs.’ 

De probleemstelling die bij dit onderzoek centraal staat is dan ook: Wat is de behoefte van ouders 

van kinderen van 0 tot en met 13 jaar wonend in de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam 

m.b.t vernieuwingen in het basisonderwijs? 



Deelvragen 

Als het doel en de centrale onderzoeksvraag is bepaald, is de laatste stap het opstellen van een 

aantal deelvragen. Om de probleemstelling van een antwoord te kunnen voorzien zullen de volgende 

deelvragen zeker moeten worden beantwoord:  

 Hoe zien initiatieven voor vernieuwend basisonderwijs er in de praktijk uit? 

Wat is de behoefte van ouders met betrekking tot.. 

 Wat een leerling leert? (inhoud)  

 Hoe een leerling leert? (strategie) 

 Waar een leerling leert? (leeromgeving, locatie) 

 Wanneer een leerling leert? (tijdstip, rooster) 

De deelvragen zijn op logische wijze uit de probleemdefinitie afgeleide korte, duidelijke en 

onafhankelijke vragen. Antwoorden op de deelvragen moeten bijdragen aan de oplossing van het 

marketingmanagementprobleem. 

2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

De methode van onderzoek wordt in dit hoofdstuk verantwoord. Dit wordt vergeleken met de 

voorgenomen aanpak van het onderzoeksvoorstel. Daarbij wordt gelet op de betrouwbaarheid, 

representativiteit en validiteit. Er wordt gemeten of het onderzoek aan deze eisen voldoet.  

2.1 BETROUWBAARHEID 

Marktonderzoek moet betrouwbaar zijn. Dat betekent dat bij herhaling van het onderzoek onder 

dezelfde omstandigheden, dezelfde uitkomsten worden gevonden. Om aan de eis van 

betrouwbaarheid te voldoen, is een voldoende grote steekproefpopulatie nodig die willekeuring 

gekozen zijn. In deze pararaaf wordt de omvang en keuze van de respondenten gemotiveerd. 

Steekproeftrekkingsmethode 

De steekproeftrekkingsmethode omschrijft hoe en met welke selectiecriteria de respondenten zijn 

geselecteerd voor onlineonderzoek.  

De populatie van dit onderzoek is woonachtig in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het 

zijn mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 45 jaar. Zij zijn (aanstaande) 

ouders van kinderen tot en met 13 jaar en beheersen de Nederlandse taal.  

Om een zoveel mogelijk mensen binnen de onderzoekspopulatie te bereiken is de enquête: 

- Via het plaatsingssysteem in een digitale nieuwsbrief naar alle ouders van UN1EK opvang 

gestuurd (geplaatste kinderen en kinderen op de wachtlijst van 0-4 jaar). 

- Via de directeuren naar de ouders van UN1EK onderwijs gestuurd (via het eigen 

communicatiesysteem van de school, 

kinderen van 4-13 jaar). 

- Via het Twitter werden ouders uitgenodigd 

deel te nemen aan het onderzoek. 



- Via Facebook advertising gepromoot. Daarbij is de doelgroep geselecteerd op woonplaats, 

leeftijd, taal en gezinssituatie. 

- Op de website van UN1EK vermeld (zie hiernaast). 

Figuur 2.1: reactievolume 

In de afbeelding hierboven zijn de reactieaantallen te zien. De drie grootste pieken zijn te zien op 16 

en 17 november en op 1 december. Op 16 november is de enquête namelijk verstuurd via de digitale 

nieuwsbrief, mail naar de directeuren en via Twitter gedeeld. De laatste piek is zien op 1 december 

toen is er een mail met herinnering naar alle ouders verstuurd. Een iets kleinere piek is te zien op 22 

november: de start van de Facebook campagne. 

Via de steekproefcalculator kan berekend worden hoeveel respondenten er nodig zijn om over deze 

doelgroep een uitspraak te kunnen doen. Hieruit kwam het volgende: 

Figuur 2.2: steekproefcalculator 

Met betrekking tot de betrouwbaarheid is een percentage van 100% nagenoeg niet te bereiken. 

Hierdoor was er in het onderzoeksvoorstel, wegens de populatiegrootte en de beschikbare tijd, 

gekozen voor een betrouwbaarheid van 95% om de niet-beïnvloedbare toevalligheden tegemoet te 

komen. Het gekozen betrouwbaarheidsniveau was 95%, het benodigd aantal respondenten daarvoor 

zijn 378 ouders. Uiteindelijk hebben 718 personen de enquête volledig ingevuld. Hiermee is het 

betrouwbaarheidsniveau op 99% uitgekomen.  



Geslacht

Man Vrouw

Leeftijd

Jonger dan 20 jaar 20 t/m 29 jaar

30 t/m 44 jaar 45 jaar en ouder

Non- respons: 

Speciale aandacht verdient ten slotte het probleem van de non-respons, het niet meewerken aan 

onderzoek. Non-respons krijg je als je personen niet kunt bereiken of als die personen niet willen of 

kunnen meewerken aan het onderzoek. (Roelof Kooiker, 2011) 

De internetvragenlijst heeft vier weken lang opengestaan om zo veel mogelijk respons te behalen. Er 

is gekozen voor de periode van 9 november 2016 tot en met 9 december. Deze periode is namelijk 

net voor de drukke kerstperiode wanneer ouders wellicht minder tijd hebben om aan het onderzoek 

mee te werken. 

Bij kwantitatief onderzoek biedt men vaak een cadeautje, een verloting of een ander lokkertje om 

respondenten te motiveren tot het invullen van de vragenlijst (Roelof Kooiker, 2011). Bij dit 

onderzoek is er gekozen twee bioscoopkaarten onder de respondenten te verloten. Aan het einde 

van de vragenlijst konden de deelnemers hun emailadressen invullen om hierop kans te maken.  

2.2 REPRESENTATIVITEIT 

Ook de representativiteit is van groot belang voor de vraag of je het onderzoek kunt vertrouwen. Als 

de samenstelling van mensen die je ondervraagt hebt een goede afspiegeling is van de groep 

waarover je uitspraak wilt doen, kun je zeggen dat de steekproef representatief is en kun je er dus 

van uitgaan dat de resultaten te vertrouwen zijn. (Roelof Kooiker, 2011) 

Dit kan door het uitvoeren van de chikwadraattoets in het programma SPSS. Het is daarbij mogelijk 

om te toetsen of het onderzoek representatief is met betrekking tot leeftijd en geslacht.  

De man-vrouw verhouding binnen de gemeente 

Vlaardingen, Maassluis en Schiedam is: 

Man: 49% 

Vrouw: 51% 

 

De verdeling van het geslacht onder de respondenten 

is als volgt: 

Man: 16.24% 

Vrouw: 83.76% 

Het geslacht binnen de enquête is daarmee niet representatief voor de populatie van de gemeentes. 

De leeftijd die wordt verwacht onder de respondenten: 

Jonger dan 20 jaar: 4% 

20 t/m 29 jaar: 7% 

30 t/m 44 jaar: 81% 

45 jaar en ouder: 8% 

 



De verdeling van de leeftijd onder de respondenten is als volgt: 

Jonger dan 20 jaar: 0.46% 

20 t/m 29 jaar: 10.48% 

30 t/m 44 jaar: 74.88% 

45 jaar en ouder: 14.17% 

 

De leeftijdsverdeling van de respondenten is hiermee niet representatief. Dit komt omdat de 

leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd en de andere leeftijdsgroepen 

ondervertegenwoordigd. 

Het is niet zonder meer duidelijk of de steekproef representatief is: het kan zijn dat overwegend 

mensen die juist vóór of juist tégen vernieuwingen in het basisonderwijs hebben gereageerd. Ook 

kan de vragenlijst voornamelijk worden beantwoord door mensen die geïnteresseerd zijn in het 

onderwerp. 

2.3 VALIDITEIT 

De validiteit van een onderzoek geeft weer of er gemeten wordt wat de bedoeling is. De validiteit 

geeft aan of er inderdaad gevraagd is naar ‘de behoefte van ouders naar vernieuwend 

basisonderwijs’ in de vragenlijst. En of de uitkomsten van de vragen relevant zijn voor de 

ontwikkelingen van vernieuwende onderwijsconcepten en besluitvorming bij UN1EK. Om dit te 

checken moet de enquête uitgebreid gecontroleerd en getest worden.  

Daarbij gaat het om de vraag of de inhoud van de enquête (alle) relevante aspecten van het begrijp 

‘vernieuwingen in het basisonderwijs’ vertegenwoordigt. Daarvoor moet je eerst een scherp 

idee/beeld moeten hebben van de inhoud van dat begrip, dus een goede beschrijving. Hiervoor is er 

gebruik gemaakt van het boek ‘scholen om van te leren’ van kennisnet, de publieke organisatie voor 

onderwijs en ICT. 

De inhoudsvaliditeit kan beoordeeld worden door onderzoekers en experts. Als eerst is de vragenlijst 

beoordeeld door twee beleidsmedewerkers, lid college van bestuur en communicatiemedewerker 

van UN1EK. Daarbij stond de volgende vraag centraal: 

Hebben volgens de experts de items in een vragenlijst inderdaad alle te maken met het theoretische 

begrijp ‘onderwijsvernieuwingen’ en dekken de items de lading van dit begrip volledig? 

Ook hebben zij erop gelet of de vragen neutraal gesteld zijn en niet sturend in een bepaalde richting. 

Na het aanpassen van de vragenlijst is deze als test gestuurd naar twee schooldirecteuren. Na 

verbetering en digitale invoer was deze daarna ter controle naar het college van bestuur van UN1EK 

gestuurd. Nadat zij de vragenlijst hadden goedgekeurd kon de enquête verzonden worden. 

