
Uitkomsten Aapjeskooi-evaluatie Periode 1, 2, 3 2017 
 
 

In juli is er een digitale evaluatie verstuurd naar alle ouders/verzorgers die in periode 1, 2 en/of 3 

samen met hun kind(eren) lessen hebben gevolgd bij de Aapjeskooi. In totaal hebben 151 mensen deze 

vragenlijst ingevuld. Dat is 27% van het totaal aan verstuurde vragenlijsten. De reacties die we hebben 

ontvangen waren goed verdeeld over de verschillende lessen, lesdagen en leslocaties. Dit geeft volgens 

ons een representatief beeld van wat jullie van onze lessen vinden. Dank voor alle leuke reacties, goede 

tips, kritische opmerkingen en enthousiaste verhalen. Wij gaan hiermee aan de slag in onze 

docententrainingen en nemen het mee in de voorbereiding van de lessen. Hieronder volgt een kort 

verslag van de resultaten.  

 

Algemene beoordeling 

Gemiddeld kregen wij een beoordeling van een 8,4 voor ons aanbod en onze dienstverlening. 

Daarnaast raadt 97,4 % van de respondenten ons aan, aan andere ouders met jonge kinderen. Hierin 

zien wij een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (8,15 en 95,5%). Een mooi resultaat waar we erg 

trots op zijn! 

De docenten 

Onze docenten hebben allemaal een geschikte opleiding afgerond (of bijna afgerond) en hebben 

daarnaast een interne training bij de Aapjeskooi gevolgd. Ook hebben zij een EHBO-diploma behaald 

en een VOG ingeleverd. Twee keer per jaar organiseert de Aapjeskooi een training voor alle docenten 

om nieuwe ideeën uit te wisselen, te kijken naar elkaars manieren van lesgeven, bepaalde aspecten 

aan te scherpen en nieuwe vangtechnieken te oefenen. Wij hebben daarom alle vertrouwen in onze 

docenten maar vinden het daarnaast erg fijn om te horen hoe jullie dit ervaren. Op de onderstaande 

aspecten scoren al onze docenten gelukkig erg goed. Daar zijn we blij mee. De enkele, uitzonderlijke 

onvoldoendes wegen we af tegen de goede beoordelingen maar maken ons wel alert op waar we 

docenten specifiek op kunnen gaan coachen.   
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Lesinhoud 

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar specifiek feedback gevraagd op de start van de les. 

Uit de reacties blijkt dat de meerderheid hier tevreden over is. Er zijn wisselende reacties gekomen op 

de vraag of het kind graag meedoet aan het beginspel/dansje en of het namenrondje te lang duurt. 

Sommige ouders/verzorgers zagen het belang in van gezamenlijke activiteiten en leren stilzitten en 

luisteren, terwijl anderen liever hebben dat hun kind eerder mag klimmen en klauteren op de 

toestellen.  

 

Uit onderstaande cirkeldiagram blijkt dat een meerderheid van ongeveer 85% de verhouding tussen 
gezamenlijke activiteiten en vrij spelen precies goed vind. Leuk om te lezen dat een aantal ouders in 
de toelichting erbij zetten de balans tussen vrij spelen en gezamenlijke activiteiten heel erg te 
waarderen bij de Aapjeskooi. Een aantal ouders geven juist ook de tip de gezamenlijke activiteiten 
kort te houden i.v.m. de korte spanningsboog van jonge kinderen. Het is voor ons een leuke 
uitdaging hier ook komend jaar weer de juiste balans in te zoeken. Andere nuttige tips die we hebben 
gekregen over de lesinhoud waren: hou de energie er in en leg de oefeningen spelenderwijs uit, stem 
de gezamenlijke activiteit meer af op de sfeer en energie van de groep en leg vaker uit waarom 
bepaalde onderdelen of oefeningen belangrijk zijn. Er zijn tot slot ook nog een paar leuke nieuwe 
thema’s aangedragen voor de lessen namelijk: Letters, op de bouwplaats, ruimtevaart, op een 
tropisch eiland, indianen en feestdagen. 
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Oefening van de week   

Wat betreft de oefening van de week is een grote meerderheid het eens dat er duidelijk wordt 

aangegeven dat de oefeningen van de week gaat beginnen, dat de meeste ouders en kinderen opletten 

en dat de docent de oefening voordoet. Uitleggen waarom we de oefening aanbieden mogen we vaker 

doen, want 19 ouders hebben aangegeven het er niet mee te eens te zijn dat dit gebeurt. De oefening 

van de week blijkt voor de meeste kinderen leerzaam te zijn en te passen bij het niveau van het kind.  