3. VERNIEUWEND BASISONDERWIJS 

Traditioneel onderwijs is duidelijk te organiseren en creëert samenhang. Het onderwijs speelt echt 

minder in op het niveau en interesses van de individuele leerling. Er is daarom een steeds grotere 

vraag naar flexibilisering en personalisering van het onderwijs. (Edith van Eck, 2015) 



Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste deelvraag: wat is vernieuwend basisonderwijs? Het 

verkennend hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen: gepersonaliseerd onderwijs en nieuwe lestijden.  

3.1 GEPERSONALISEERD LEREN 

Regulier onderwijs is gericht op het gemiddelde van de groep. Iedere leerling leert hetzelfde op 

hetzelfde moment, lokaal en met dezelfde docent. ‘Het nieuwe leren’ is gericht op de verschillen 

tussen leerlingen, het wordt dan ook wel gepersonaliseerd leren genoemd.  

“ Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en tempo werken aan 

de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren 

van de leerling een op de leerling aangepast programma aangeboden. “ (Studulski, Gepersonaliseerd 

leren voor leerlingen en docenten, 2015) 

Inhoud 

Volgens Bray en McClaskey hangt de mate van personalisatie in het onderwijs af hoe de inhoud van 

de lessen bepaald wordt, hierbij is er een onderscheid tussen leraar gestuurd en leerling gestuurd. 

Ook zijn er tussenvormen mogelijk waarbij de keuzes voor de inhoud in overleg met leraar en leerling 

tot stand komt. (Kennisnet, 2015) 

Leraar gestuurd: bij leraar gestuurd worden keuzes voor de inhoud voornamelijk bepaald door de 

leraar, waarbij de leraar zich eventueel laat ondersteunen door een methode of 

onderwijsprogramma.  

Zelfstandig leren: bij zelfstandig leren worden keuzes voor de inhoud bepaald door overleg en 

overeenstemming tussen leraar en leerling. De leerling krijgt ondersteuning van de docent in de rol 

van coach. 

Leerling gestuurd: Bij leerling gestuurd worden keuzes voornamelijk bepaald door de leerling zelf. De 

leerling krijgt ondersteuning van de docent in de rol van coach.  

De vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zelfstandig en leerling gestuurd te leren zijn de 

zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden: 

 Creativiteit 

 Kritisch denken 

 Probleemoplossend denken 

 Communiceren 

 Digitale geletterdheid  

 Sociale en culturele vaardigheden 

 Zelfregulering 

 Samenwerken  
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In de afbeelding hieronder zijn de verschillende vaardigheden grafisch weergeven: 

Figuur 3.1: 21ste eeuwse vaardigheden 

De eerste vaardigheid is het beschikken van creativiteit om op nieuwe ideeën te komen voor 

oplossingen voor bestaande vraagstukken. Daarbij wordt er geleerd om buiten de bekende paden te 

denken, om fouten te zien als leermomenten, relaties te ontdekken, en om bij alles creatieve 

technieken te gebruiken.   

De vaardigheid communiceren is een boodschap, zoals een nieuw idee, effectief en efficiënt 

overbrengen. Daarbij gaat het om: 

- Informatie met anderen doelgericht kunnen uitwisselen 

- Met verschillende communicatieve situaties kunnen omgaan. Daarbij past de leerling de 

juiste gesprekstechnieken en regels toe. 

- Het kunnen gebruiken van verschillende communicatiemiddelen 

- Inzicht in de ICT mogelijkheden om te communiceren 

Digitale geletterdheid is ook een aparte onderdeel binnen de 21ste eeuwse vaardigheden. Het bestaat 

uit vier delen ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en 

mediawijsheid. Het snappen van de mogelijkheden, beperkingen en het gebruiken van technologie 

behoren tot de ICT basisvaardigheden. Informatievaardigheid is het vinden, zoeken, beoordelen en 

verwerken van informatie uit (digitale) bronnen. Computational thinking is het inzetten van digitale 

hulpmiddelen om een probleem op te lossen. Mediawijsheid omvat het slim en verantwoord om 

kunnen gaan met offline en online media. Het is het benutten van nieuwe mediatoepassingen om 

voor jezelf en anderen het beste uit te halen.  

Samenwerken is het met anderen realiseren van een doel. Het is de vaardigheid om anderen te 

kunnen ondersteunen en aanvullen. Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het kunnen 

samenwerken, leren, en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale 

achtergronden. 



Daar tegenover staat zelfregulering. Dat is het zelfstandig handelen en daarvoor 

verantwoordelijkheid nemen. Het is het niet zomaar volgen van aanwijzingen van anderen, maar de 

touwtjes in eigen handen nemen. Daarvoor heeft de leerling inzicht nodig in de eigen doelen, 

capaciteit en motivatie. 

Probleemoplossend denken is het herkennen van een probleem om vervolgens een plan op te stellen 

hoe het probleem kan worden opgelost. De laatste vaardigheid, kritisch denken, is de vaardigheid om 

zelf beargumenteerd te oordelen en beslissingen te nemen. 

Standaardisatie vs. individualisatie 

Het gepersonaliseerd leren heeft betrekking op wat leerlingen leren, hoe leerlingen leren, waar 

leerlingen leren en wanneer leerlingen leren. De uitdaging van het nieuwe leren is een juiste balans 

te vinden tussen standaardisatie en individualisatie. Hiermee wordt bedoeld dat er aan de ene kant 

gekeken wordt naar de doelen van de individuele leerling, maar ook naar de kerndoelen van het 

onderwijs (bijvoorbeeld toetseisen).  

Het onderwijs op maat kan daarom een convergente rol hebben of een divergente rol. Met rekening 

te houden met de verschillen tussen de leerlingen kan er gestreefd worden om een streefniveau te 

behalen (convergent) of juist dat iedere leerling een verschillend niveau bereikt (divergent).  

Technologie 

Door technologische ontwikkelingen wordt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk.  ICT biedt 

ondersteuning bij het samenstellen van het eigen leerproces. Het kan ingezet worden als middel 

waarmee leerlingen zelf kunnen bepalen wat zij willen. De leerling krijgt informatie over de 

voortgang van de activiteiten en kan vervolgens zelf keuzes maken over de aanpak, inhoud en 

planning van de vervolgactiviteiten. Dit helpt afzonderlijke leerlingen om een zo hoog mogelijk 

niveau te bereiken. ICT helpt de leerling bij het plannen van leertaken, de keuze van leerstrategie en 

doelen, zelftoetsing, voortgangsbewaking in een portfolio en om het eigen leerproces zo nodig aan te 

passen op basis van persoonlijke reflectie.  

Er zijn ook computerprogramma’s die in staat zijn te bepalen wat het beste 

is voor de leerling, gebaseerd op de responses van de leerling. Een 

voorbeeld hiervan is serious gaming. In een spel is de leerstof verwerkt en 

aan de hand van de reacties van de leerling wordt feedback gegeven en het 

spel wordt hierop aangepast. De software geeft aan hoe de leerling vordert 

ten opzichte van bepaalde leerdoelen, geeft het bereikte kennisniveau 

gedetailleerd weer en gebruikt de verzamelde gegevens om de beste 

volgende stap voor de leerling te bepalen. (vo2020, 2014) 

Voor- en nadelen 

Het voordeel van gepersonaliseerd onderwijs is dat door het maken van eigen keuzes leerlingen zich 

meer betrokken voelen, geconcentreerder en gemotiveerder zijn bij het leren. In de meta-analyse 

van 41 studies van Patall, Cooper en Robinson (2008) kwam uit dat het kunnen maken van eigen 

keuzes inderdaad motivatie, gevoelens van competentie en prestaties verhogen bij kinderen. 



Naast voordelen zijn er ook enkele nadelen bij de implementatie van gepersonaliseerd leren. 

Knelpunten waar scholen tegenaan lopen zijn: een gebrek aan geld, personeelstekort, tijdsgebrek, 

werkdruk, gebrek aan draagkracht en tegenwerking van de gemeente. 

3.2 NIEUWE LESTIJDEN  

Naast innovatie in individuele leerlijnen zijn er ook vernieuwende roosters die dit mogelijk maken. Er 

zijn verschillende modellen over schooltijden hieronder worden deze kort toegelicht (gerangschikt 

naar de mate waarin zij vernieuwend zijn). (andereschooltijden.nl, 2016) 

Traditionele lestijden: de kinderen krijgen in de ochtend en middag les, waarbij er de mogelijkheid is 

om tussen de middag thuis kunnen lunchen. De leerlingen zijn elke woensdagmiddag vrij. Alle 

onderbouwleerlingen zijn daarnaast ook de vrijdagmiddag vrij. 

Continulesrooster: Leerlingen zijn elke woensdagmiddag vrij en 

onderbouw leerlingen de vrijdagmiddag. Er is een kortere 

middagpauze op school. Hierdoor zijn de lessen vaak wel eerder klaar. 

Het Hoorns model: het verschil met het traditionele model is dat alle 

leerlingen de woensdag- én vrijdagmiddag vrij zijn. Maar het grote 

verschil is vooral dat de leerlingen van groep één tot en met acht 

evenveel lesuren hebben. 

Het vijf-gelijke-dagen-model: bij dit model krijgen de kinderen vijf 

dagen les met dezelfde begin-en eindtijd. Net zoals het continurooster 

vindt er een korte pauze op school plaats. 

Bioritme-model: het model, zoals de naam al zegt, is gebaseerd op het bioritme van elk kind. Bij het 

ochtendprogramma staat leren en presteren centraal. Daarna is er een middagpauze inclusief 

opvang. In deze pauze kunnen de kinderen eten, rusten, sporten of andere activiteiten doen. Het 

middagprogramma bestaat uit repeteren en verwerken. 