We streven er echter naar dat alle ouders van mening zijn dat de oefening van de week leerzaam is en 

aansluit op de capaciteiten van hun kind. Het is dan ook zaak dat wij de juiste verwachtingen scheppen 

in de lessen en uitleggen wat de kinderen leren van bepaalde oefeningen.  

 

 

 
 

 

De gymzaal  

Uit de vragen over de locatie en de gymzaal blijkt dat de meeste ouders de gymzaal makkelijk te 

bereiken vinden ( 94%). De gymzaal wordt over het algemeen groot genoeg gevonden en beschikt over 

voldoende materialen. Er zijn een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de temperatuur van 

een aantal gymzalen en de hygiëne. Dit zijn zaken die wij niet zelf beheren maar waar wij wel de juiste 

personen op aan kunnen spreken. Daarnaast hebben wij een aantal leuke tips gekregen van nieuwe 

gymzalen waaronder in Geuzenveld, Leiden, de Jordaan, Utrecht en Zeist. Bedankt daarvoor, wij zullen 

gaan kijken naar de mogelijkheden.  

 

Informatieverstrekking, contact en communicatie 

De informatieverstrekking rond de lessen wordt door 81,5% van de ouders met ‘goed’ beoordeeld. De 

overige respondenten beoordeelden dit met een voldoende (15,9%) of onvoldoende (2,6%). 

Verbeterpunten die hierbij worden aangedragen zijn: de inschrijfdatum voor een volgende periode 

eerder bekend maken, vakantiedagen duidelijk doorgeven, het uitvallen van lessen eerder 

communiceren en een bevestigingsmail sturen na inschrijving. Dit laatste hoort automatisch te 
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gebeuren, maar deze functie heeft wat mankementen gehad de afgelopen weken. We gaan aan alle 

genoemde verbeterpunten werken!  

 

Ook hebben we een aantal handige tips gekregen over informatie die nog toegevoegd mag worden op 

de website, o.a.: meer informatie over de regels en leisinhoud, de inschrijfdatum voor de volgende 

periode, de namen van de docenten bij de locaties, de prijs van een lessenreeks een kaart waarop 

duidelijk alle locaties met adressen zijn aangegeven en informatie over de groepsgrootte.  

 

We hebben ook gevraagd hoe we volgens jullie nog meer jonge aapjes kunnen bereiken.  

Flyeren op scholen, kinderdagverblijven en kinderrijke plekken werd vaak genoemd en gelukkig doen 

we dit al vier keer per jaar. Een gratis vriendjes/vriendinnetjesles werd ook als optie aangedragen en 

dit vinden wij een erg leuk idee. Meer doen met social media, ook via ouders, vinden wij ook een goede 

tip. Ons netwerk wordt natuurlijk enorm uitgebreid als alle ouders ook via hun sociale media kanalen 

af en toe iets van de aapjeskooi posten. Tot slot zijn er nog een aantal specifieke website opgenoemd 

waar we naar zullen kijken. Bedankt voor deze tips! 

 

Kennis/activiteiten die je meeneemt naar huis  

Het is leuk om te lezen dat bijna alle ouders wel iets op kunnen noemen uit de lessen wat ze meenemen 

naar huis. Dit kan een bepaalde oefening, dansje of spelletje zijn maar ook een bepaald vertrouwen in 

kinderen, een bepaalde manier van benaderen of een vangtechniek die zij in de speeltuin toepassen.  

Samenvattend werden de volgende punten het meest genoemd:  

- Goed begeleiden van mijn kind bij oefeningen 

- Specifieke oefeningen zoals koprollen, hangen aan de rekstok, springen, balanceren 

- Spelletjes en dansjes 

- Het welkomstliedje en het allerlaatste liedje 

- Kinderen motiveren door zelf mee te doen 

- Kinderen kunnen meer dan je denkt! 

Fijn om te zien dat wat de Aapjeskooi met spel en bewegen voor ogen heeft, ook zo door ouders wordt 

ervaren. Leuk ook om te lezen wat jullie meenemen uit onze lessen en thuis toepassen. Daar doen we 

het voor! 

Tot slot…  

Deze vragenlijst heeft onze verbeterpunten in kaart gebracht. Wij gaan hiermee aan de slag in de 

voorbereiding van onze lessen en de trainingen van de docenten. Hartelijk bedankt voor het invullen!  

 

Met sportieve groet,  

 

Team Aapjeskooi 