Het zeven tot zeven model: de school is open van zeven tot zeven en er zijn geen vaste vrije 

middagen of pauzes. Bij dit model is er een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken 

van onderwijs, opvang, sport en ontspanning. 

Flexibele onderwijstijden: de school is open van zeven tot zeven en het hele jaar geopend. Hierdoor 

kan er ook in de vakantie les worden gegeven en is er de mogelijkheid voor ouders om buiten de 

reguliere vakanties een vakantie in te plannen.  

4. VERNIEUWENDE ONDERWIJSCONCEPTEN 

Dit hoofdstuk geeft een beeld hoe initiatieven voor vernieuwend basisonderwijs er nu in de praktijk 

uit zien. Als eerste worden verschillende scholen op de inhoud van het vernieuwend onderwijs 

vergeleken. Daarna hoe zij zich positioneren tegenover de andere scholen en tot slot hoe zij dit door 

middel van communicatie naar buiten brengen. De basisscholen waarnaar in dit hoofdstuk wordt 

gekeken zijn: Mondomijn, Wittering, De School, Laterna Magica en ten slot De Sterrenschool (Hill-

Veen, 2016). 
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4.1 BESCHRIJVING SCHOLEN 

In 2006 waren er 50 scholen die het nieuwe leren implementeerden en dit aantal is sindsdien sterk 

aan het groeien. Dit is onder andere te zien aan de 266 verzoeken die zijn ingediend om subsidie aan 

te vragen voor onderwijskundige vernieuwingen. In deze paragraaf worden verschillende 

basisscholen met elkaar vergeleken aan de hand van de volgende punten: het soort rooster, 

groepsindeling, ouderparticipatie en het aanbod van keuzevakken.  

Mondomijn 

Mondomijn is een IKC en geopend van 8.30 tot 18.30. Het rooster is daarmee vergelijkbaar met het 

zeven tot zeven model. De groepsvorming is door middel van domijnen. Er zijn vier domijnen binnen 

de school: 

  

Elke leerling heeft zijn eigen mentor en eigen leerplan. Het plan wordt aangepast aan de 

werkhoeveelheid, werkplek en het werktempo van elke leerling. De medewerkers begeleiden de 

kinderen en hebben elk hun eigen vakgebied. De mentor houdt toezicht op de ontwikkeling van de 

leerling en het contact met de ouders. Bij Mondomijn geven de ouders van de kinderen ook 

workshops over hun werk en vaardigheden. 

Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats in een zogenaamde stamgroep. Twee keer per dag 

wordt met deze groep de activiteiten van de dag geëvalueerd. Daarnaast heeft Mondomijn een eigen 

kinderraad. Kinderen vanaf domijn twee vertegenwoordigen de domijnen en mogen meebeslissen 

over belangrijke onderwerpen, zoals de inrichting van de ruimtes. (Mondomijn, 2016) 

Zo is er binnen de school een sportcampus, muziekatelier, mondomijnlab, kunstwerkplaats en 

kookstudio. Naast de gewone lessen wordt er daar een extra aanbod aangeboden door specialisten. 

Iedere leerling krijgt uit deze arrangementen een aanbod en kan zich daarbinnen verder ontwikkelen 

naar de behoefte en talent van het kind. 

Door het zeven tot zeven model kan Mondomijn flexibele lestijden aanbieden. De mogelijkheid om 

ook in de reguliere vakanties les te geven is er (nog) niet. Het onderwijs is erg gepersonaliseerd. 

Leerlingen hebben hun eigen leerplan dat vaak wordt geëvalueerd en mogen in de kinderraad 

meebeslissen over belangrijke onderwerpen.  

De Wittering 

Bij de wittering wordt er gebruik gemaakt het vijf-gelijke-dagen-model. Er zijn vijf gelijke schooldagen 

van 8.30 tot 14.00 uur en er vindt een korte pauze op school plaats. Ook deze school kent een 

verdeling in leeftijdsgroepen, zogenaamde units:  

1

t/m 3 
jaar

2

3 tot 6 
jaar

3

6 tot 9 
jaar

4

9 tot 12 
jaar



 

Je hoeft niet per se aan het einde van het leerjaar naar een andere unit, maar dit kan ook aan het 

einde van een kwartaal. Ook kan het zijn dat een kind bij een bepaald onderdeel toe is om naar een 

volgende unit te gaan. Eerst kan hij gedeeltelijk meedoen met de unit om aan het niveau te wennen. 

Daarna kan hij volledig met de unit meedoen. Dit wordt wel gedaan na overleg met de ouders van de 

leerling. 

De visie van De Wittering is om ook een unit te hebben bestaande uit de kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Alle kinderen kunnen al wel gebruik maken van de buitenschoolse opvang, maar de pedagogische 

organisatie moet nog beter worden ingericht om deze unit te hebben. (Wittering, 2016) 

Aan het begin van de dag komt elke unit bij elkaar om de werkverdeling per ruimte door te nemen. 

Deze activiteiten worden aan het einde van de dag geëvalueerd en dit is een input voor de komende 

activiteiten.  Een team van coaches begeleidt de kinderen en ontwikkelen in samenwerking met 

ouders en kinderen de leeromgeving. Dit team bestaat uit een regisseur, mentor en drie begeleiders. 

Ook zijn er specialisten die lesgeven in hun eigen vakgebied.  

De inhoud van de lessen bestaat uit tien kernconcepten. Deze zijn bedacht door de KPC groep en 

zorgt voor meer verbanden tussen de vakken en biedt actueler onderwijs (KPC Groep, 2016). De 

kernconcepten zijn verdeeld in twee categorieën: 

Natuur en techniek 

Energie, materie, groei en leven, kracht en golven, tijd en ruimte 

Mens en maatschappij 

Macht, binding, evenwicht en kringloop, communicatie, getalbegrip 

In vergelijking met Mondomijn kent De Wittering minder flexibele tijden. Dit komt, omdat zij gebruik 

maken van het vijf gelijke dagen model en dus minder lang geopend zijn. Ook is er geen unit voor 

kinderen tot vier jaar. Er zijn wel veel vakspecialisten en de overgang naar een andere unit is flexibel.  

De School 

De School is in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. De School is 50 

weken per jaar open van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Hierbij kunnen kinderen kiezen 

of ze beginnen tussen 8.00 en 10.00 uur of 12.00 en 14.00 uur. De schooldag eindigt dan tussen de 

middag of in periode van 16.00 en 18.00 uur.  

De leerling krijgt een eigen leerplan dat elke 10 weken wordt geëvalueerd. Het individuele kind is het 

vertrekpunt, maar de basisgroep is de eigen bouw. Er zijn drie verschillende bouwen: de onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. Zo ontstaan groepen met kinderen van verschillende leeftijden. 

1

4 tot 6 
jaar

2

6 tot 9 
jaar

3

9 tot 12 
jaar



Zoals eerder gezegd is De School de eerste school met flexibele les- en vakantietijden. Ook neemt De 

School deel uit van het ‘experiment tot flexibilisering van de onderwijstijd in het basisonderwijs’. De 

huidige regelgeving geeft namelijk aan dat onderwijs in de zomervakantie niet meetelt als 

onderwijstijd en een schoolweek niet korter mag zijn dan vijf dagen per week. Door mee te doen aan 

het experiment gelden deze regels voor De School niet. Hierdoor is De School in staat flexibele 

schooltijden aan te bieden.  

Ouders kunnen daarbij kiezen tussen een basispakket of een totaalpakket. Het basispakket is 

kosteloos en lijkt op het reguliere onderwijs. Er zijn vaste schooltijden van 8.00 tot 14.00 uur en de 

kinderen zijn de ‘normale’ schoolvakanties vrij. Het totaalpakket bestaat uit flexibele schooltijden en 

persoonlijk leerplan. De kinderen hebben een verschillend aantal uur les, maar minimaal 940 uur per 

jaar. Dit totaalpakket is wel duurder. 

Het lesprogramma van De School bestaat uit blokken van tien weken waarin een thema centraal 

staat. Alle kinderen van elke leeftijd werken dan aan leeractiviteiten van dit thema. Er zijn in totaal 

20 verschillende thema’s die individueel, in kleine en grote groepen les wordt gegeven:  

o Kunst    
o Europa 
o Bouwen 
o Planten 
o Middeleeuwen 
o Kleding 
o Afrika en Azië 
o Energie 
o Mensen 

o Gouden Eeuw 

o Nederland 
o Geloof 
o Vervoer en verkeer 
o Milieu en kringloop 
o Prehistorie Grieken en Romeinen 
o Voeding 
o Moderne geschiedenis 
o Communicatie 
o Dieren 
o Amerika, Australië en Oceanië 

 

Na elke tien weken is er een evaluatie van het thema en wordt een persoonlijk leerplan opgesteld 

samen met het kind en de ouders. (deschool, 2016) 

De School is de eerste school met flexibele lestijden. De School kent dan ook ruime openingstijden en 

mogelijkheden om de lestijden te kiezen die voor het kind en ouder het beste uitkomen. Er is zelfs de 

optie om een vakantie in te plannen buiten de reguliere vakanties. De School biedt een ruim aanbod 

van thematisch onderwijs voor kinderen. De evaluatie voor het leerproces met de leerlingen en 

ouders is wel veel minder vaak dan bij De Wittering en Mondomijn. 

Laterna Magica  

Laterna Magica is een IKC gevestigd in Amsterdam. De school is geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Het zeven tot zeven model lijkt hier het meeste op. De verdeling in 

groepen is door middel van verschillende units: 

 

1

t/m 3 
jaar

2

3 tot 7 
jaar

3

8 tot 13 
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Elke unit bestaat weer uit vier verschillende stamgroepen. In deze groepen zitten kinderen van 

verschillende leeftijden bij elkaar. Zo kunnen zij ook van andere leeftijdsgenoten leren.  

Ieder kind heeft een eigen coach en leerplan. In een persoonlijk portfolio worden de sociale 

ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden van ieder kind bijgehouden. Er 

staan hier ook bewijsstukken in wat het kind geleerd heeft. Op basis hiervan word in samenwerking 

met ouders het leerplan opgesteld met individuele doelen.  

De voortgang wordt besproken door middel van coachgesprekken, kindbespreking, 

stamgroepbespreking en het ronde tafelgesprek. De coachgesprekken zijn elke dag. Het is een 

gesprek tussen de coach en leerling over het werk van de leerling en wat hij/zij graag nog zou willen 

leren. Dit wordt verwerkt in het leerplan van het kind. Drie keer per jaar wordt dit plan ook in een 

kindbespreking met de ouders doorgenomen. Hier wordt ook de persoonlijke ontwikkelingen, 

resultaten en het gedrag van de leerling geëvalueerd. De ouders kunnen ook altijd de ontwikkelingen 

volgen in het digitale portfolio. 

Laterna magica werkt net als De Wittering met kernconcepten. Laterna heeft acht kernconcepten, 

verdeeld onder twee categorieën: ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Natuur en Techniek’. 

Natuur en techniek 

Energie, materie, groei en leven, tijd en ruimte 

Mens en maatschappij 

Macht en regels, binding, evenwicht en kringloop, communicatie 

De ambitie van Laterna Magica is om het vernieuwende concept door te trekken naar 18 jaar, omdat 

er volgens hen behoefte is naar vernieuwend voortgezet onderwijs. (obs laterna magica, 2016). 

Laterna Magica werkt net als De Wittering met kernconcepten. De Wittering biedt hierin echter twee 

kernconcepten meer aan. In vergelijking met de andere scholen zijn er bij Laterna Magica veel 

momenten waar de voortgang van de leerling wordt besproken. 

De Sterrenschool  

De Sterrenschool heeft meerdere locaties in Nederland. De Sterrenschool is een IKC voor kinderen 

van 0 tot en met 12 jaar. De Sterrenschool is het gehele jaar open van maandag tot en met vrijdag, 

maar de leerlingen hoeven slechts een deel van de dag aanwezig te zijn. Er zijn geen klassen, maar 

alle kinderen volgen een eigen leerlijn. Wel beginnen de kinderen de dag in groepen en lunchen ze in 

diezelfde groep samen. De mentor begeleidt het kind en heeft contact met de ouders. 

De Sterrenschool is een vernieuwend onderwijsconcept en heeft meerdere locaties. Hierbij is er als 

voorbeeld gekeken naar de locatie Zevenaar. De schooldag start om acht uur, half negen of negen 

uur. De dag sluit om twee uur, half drie of drie uur. Ook is er een knipkaart waarmee extra vrije 

dagen worden gekregen of de dagen kunnen opgespaard worden voor een langere vakantie. Er 

wordt bij de school gebruik gemaakt van een continurooster en in de vakanties lesgegeven. 

Daarnaast is er ook een basispakket met 25 lesuren per week en lesdagen van half 9 tot twee uur. Er 

is bij dit pakket ook geen knipkaart voor vrije dagen. Zo heeft de sterrenschool twee pakketten net 

als De School. 



De Sterrenschool is een van de scholen die meedoet met het experiment ‘experiment tot 

flexibilisering van de onderwijstijd in het basisonderwijs’. Zij hebben hierbij toestemming gekregen 

van het ministerie om in de vakantie les te kunnen geven. Dit geven zij dan ook in de zomervakantie.  

De lessen vinden plaats in verschillende ateliers. Elke unit heeft een vast atelier waar zij het 

merendeel van de dag doorbrengen. Zo is er een atelier voor rekenen, taal/lezen en 

wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er twee startateliers voor de jongste leerlingen. Naast de reguliere 

vakken wordt er thematisch onderwijs gegeven. Per jaar zijn er vijf projecten over wereldoriëntatie 

en alle creatieve vakken. Van alle vakken wordt de meeste aandacht besteed aan lezen, schrijven en 

rekenen gegeven door verschillende vakleerkrachten. (zevenaar sterrenschool, 2016) 

De sterrenschool geeft net als De School ook in de regulier vakanties les. Maar ouders kunnen ook 

kiezen voor een basispakket. In vergelijking met de andere scholen zijn er bij deze school de minste 

keuzevakken. Wel is het onderwijs gepersonaliseerd, de leerlingen krijgen individuele lessen. 

4.2 POSITIONERING 

Omdat het aantal vernieuwende basisscholen blijft groeien is een 

heldere positionering essentieel. Scholen gaan op zoek naar een unieke 

positie die de school in het brein van de ouder(s) kan aannemen. Het is 

het creëren van een duidelijk en krachtig imago van een product of 

dienst- ten opzichte van de concurrentie- dat dit een prominente 

positie in de gedachten van consument neemt (Verhage, 2013). Welke 

positie de vernieuwende scholen willen innemen zal in deze paragraaf 

geanalyseerd worden.  

Positioneringsmatrix 

Aan de hand van verschillende kernmerken van vernieuwend basisonderwijs kunnen de scholen in 

een positioneringsmatrix worden geplaatst. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen flexibele 

lestijden en de mate waarin het basisonderwijs is gepersonaliseerd. Voor de mate van personalisatie 

is er gekeken naar de groepsindeling, ouderparticipatie en het aanbod van keuzevakken. Voor de 

lestijden is er gekeken in hoeverre deze flexibel zijn. Zijn er ruime openingstijden? En is er de 

mogelijkheid voor ouders om buiten de reguliere vakanties een vakantie in te plannen? 

Scholen Lestijden Groepsindeling Ouderparticipatie Keuzevakken 

Mondomijn + + ++ + 

De Wittering - - ++ + 

De School ++ -- + ++ 

Laterna 
Magica 

+ + + + 

De 
Sterrenschool 

+ ++ - -- 

Na het beoordelen van de scholen op de lestijden en de personalisatie van het aanbod kunnen de 

basisscholen tegenover elkaar gezet worden in een positioneringsmatrix, deze ziet er als volgt uit: 



Aanbod erg 

gepersonaliseerd 

 

 

 

Figuur 4.1: positioneringsmatrix 

Te zien uit deze positioneringsmatrix is dat De School en Mondomijn het hoogst scoren op het 

aanbieden van flexibele lestijden. De School scoort het hoogst, omdat er ook in de vakanties wordt 

lesgegeven. Laterna Magica en de Sterrenschool hebben daarbij een gelijke score. De Sterrenschool 

doet ook mee met het experiment voor lessen in de reguliere vakanties, maar kent geen ruime 

openingstijden. Maar als er gekeken wordt naar personalisatie van het aanbod scoort Laterna Magica 

duidelijk hoger. Dit komst omdat Laterna Magica ook kernconcept onderwijs heeft, De Sterrenschool 

heeft weinig aanbod van modules. 

De Wittering biedt het minst flexibele lestijden aan, maar in vergelijking met de Sterrenschool 

hebben zij meer gepersonaliseerd onderwijs. Hierdoor scoren De Sterrenschool en De Wittering het 

laagst in de positioneringsmatrix. De school die het beste scoort is, is Mondomijn. Het aanbod van 

Mondomijn is erg gepersonaliseerd én zij bieden flexibel onderwijs aan. De lestijden van De School 

zijn nog ruimer, maar de school scoort slechter op de mate van personalisatie. Hierdoor is 

Mondomijn de meest vernieuwende school en volgen daarna Laterna Magica en De School.  

4.3 COMMUNICATIE  

Een basisschool heeft de beschikking over een breed scala aan instrumenten om ouders, leerlingen 

en andere doelgroepen te informeren en te enthousiasmeren. Naast het persoonlijke contact met 

leerkrachten, de uitstraling van het team en het schoolgebouw zijn de website, social media en de 

Flexibele lestijden 

Minder flexibele 

lestijden 

Aanbod minder 

gepersonaliseerd 

Mondomijn 

De Wittering 

De School 

Lat. Magica 
Sterrenschool 



schoolgids waardevolle communicatiemiddelen voor een school. Om een indruk te krijgen van hoe 

de vijf vernieuwende basisscholen zich aan de buitenwereld presenteren, is er in de beoordeling ook 

rekening gehouden met de indruk die de communicatiemiddelen kunnen hebben op de oriënterende 

ouder.  

Hieronder volgt een impressie van de manier waarop de vernieuwende basisscholen zich 

presenteren. Consistentie, vorm en inhoud van de communicatie zijn daarbij belangrijk. 

Mondomijn 

Mondomijn is online op veel kanalen te 

vinden. Zo hebben zij een website, 

Facebook en Twitter, LinkedIn en 

Pinterest.  

De communicatieboodschap die centraal 

staat is dat Mondomijn een 

minimaatschappij is, met kinderen en 

volwassenen die samen leren, samen 

werken en samen leven. ‘Mondomijn 

betekent mijn plekje op de wereld’.  

De website oogt professioneel door de filmpjes en het duidelijke menu. De website voldoet aan de 

informatiebehoefte van ouders en er wordt goed uitgelegd waar de school voor staat. De 

consistentie kan verbeterd worden door overal hetzelfde lettertype te gebruiken. De huisstijl van de 

website komt ook herkenbaar terug op de verschillende social media kanalen. Het linkje op de 

website naar Twitter geeft een foutmelding. 

De voorkant van de schoolgids is goed en overzichtelijk vormgegeven. De gids valt goed op, omdat de 

voorkant in kleur is gedrukt. Het zou wenselijk zijn als het beeldmateriaal van de binnenkant ook in 

kleur wordt weergeven. Verder komt de huisstijl van de gids niet overeen met die van de website. 

Tot slot wordt de gids meer toegankelijk als de teksten kort en krachtig worden geschreven. 

Wittering 

Bij de Wittering staat levend leren centraal. Je 

leert meer door het zelf te ervaren, door te zien 

en te voelen, in plaats van erover te leren in 

boeken. Er wordt een prikkelende omgeving 

aangeboden en kinderen worden uitgedaagd. 

Door levend leren toe te passen komt de 

motivatie voor het leren ook van binnenuit.  

Kernboodschap: ‘Samen het leven leren’.  

 

De homepagina oogt erg druk door de vele nieuwsberichten. De sfeer van de verschillende units 

komt naar voren in de aangemaakt pagina’s, waar informatie wordt gegeven over wat de kinderen 



leren en doen. Voor alle (belangrijke) informatie over de inhoud van het onderwijs moet er een PDF 

bestand worden gedownload, dit kan een drempel zijn voor bezoekers.  Een advies is om de 

belangrijkste informatie kort en krachtig op de website te plaatsen. Voor extra informatie zijn PDF’s 

wel geschikt. Tevens ontbreken er sprekende foto’s.  

De teksten in de schoolgids zijn enthousiasmerend geschreven en bevat nuttige informatie voor 

oriënterende ouders. De teksten zijn verdeeld in tekstvakken met ieder een eigen koptekst, hierdoor 

is de gids goed leesbaar. 

De School 

De website is simpel vormgegeven, maar er 

worden wel vrolijke kleuren gebruikt. Op de 

website benadrukt De School dat zij pionier zijn 

in het vernieuwend onderwijs. De 

kernboodschap is echter “Kinderen hebben 

gelijkere kansen, als ze ongelijk onderwijs 

krijgen”.  

Net als bij De Wittering zou het fijn zijn als de 

teksten meer werden afgewisseld met 

beeldmateriaal. Hierdoor kan ook de sfeer van 

de school worden geuit. Ook is het beter om 

moeilijk en omslachtig taalgebruik te vermijden 

(bv: de wijze van medezeggenschap en 

participatie is gebaseerd op de sociocratische kringorganisatiemethode, ook wel afgekort als ‘skm’ of 

genoemd als ‘sociocratie’.) 

De gids geeft veel nuttige informatie voor oriënterende ouders over de inhoud van de lessen en de 

werkwijze van De School. Ook zijn er ervaringen van andere ouders weergeven. De opmaak ziet er 

verzorgd uit en past ook bij de huisstijl. Ook hier was het fijn geweest als er meer afbeeldingen 

werden gebruikt. 

Laterna Magica 

De kernboodschap van Laterna Magica is: ‘wij 

ontdekken en ontwikkelen elke splinter talent, 

zodat kinderen de toekomst kunnen 

uitvinden.’ 

Dit wordt als volgt uitgelegd. Nieuwe kennis 

maakt het kind samen met anderen. De wereld 

komt niet op je af, de wereld, die maak je zelf. 

Er zijn veel filmpjes op de website te vinden 

om de sfeer van de school te weergeven. De 

teksten zijn echter slecht leesbaar door het 



kleine lettertype.  

Schoolgids ziet er erg professioneel uit door de duidelijke huisstijl, consistentie, beeld- en 

kleurgebruik. De teksten zijn geschikt voor potentiele ouders zoals informatie over het 

onderwijsconcept en kwaliteit. Ook zijn er quotes van andere ouders te vinden. 

De Sterrenschool 

De Sterrenschool is een IKC en de vijf sterren weergeven waar de school voor staat: 

 Het hele jaar open 

van zeven tot zeven  

 Kinderen leren in 

één klimaat 

 Maatwerk voor 

ieder kind 

 Nadruk op taal, 

rekenen en lezen 

 Binding met de 

buurt  

Kortom: De Sterrenschool ‘waar ieder kind straalt’.  

De kinderen stralen, omdat zij worden uitgedaagd omdat zij hun talenten mogen laten zien. 

Daarnaast worden zij uitgedaagd om zich steeds verder te ontwikkelen.  

De website ziet er professioneel uit door de vormgeving en het duidelijke menu. De website voldoet 

aan de informatiebehoefte van ouders en er wordt goed uitgelegd waar de school voor staat. Via de 

website is er geen schoolgids beschikbaar. Het is aan te raden dit wel aan te bieden. Ouders krijgen 

door de schoolgids een beeld van de school en daarmee argumenten om wel of niet voor de school 

te kiezen. Het schept ook verwachtingen, die gedurende de schoolperiode waar moeten worden 

gemaakt. Hierdoor is de schoolgids een goede informatiebron voor ouders die al voor de school 

hebben gekozen of die de keuze nog moeten maken. 

  



1. Communiceren  

2. Schrijf- en leesvaardigheden  

3. Samenwerken  

4. Zelfinzicht  

5. Probleemoplossend denken  

6. Rekenvaardigheden  

7. Culturele en sociale vaardigheden  

8. Kritisch denken  

9. Digitale vaardigheden  

10. Creativiteit  

 

5. INHOUD BASISONDERWIJS 

Dit hoofdstuk is het eerste hoofdstuk dat inzicht geeft in de resultaten van de enquête. De 

uitkomsten van vragen over de inhoud van het basisonderwijs worden in dit hoofdstuk geanalyseerd. 

Wat is de behoefte van ouders met betrekking tot wat een leerling leert? 

Vaardigheden 

Als eerste is er aan de ouders gevraagd welke vaardigheden zij belangrijk vinden dat hun kind leert. 

Hierbij konden ze bij elke 21ste vaardigheid aangeven hoe belangrijk zij deze vaardigheid vinden. In de 

tabel hieronder zijn de resultaten kort samengevat. De vaardigheden zijn daarbij gerangschikt van 

hoog naar laag. Waarbij hoog staat voor meest belangrijk en laag als minst belangrijk.  

 

Figuur 5.1: ranking 21ste eeuwse vaardigheden 

Opvallend is dat de basisvaardigheden (schrijfvaardigheden, leesvaardigheden en 

rekenvaardigheden) niet bovenaan in het lijstje staan. Zoals te zien staat rekenvaardigheden, 

namelijk op nummer zes. De schrijf- en leesvaardigheden scoren wel een tweede plek. Echter de 

vaardigheid communiceren wordt gezien als nóg belangrijker. Ook samenwerken en zelfinzicht 

vinden ouders belangrijk. Digitale vaardigheden en creativiteit worden tot minder belangrijk geacht. 

  



Keuzevakken 

Onderwijsinstellingen bieden een basis van leerstof aan zoals rekenen, taal, lezen en schrijven waar 

de vaardigheden kunnen worden geleerd. De basisvakken kunnen worden aangevuld met 

keuzevakken of modules gegeven door vakspecialisten.  

In de tweede enquêtevraag werd aan de respondenten gevraagd welke module(s) zij een goede 

aanvulling vinden naast de verplichte vakken. Er waren hierbij meerdere antwoorden mogelijk. De 

verschillende modules waaruit gekozen kon worden zijn te zien in de figuur hieronder.  

Figuur 5.2: aanvullende module(s) 

Uit de grafiek is te zien dat de modules sport, muziek en mens & maatschappij het hoogst op het 

lijstje scoren. Vaak worden er op basisscholen al lessen in sport en muziek gegeven, wellicht zijn deze 

vakken daarom vaak gekozen. Voeding, wetenschap en kunst scoren daarentegen het laagst. Ouders 

zien deze niet als een goede aanvulling naast de huidige leerstof. 

Ook was er de keuzemogelijkheid overig om de ruimte te geven aan ouders om een eigen module in 

te vullen die nog niet in het rijtje stond. De antwoorden bij overig bestonden vooral uit vakken op 

emotioneel/sociaal gebied. Voorbeelden hiervan die als antwoord gegeven waren zijn: yoga, 

filosofie, dans en zelfinzicht. Daarnaast werd er bij overig de modules godsdienst, dans en ICT 

vaardigheden benoemd. 

  



6. STRATEGIE BASISONDERWIJS 

Wat is de behoefte van ouders met betrekking tot hoe een leerling leert? Om dit te weten werd er in 

de enquête gevraagd naar groepsvorming, aantal onderwijzers en ouderparticipatie. 

Groepsvorming 

Hoe kinderen leskrijgen begint al in welke groep dit gebeurd. Aan ouders werd gepeild welke 

groepsvorming zij het effectiefst voor kinderen vinden. Hierbij konden zij kiezen uit:  

 Werkgroepen met kinderen met dezelfde leerstijl 

 Klassikaal met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep 

 Individuele lessen waarbij kinderen in eigen tempo en werkwijze werken aan leerdoelen 

 Afwisseling van klassikaal, werkgroepen en individueel 

De laatste keuzemogelijkheid werd veruit het meest gekozen. Een totaal van 75% van de 

respondenten deelde deze mening. In werkgroepen (12.5%) en individueel (5.84%). De traditionele 

vorm, klassikaal met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, werd het minste gekozen (5.84%). 

Figuur 6.1: groepsvorming 

Hieruit blijkt dat de traditionele vorm niet populair is bij ouders. Liever zien zij meer afwisseling door 

gebruik te maken van werkgroepen en individuele lessen: een mengvorm van verschillende soorten 

groepsvorming. 

  



Aantal onderwijzers 

Om verder te onderzoeken wat de behoefte is van ouders hoe kinderen les krijgen en door wie is er 

de volgende stelling aan hen voorgelegd: 

Mijn kind ziet gedurende de dag.. 

 

o één of twee leerkracht(en) per dag die lesgeeft/lesgeven in alle vakken 

o meerdere professionals met elk zijn/haar eigen vakgebied in verschillende ruimtes. 

 

De voorkeur van ouders ligt duidelijk bij één of twee leerkrachten per dag die lesgeven in alle vakken. 

Een totaal van 73,15% deelde deze mening. Ouders willen dus liever niet dat hun kind meer dan twee 

onderwijzers per dag ziet. 

 

Ouderparticipatie 

Waar bij de vorige stelling de ouders eensgezind waren, waren de meningen over de 

ouderparticipatie verdeeld. Ook bij deze vraag was er een stelling, namelijk: 

 Als ouder.. 

 

o vervul ik een actieve rol met betrekking tot de vormgeving van het onderwijs van mijn kind. 

o ben ik regulier betrokken in het onderwijsproces van mijn kind.  

De meerderheid van de ouders, namelijk 55,2%, geeft aan regulier betrokken te willen zijn het 

Als ouder ben ik... betrokken

Actief Regulier

Mijn kind ziet gedurende de dag..

één of twee leerkrachten Meerdere professionals



onderwijs van zijn of haar kind. Daarentegen zou 44,8% graag een actieve rol vervullen met 

betrekking tot de vormgeving van het onderwijs van het kind. 

7. LEEROMGEVING BASISONDERWIJS 

Wat is de behoefte van ouders waar een leerling leert? Om dit te onderzoeken is er aan de ouders 

gevraagd aan te kruisen bij elke vaardigheid waar zij denken dat zijn/haar kind dit vooral leert. Dit 

waren 21ste eeuwse vaardigheden (zoals genoemd bij de eerste enquêtevraag). De locaties 

bestonden uit: thuis, opvang, onderwijslocatie, vereniging/club en vrienden en familie.  

Thuis en de onderwijslocatie worden door ouders als belangrijkste leeromgeving gezien waar de 21ste 

eeuwse vaardigheden worden geleerd. De locaties waar volgens ouders de meeste versus de minste 

vaardigheden worden geleerd zijn: 

1. Onderwijslocatie 

2. Thuis 

3. Vrienden en familie 

4. Opvang 

5. Vereniging/club 

Hieronder een kort overzicht van de verschillende locaties en welke 21ste eeuwse vaardigheid ouders 

denken dat zij op deze locatie vooral leren: 

 

Figuur 7.1: leeromgeving en vaardigheden 

  

Onderwijslocatie

•Basisvaardigheden (schrijven, 
lezen en rekenen)

Thuis

•Zelfinzicht 

•Digitale vaardigheden

Vrienden en familie

•Communiceren

•Sociale & culturele vaardigheden

Opvang

•Samenwerken

•Creativiteit

Vereniging/club

•Samenwerken

•Sociale & culturele vaardigheden



8. LESTIJDEN BASISONDERWIJS 

Het laatste onderdeel van de enquête geeft ook antwoord op de laatste deelvraag: Wat is de 

behoefte van ouders wanneer een leerling leert?  

Rooster en leerlingen 

Als eerste is er aan de respondenten gevraagd welke lestijden zij het effectiefst vinden voor kinderen 

om te leren. Hierbij kon er gekozen worden uit verschillende modellen. Dit zijn de modellen die zijn 

besproken in paragraaf 3.2 nieuwe lestijden.  

Figuur 8.1: rooster en leerlingen 

Van de respondenten koos 43.59% voor het continurooster en is daarmee het vaakst gekozen 

rooster. Ook het traditionele rooster (23.45%) werd vaak gekozen. Roosters die al veel door 

basisscholen gebruikt worden. Ouders kiezen, zo lijkt het voor bekend en vertrouwd. Van de meer 

vernieuwende roosters werd het bioritme model (10.1%) en de flexibele onderwijstijden (9,9%) het 

vaakst gekozen. Het zeven tot zeven model  en het hoorns model werden het minst vaak gekozen. 

  



Rooster en gezinssituatie 

Na het meten van het effectiefste lesrooster voor kinderen is er ten slot onderzocht welk model het 

beste bij de gezinssituatie van de ouder(s) zou passen.  

Figuur 8.2: rooster en gezinssituatie 

Ook bij deze vraag werden het continurooster en het traditionele model het vaakst gekozen door de 

ouders. Wel werd er bij deze vraag een stuk vaker gekozen voor de flexibele onderwijstijden en juist 

minder voor het bioritme model. Dus ouders vinden flexibele onderwijstijden minder effectief voor 

kinderen om te leren, maar wel passen bij hun gezinssituatie. Bij het bioritme is dit andersom. 

Effectiever voor kinderen om te leren, maar sluit minder aan bij de gezinssituatie. Het bioritme 

model werden bij deze vraag  dan ook niet vaak gekozen (3,32%). 

  



9. VERBAND WIJKEN   

In de afbeelding hieronder is te zien waar de respondenten vandaan kwamen. Veruit de meeste 

respondenten kwamen uit Vlaardingen. Vooral de wijken Vlaardingen Centrum, Holy Noord en 

Vlaardinger Ambacht kende de meeste respondenten. De minste reactie kwam uit Schiedam, wat 

opvallend is aangezien Schiedam wel de meeste inwoners heeft van de drie gemeentes. Het verste 

bereik van de enquête was Zaandam en Groningen. 

Na het analyseren van de vragen en het totaal aantal respondenten is er getoetst of er verschillen 

zijn tussen de wijken in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Als eerste is er getoetst bij elke vraag of 

er een verband is tussen de wijk waarin de respondent woont en de behoefte aan vernieuwingen in 

het basisonderwijs. Bij (bijna) alle vragen waren er verschillen te zien, maar deze waren niet groot 

genoeg dat dit significant is. 

Bij de vragen over de roosters was er wél een verband te zien tussen de wijk waarin de respondenten 

wonen en het rooster dat zij kozen (zie bijlage 5). Omdat er te weinig respondenten waren in 

Schiedam zijn de wijken van deze gemeente samengevoegd. Ook was er te weinig gekozen voor de 

modellen: hoorns, vijf-gelijke-dagen, zeven tot zeven en het bioritme om de homogeniteitstoets uit 

te voeren. Daarom zijn deze modellen samengevoegd tot overig.  

Bij de vraag over het effectiefste rooster voor leerlingen werd er in Vlaardingen Holy Noord vaker 

gekozen voor het traditionele rooster. In Vlaardingen Oostwijk/Babberspolder werd hier minder voor 

het continurooster gekozen.  In Maassluis dijkpolder en Sluispolder werd bij deze vraag juist wel voor 

dit rooster gekozen. In Maassluis waren duidelijk minder mensen die voor het traditionele model 

kozen dan de andere gemeente(s). 

De tweede vraag over het rooster was: welk rooster past het beste bij uw gezinssituatie? Ook bij 

deze vraag werd er in Maassluis minder vaak gekozen voor het traditionele model dan in 

Vlaardingen. Vooral in de wijken kapelpolder en burgemeesterswijk in Schiedam was dit het geval. 

Hier kozen de respondenten juist voor het continurooster als best passend bij de gezinssituatie. In 

Vlaardingen Oostwijk/babberspolder werd er vaker gekozen voor het zeven tot zeven model in 

vergelijking met de andere wijken. Ten slot werd er in Maassluis steendijkpolder en wilgenrijk iets 

vaker gekozen voor de flexibele 

onderwijstijden dan verwacht. 

 

  



10. CONCLUSIE 

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen er conclusies worden getrokken. In dit hoofdstuk wordt 

de probleemstelling herhaald en beantwoord met argumenten.  

Probleemstelling: 

Wat is de behoefte van ouders van kinderen van 0 tot en met 13 jaar wonend in de gemeente 

Vlaardingen, Maassluis en Schiedam m.b.t vernieuwingen in het basisonderwijs? 

Ouders hebben wel degelijk de behoefte aan veranderingen in de inhoud van het basisonderwijs. Zo 

vinden zij de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen niet meer de belangrijkste vaardigheden 

die aan kinderen op school geleerd moeten worden. Leren communiceren vinden zij het 

allerbelangrijkst. Ook schrijf en leesvaardigheden en samenwerken vinden zij belangrijk.  

Naast veranderingen in de inhoud hebben ouders ook behoefte aan meer afwisseling in 

groepsvorming. Slechts 6% was voor een behoud van de huidige groepsvorming, klassikaal met 

kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.  

Waar ouders vernieuwingen wensen in de inhoud en groepsvorming is dit bepaald niet zo bij 

veranderingen wie de kinderen lesgeeft en waar. De voorkeur van ouders ligt duidelijk bij één of 

twee leerkrachten per dag die lesgeven in alle vakken in plaats van meerdere professionals met eigen 

vakgebied in verschillende ruimtes. De onderwijslocatie en thuis zijn de belangrijkste leerplekken.  

Ook bij de lestijden is er minder behoefte aan vernieuwing. Het traditionele rooster en het 

continurooster werden het vaakst gekozen als meest effectieve roosters voor kinderen om te leren. 

Roosters die al veel door basisscholen gebruikt worden. Ouders kiezen, zo lijkt het voor bekend en 

vertrouwd. Het zeven tot zeven model en het hoorns model werden het minst vaak gekozen. 

Van de meer innovatieve roosters werden de flexibele onderwijstijden en het bioritme model het 

vaakst gekozen. Wel vinden ouders flexibele onderwijstijden minder effectief voor kinderen om te 

leren, maar wel passen bij hun gezinssituatie. Bij het bioritme is dit andersom. Effectiever voor 

kinderen om te leren, maar sluit minder aan bij de gezinssituatie. Het bioritme model werd bij het 

beste rooster bij de gezinssituatie dan ook niet vaak gekozen (3,32%). 

Kortom: bij het openen van een nieuwe school hebben ouders behoefte aan veranderingen in het 

basisonderwijs met betrekking tot de inhoud en groepsvorming. Daarentegen hebben zij minder 

behoefte aan vernieuwingen met betrekking tot hoe, waar en wanneer de kinderen leskrijgen. 

  



11. AANBEVELINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vanuit de conclusies van het voorgaande hoofdstuk vloeien aanbevelingen voort. Dit hoofdstuk 

bevat een advies aan het management van UN1EK hoe het basisonderwijs vernieuwd kan worden.  

 Een eerste aanbeveling is om meer nadruk te leggen op de vaardigheden communiceren en 

samenwerken in het onderwijs. De basisvaardigheden worden namelijk niet meer gezien als 

het belangrijkst. 

 Meer afwisseling aanbieden in groepsvorming door gebruik te maken van werkgroepen en 

individuele lessen.  

 Het is sterk aan te raden niet meer dan twee leerkrachten/professionals per dag in te zetten 

aangezien de voorkeur van ouders duidelijk gaat naar minder onderwijzers per dag. 

 Bij de roosters is er vooral gekozen voor de roosters waarmee ouders al bekend zijn. Wellicht 

zijn ouders (nog) niet bekend met de voordelen voor het kind en de gezinssituatie. Een 

aanbeveling is daarom om via de communicatiekanalen van UN1EK regelmatig berichten 

over onderwijsvernieuwing en inspirerende voorbeelden uit het land delen. Dit is gebaseerd 

op de Wet van Say: aanbod creëert zijn eigen vraag. Wanneer ouders zien wat de 

mogelijkheden en voordelen zijn van vernieuwend onderwijs voor hun kind wordt de 

behoefte hiernaar gecreëerd. 

 Ouders en medewerkers bij de besluitvorming over onderwijsvernieuwingen betrekken door 

het oprichten van een klankboordgroep waarin medewerkers en ouders kunnen meedenken 

over onderwijsvernieuwing. Klanten zijn de belangrijkste ambassadeurs en 44.8% van de 

ouders geeft aan actief betrokken te willen zijn bij de vormgeving van het onderwijs van het 

kind. Door ouders en medewerkers te betrekken krijg je een groter draagvlak wanneer er 

onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd.  

12. DISCUSSIE  

In dit hoofdstuk wordt er een kritische blik op het onderzoek geworpen en kanttekeningen geplaatst. 

De kanttekeningen zijn de ‘onvolkomenheden’ van het marktonderzoek. Wat zou er in het vervolg 

anders gedaan kunnen worden? 

De eerste onvolkomenheid is dat het onderzoek niet voldoet aan de eis representativiteit. Met de 

Facebook advertentie was het doel om zo veel mogelijk mensen te bereiken, maar hiermee is er een 

te grote doelgroep bereikt die niet representatief is voor de onderzoekspopulatie. Ook kon de 

enquête meerdere malen worden ingevuld. Aandachtspunt voor de toekomst is dan ook een 

specifiekere doelgroep bereiken met Facebook adverteren en instellen dat de enquête maar één 

keer kan worden ingevuld. 

Ook dient de enquête in het vervolg nog beter te worden nagekeken om 

‘sturende’ vragen te voorkomen. Dit zijn vragen die een bepaald antwoord 

uitlokken. In het vervolg kan er een pretest worden gedaan onder een of 

meer mensen uit de doelgroep om te testen of de enquête geen sturende 

vragen en vaktaal bevat. 
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BIJLAGE 1: INTERVIEW MEVR. C. DOESBURG 

Op 22 september 2016 heeft er een interview met mevr. C. Doesburg, lid college van bestuur Un1ek, 

plaatsgevonden. De volgende vragen kwamen hierbij aan bod: 

 Wat is de aanleiding van het onderzoek? 

 Wat is het doel van het onderzoek? 

 Wat is de hoofdvraag? 

 Wie is de doelgroep? 

 Hoe kan de doelgroep worden bereikt? 

De aanleiding van het onderzoek is dat de arbeidsmarkt verandert en dit vraagt om andere 

vaardigheden van kinderen. Dit heeft als gevolg dat het huidige basisonderwijs moet innoveren. Ook 

hebben enkele ouders UN1EK al benadert of zij innovatief onderwijs aanbieden. 

Het doel van het onderzoek is om een nieuwe school te openen met een vernieuwend 

onderwijsconcept. 

De hoofdvraag die beantwoord moet worden met het onderzoek is: 

Wat is de behoefte van ouders m.b.t innovatief onderwijs? 

De onderzoeksdoelgroep zijn ouders van kinderen van 0 t/m 13 jaar. Om dat deze groep nog het 

basisonderwijs volgt en gebruik maakt van kinderopvang. Verder moeten de ouders wonende zijn 

binnen de gemeente Vlaardingen, Maasluis en Schiedam. Dit omdat hier UN1EK gevestigd is en in 

deze regio een nieuwe school wilt openen. 

De doelgroep van het onderzoek is groot. Enkele ideeën om zoveel mogelijk mensen te bereiken is 

door op de kraambeurs te staan. Hier komen elk jaar veel mensen heen die behoren bij de 

onderzoeksdoelgroep. Ook kunnen er misschien bij het CJG, een consultatie bureau in Vlaardingen, 

enquêtes uitgedeeld worden. Verder kan er Facebook advertising ingezet worden om de vragenlijst 

te verspreiden en ten slot kunnen de ouders (waarvan hun kind naar een Un1ek school gaat) via een 

mail de enquête invullen. 

BIJLAGE 2: INTERVIEW MEVR. H. HILL 

Op 26 september 2016 heeft er een interview met mevr. H. Hill, bestuurssecretaris van Un1ek, 

plaatsgevonden. De volgende vragen kwamen hierbij aan bod: 

 Klopt de hoofdvraag? 

 Welke vormen van innovatief onderwijs zijn er nu? 

 Hoe werd het vroeger gedaan? 

 Uit welke onderdelen bestaat het onderwijs? 

 Welke innovaties zijn er binnen deze indelingen? 

 Welke deelvragen kunnen hieruit geformuleerd worden? 

De hoofvraag is: Wat is de behoefte van ouders m.b.t innovatief onderwijs? 



In plaats van innovatief onderwijs dient er vernieuwing te staan. Innovatief is een begrip dat veel 

eisen kent wil je deze term gebruiken, liever kan het woord vernieuwing worden gebruikt. Een 

andere aanpassing is om te spreken van basisonderwijs in plaats van onderwijs. Dit om het 

marktonderzoek af te bakenen zodat het niet te breed word. Alleen de ouders van kinderen van 0 

t/m 12 jaar worden namelijk ondervraagd. 

Er zijn verschillende vernieuwende onderwijsconcepten in Nederland zoals: Mondomijn, Wittering, 

De School, Laterna Magica en de Sterrenschool. Deze moeten eerst kort worden beschreven en kan 

als input dienen voor de enquête vragen. 

Het onderwijs heeft drie doelen: persoonlijk, kwalificatie en socialisatie. Dit zijn de basisdoelen en 

hierop is het onderwijs op ingericht. Het basisonderwijs is in de loop der tijd niet veel verandert. 

Mocht je het onderwijs willen vernieuwen moet het wel aan de drie doelen voldoen. 

Het onderwijs kan ingedeeld worden in drie delen: de inhoud van het basisonderwijs, de manier 

waarop wordt lesgegeven en wanneer dat wordt gedaan. Er zijn verschillende innovaties binnen deze 

delen: 

Inhoud: gepersonaliseerd onderwijs, persoonlijk leerplan, per vakgebied een andere leraar enz. 

Manier van lesgeven: indeling van gebouw (geen lokalen meer), middelen (ict) en domijnen. 

Tijden: aantal uur les per dag (Finland) enz. 

Deelvragen die hieruit volgen zijn: 

 Wat leert een Kind? 

 Hoe leert een Kind? 

 Wanneer leert een Kind? 

 Waar een leerling leert? 

Deze kunnen worden verwerkt in verschillende onderdelen van de vragenlijst. 

BIJLAGE 3: INTERVIEW OUDER 

Op vrijdag 30 oktober heeft er een interview met een ouder (wenst anoniem te blijven) 

plaatsgevonden. Hierbij was ook mevr. C. Doesburg aanwezig. De ouder heeft UN1EK benadert en is 

gedreven voor innovatie in het basisonderwijs.  

De ouder heeft een zoon van drie jaar oud en is op zoek naar vernieuwend basisonderwijs. Zij heeft 

gemerkt dat er hier een grote vraag naar is, bij vele scholen in Rotterdam met een vernieuwend 

concept zijn er strenge toelatingseisen en lotingen. Zo heeft zij ook de school Mondomijn bezocht en 

via hen is zij doorverwezen naar UN1EK, omdat UN1EK bekend staat vernieuwend onderwijs aan te 

bieden. 

In het vernieuwend onderwijs is er voor ieder vakgebied is er een andere leraar. De vaardigheden die 

door de leraar worden aangeleerd zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben in de 21ste eeuw. 

Ieder kind is welkom ook ‘probleem kinderen’. Omdat het gepersonaliseerd onderwijs is wordt hier 



extra aandacht aan geschonken. Ook de dagplanning is op maat. De lessen vinden plaats in groepen 

waar verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Zo leren kinderen ook van andere leeftijdsgenoten. 

Wat haar inspreekt aan vernieuwend basisonderwijs met betrekking tot de inhoud is dat dit is 

aangepast aan de wensen en behoeften van het kind. Er is hierbij veel aandacht voor het kind en zijn 

interesses. Zo heeft zij al gemerkt dat haar zoontje al veel interesse heeft in ondernemerschap en 

kan hij dit wellicht verder ontwikkelen op school, de dingen doen die hij daarbij leuk vindt. 

De leeromgeving is ook afgestemd op de behoefte. Er is ruimte om te zitten, staan en spelen waar 

het kind wilt. Verder vond zij de sfeer erg fijn. Het regulier onderwijs is naar haar mening te 

dwingend en biedt te weinig ruimte voor creativiteit. Vernieuwingen in het basisonderwijs komen 

maar traag op gang. Dit komt niet alleen door de huidige regelgeving, maar ook door ouders die 

(nog) niet open staan voor vernieuwing. 

BIJLAGE 4: ENQUÊTE 

 

Welkom bij de enquête voor ouders! 

We willen ons aanbod voortdurend verbeteren en ontwikkelen, zodat we alle kinderen de kennis en 

vaardigheden leren die zij nodig hebben. 

Uw mening en behoefte is daarbij belangrijk. Wij vragen u om onze vragenlijst over vernieuwend 

basisonderwijs in te vullen, ook indien u (nog) geen gebruik maakt van het aanbod van UN1EK.  

Onder alle deelnemers verloten wij twee vrijkaarten voor de JT bioscoop in Vlaardingen. Indien u 

hierop kans wilt maken, kunt u uw mailadres aan het einde van de enquête invullen. Deelname aan 

de enquête is anoniem; de uitkomsten worden op postcode niveau geanalyseerd. 

 

1. Ik ben een  

o Man 

o Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

o Jonger dan 20 jaar 

o 20 tot en met 29 jaar 

o 30 tot en met 44 jaar 

o 45 jaar of ouder 

 

 

3. Uit welke gezinsleden bestaat uw gezin (naast uzelf)?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

o Een of meer kinderen jonger dan 4 jaar 

o Een of meer kinderen tussen de 4 en de 12 jaar 

o Een of meer kinderen van 12 jaar en ouder 

o Mijn partner 



4. Welke situatie is bij u van toepassing? 

o Ik werk en mijn partner niet 

o Ik en mijn partner werken 

o Ik werk niet en mijn partner wel 

o Ik en mijn partner werken niet 

o Ik heb geen partner en ik werk 

o Ik heb geen partner en ik werk niet 

 

5. Wat is uw postcode? 

 

 

6. Kunt u aangeven welke vaardigheden u belangrijk vindt dat uw kind leert?  

 Zeer 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer 
onbelangrijk 

Creativiteit o  o  o  o  o  
Schrijf- en 
leesvaardigheden 

o  o  o  o  o  

Kritisch denken o  o  o  o  o  
Probleemoplossend 
denken 

o  o  o  o  o  

Communiceren o  o  o  o  o  
Rekenvaardigheden o  o  o  o  o  
Digitale 
vaardigheden 

o  o  o  o  o  

Sociale en culturele 
vaardigheden 

o  o  o  o  o  

Zelfinzicht o  o  o  o  o  
Samenwerken o  o  o  o  o  
 

 

7. Geef bij elke vaardigheid aan waar u denkt dat uw kind de vaardigheid vooral leert? 

 

U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen 

 

 Thuis Opvang Vereniging/club Vrienden en 
familie 

Creativiteit o  o  o  o  
Schrijfvaardigheden o  o  o  o  
Kritisch denken o  o  o  o  
Probleemoplossend 
denken 

o  o  o  o  

Communiceren o  o  o  o  
Rekenvaardigheden o  o  o  o  
Digitale 
vaardigheden 

o  o  o  o  

Sociale en culturele o  o  o  o  

 



vaardigheden 
Leesvaardigheden o  o  o  o  
Zelfinzicht o  o  o  o  
Samenwerken o  o  o  o  
 

 

Onderwijsinstellingen bieden een basis van leerstof aan zoals taal, lezen en schrijven. Deze kunnen 

worden aangevuld met keuzevakken of modules gegeven door vakspecialisten.  

8. Welke module(s) vindt u een goede aanvulling naast de verplichte vakken? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

o Sport 

o Muziek 

o Kunst 

o Voeding (koken) 

o Natuur 

o Techniek 

o Wetenschap (lab) 

o Mens en maatschappij 

o Vreemde talen 

o Anders, namelijk.. 

 

 

9. Op welke manier kan volgens u het effectiefst worden lesgegeven? 

o Door leerlingen met dezelfde leerstijl te groeperen (werkgroepen) 

o Per leerling het onderwijs af te stemmen op leerstijlkenmerken (per individu) 

o Traditioneel per leeftijdsgroep (klassikaal) 

o Afwisseling van klassikaal, werkgroepen en individueel 

 

 

10. Kunt u bij de volgende stellingen weergeven waar uw voorkeur ligt?  

 

Als ouder.. 

 

o vervul ik een actieve rol met betrekking tot de vormgeving van het onderwijs van mijn kind. 

o ben ik regulier betrokken in het onderwijsproces van mijn kind. 

 

11. Geef bij de volgende stelling aan waar uw voorkeur ligt: 

 

Mijn kind ziet gedurende de dag.. 

 

o één of twee leerkracht(en) per dag die lesgeeft/lesgeven in alle vakken 

o meerdere professionals met elk zijn/haar eigen vakgebied in verschillende ruimtes. 

 



12. Welke rooster denkt u dat het effectiefst is voor kinderen om te leren? 

o Traditioneel: de kinderen krijgen in de ochtend en middag les, waarbij er de mogelijkheid is 

om tussen de middag thuis kunnen lunchen. De leerlingen zijn elke woensdagmiddag vrij. 

o Continurooster: leerlingen zijn elke woensdagmiddag vrij, waarbij er een korte middagpauze 

op de onderwijslocatie plaatsvindt. 

o Hoorns model: de leerlingen van groep één tot en met acht hebben gelijke schooltijden.  

o Vijf-gelijke-dagen-model: er zijn vijf gelijke lesdagen per week les met een korte pauze op de 

onderwijslocatie. 

o Bioritme model: de leerlingen gaan 's morgens en later op de middag naar de 

onderwijslocatie. Tussendoor is er dan geen lestijd, maar is er een activiteitenprogramma. 

o Zeven tot zeven model: de onderwijslocatie is open van zeven tot zeven. Er zijn daarbij ook 

geen vaste vrije middagen of pauzes. Er is een aaneengesloten programma met afwisseling in 

blokken van onderwijs, opvang, sport en ontspanning. 

o Flexibele onderwijstijden: de onderwijslocatie is open van zeven tot zeven en het hele jaar 

geopend. Hierdoor kan er ook in de vakantie les worden gegeven en is er de mogelijkheid 

voor ouders om buiten de reguliere vakanties een vakantie in te plannen. 

 

 

13. Welke model zou het beste bij uw gezinssituatie passen? 

 

o Traditioneel 

o Continurooster 

o Hoorns model 

o Vijf-gelijke-dagen-model 

o Bioritme model 

o Zeven tot zeven model 

o Flexibele onderwijstijden 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de enquête! 

 

14. Indien u kans wilt maken op twee vrijkaarten voor de JT bioscoop in Vlaardingen kunt u 

hieronder uw emailadres invullen. 

 

 

 

 

 

Wij informeren u over de uitkomsten van het onderzoek via de nieuwsbrief van UN1EK. 

  

 



BIJLAGE 5: TABELLEN DATA  

 



 

 



 



 

  



Homogeniteitstoets 

Groepsvorming 

H0: Er is geen verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken m.b.t. tot in welke 

groepsvorming kinderen het beste kunnen leren. 

H1: Er is wel een verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken m.b.t. tot in welke 

groepsvorming kinderen het beste kunnen leren. 

De onbetrouwbaarheidsdrempel is α = 0,05  

De p-waarde = 0.242 

Dit is groter dan α= 0,05  

Dus H0 moet geaccepteerd worden.  

Er is dus geen verband aangetoond tussen de verschillende wijken m.b.t tot welke in welke 

groepsvorming kinderen het beste kunnen leren. 

 

Aantal leraren/professionals 

H0: Er is geen verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken en de voorkeur voor het 

aantal onderwijzers. 

H1: Er is wel een verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken en de voorkeur voor het 

aantal onderwijzers 

De onbetrouwbaarheidsdrempel is α = 0,05  

De p-waarde = 0.067 

Dit is groter dan α= 0,05  

Dus H0 moet geaccepteerd worden.  

Er is dus verband verschil aangetoond tussen de ouders wonend in verschillende wijken en de 

voorkeur voor het aantal onderwijzers. 

 

Rooster en leerlingen 

H0: er is geen verschil tussen de ouders wonend in verschillende wijken en het rooster dat zij het 

effectiefst vinden voor kinderen om te leren. 

H1: er is wel een verschil tussen de ouders wonend in verschillende wijken en het rooster dat zij het 

effectiefst vinden voor kinderen om te leren. 



De onbetrouwbaarheidsdrempel is α = 0,05 

De p-waarde = 0.00 

Dit is kleiner dan α= 0,05  

Dus H1/H0 moet geaccepteerd worden.  

Er is dus wel een verband tussen de verschillende wijken en het rooster dat zij het effectiefst vinden 

voor kinderen om te leren. 

 

Rooster en gezinssituatie 

H0: er is geen verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken en het rooster dat zij het 

beste vinden passen bij hun gezinssituatie 

H1: er is wel een verband tussen de ouders wonend in verschillende wijken en het rooster dat zij het 

beste vinden passen bij hun gezinssituatie 

De onbetrouwbaarheidsdrempel is α = 0,05  

De p-waarde = 0.001 

Dit is kleiner dan α= 0,05  

Dus H1 moet geaccepteerd worden.  

Er is dus wel een verband tussen de verschillende wijken en het rooster dat zij het beste vinden 

passen bij hun gezinssituatie. 

 


