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Introductie  

 
In juli is er een digitale evaluatie verstuurd naar alle ouders van kinderen die hebben deelgenomen 

aan één of meerdere Aapjeskooi periodes in het schooljaar 2018-2019. Van het totaal aantal 

verstuurde evaluaties (1562) zijn er 166 ingevuld retour gekomen. Dat is een respons van ongeveer 

10,6%. Dit is een vrij laag respons helaas. De reacties die we hebben ontvangen waren wel goed 

verdeeld over de verschillende lessen, lesdagen en leslocaties. Dit geeft volgens ons een representatief 

beeld van wat jullie van onze lessen vinden. Hieronder volgt een samenvattend verslag van de 

resultaten, waarin je onder andere kunt lezen dat ouders onze docenten beoordelen met een 

gemiddelde van een 8,4 en de lesinhoud met een 8,3.   

 

1. Algemene informatie 
 

Uit de evaluatie is gebleken dat ongeveer 54% van de respondenten aan de dreumesgymlessen heeft 

meegedaan, 48% aan de peutergymlesssen en slechts 5% aan de kleutergymlessen. De meeste ouders 

hebben aangegeven meegedaan te hebben aan periode 2 (93 ouders) en daarnaast waren er veel 

ouders die mee hebben gedaan in periode 1 (75) en periode 3 (70). De aantallen voor periode 4 en 5 

liggen lager (41 en 47), waarschijnlijk mede doordat dit langer geleden heeft plaats gevonden. Wat 

betreft de regio’s, lagen de aantallen/percentages als volgt: Arnhem (7,2%), Amsterdam (8,4%), 

Bollenstreek (13,9%), Rotterdam (21,7%) en Utrecht (48,8%). 

 

2. Docent 
 

In het tweede deel van de evaluatie werd gevraagd naar de kwaliteiten en leerdoelen van de docenten 

waar ouders de meeste lessen bij hebben gevolgd. De volgende aspecten kwamen aan bod: het 

enthousiasme van de docent, het kort maar krachtig uitleggen van oefeningen, het differentiëren in 

de les, het zorgen voor een veilige lesomgeving, het creëren van een uitdagende zaalopstelling, het 

betrekken van de ouders bij de les en het persoonlijke contact met de kinderen. In de afbeelding 

hieronder is te zien hoe de respondenten hierop gereageerd hebben.  
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Vervolgens konden ouders specifieke kwaliteiten en leerpunten noteren voor de desbetreffende 

docent. Deze resultaten kunnen we gebruiken om te vergelijken met onze eigen bevindingen tijdens 

de jaarlijkse observatie van de docenten en de twee jaarlijkse trainingen. Het is mooi om te zien dat 

veel ouders dezelfde kwaliteiten en leerpunten herkennen in een docent als wij. Daarnaast hebben 

veel docenten ook nuttige tips gekregen van de respondenten. Deze tips spelen we persoonlijk naar 

onze docenten door. Tips die bij meerdere docenten terugkwamen zullen we ook meenemen in de 

volgende docententraining. De docenten kregen een gemiddelde score van een 8,4 waarvan 

vijfentwintig keer een 10 en achtenveertig keer een 9. Hier zijn wij enorm trots op! 

 

3. Lesinhoud 
 

Het derde onderdeel van de evaluatie ging dieper in op de lesinhoud. We wilden onder andere inzicht 

krijgen in de reden dat ouders specifiek voor de Aapjeskooilessen kiezen.  Hieronder de meest 

genoemde antwoorden op de vraag: Waarom heb je gekozen voor de Aapjeskooi?  

• Goed voor motorische ontwikkeling van mijn kind (130 keer aangevinkt)  

• Mijn kind vindt het leuk (118 keer aangevinkt) 

• Gezondheid/ fysieke ontwikkeling (97 keer aangevinkt)  

• Quality time samen met mijn kind (91 keer aangevinkt) 

• Dichtbij huis (61 keer aangevinkt)  

• Gevarieerd beweegaanbod (51 keer aangevinkt)  

• Goed voor de sociale ontwikkeling (49 keer aangevinkt)  

• Vrijheid/ ruimte in de les voor vrij spel (41 keer aangevinkt)  

 

Ook wilden we weten hoe ouders denken over de aspecten waarin de Aapjeskooi onderscheidend is 

ten opzichte van andere aanbieders. De volgende zaken werden onder andere genoemd als uniek 

aspect van de Aapjeskooilessen:  

• Aanbod vanaf 18 maanden/ bij andere aanbieders ligt de leeftijd hoger 

• Leuk wisselend aanbod met verrassende thema’s en uitdagende materialen 

• Ouders worden betrokken bij de les/ ouder en kind kunnen samen sporten 

• Professionaliteit/ goed opgebouwde lessen 

• Leuke docenten/ persoonlijke aandacht voor kinderen 

• Kinderen kunnen hun energie meer kwijt dan bij bijv. muzieklessen 

• Perfecte balans tussen vrij spelen en georganiseerde leerzame oefeningen  

• Flexibiliteit qua inhalen/missen van lessen en werken met korte periodes 

• Fijne voorbereiding op gymlessen op school  

• Goede prijs – kwaliteitverhouding/ relatief lage prijs 

• Geen wachtlijst 

 

In totaal was 84,9% van de ouders tevreden over de hoeveelheid gezamenlijke spellen en oefeningen 

in de les ten opzichte van de tijd waarin de kinderen vrij kunnen spelen. Ongeveer 10% van de ouders 

vindt dat er te veel tijd is voor vrij spel in de les. Dit wegen we af tegen de 5% ouders die aangeven dat 

er juist te veel tijd voor georganiseerde activiteiten en spellen wordt vrij gemaakt.  Wij beseffen ons 

dat iedere ouder andere wensen heeft en dat we helaas niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen.  



In onderstaande grafiek is te zien hoe de meningen over de oefening van de week zijn verdeeld.  

 

Een aantal tips en suggesties voor de oefening van de week:  

• Meer differentiëren door bijvoorbeeld een basisoptie en één extra spannende optie te geven.  

• Hoe je het thuis kan oefenen? En dan volgende week nog een keer terug laten komen. 

• Tips hoe je je kind kunt motiveren of helpen bij een oefening op een ongedwongen manier. 

• Herhaling van de weekoefening van vorige week en een nieuwe oefening erbij. 

• Meer tips voor de ouders die meedoen en waarom we de oefening doen. 

 

Hieronder de meest genoemde antwoorden op de vraag wat ouders het meest positief vinden aan de 

lesinhoud?  

• De afwisseling/ variatie iedere les 

• Leuke fantasierijke thema’s  

• Balans tussen vrij spelen/ontdekken en georganiseerde activiteiten  

• Dat kinderen spelenderwijs allerlei bewegingsvaardigheden leren  

• Diversiteit en creativiteit in de zaalopstelling van de toestellen 

• Enthousiaste docenten, die goede tips geven 

• Leuk om samen met je kind een beweegactiviteit te doen 

 

Er zijn ook nog wat tips gegeven ter verbetering van de lesinhoud. Hieronder de meest nuttige tips op 

een rijtje:   

• Opdrachten in paren doen zodat sociale ontwikkeling ook een onderdeel wordt. 

• Aan het einde een samenvatting geven. Vraag aan de kinderen wat heb je gedaan/geleerd?  

• Geef ‘huiswerk’ mee: maak ouders en kinderen enthousiast om bepaalde oefeningen of 

spellen thuis of in de speeltuin te oefenen. 

• Hulp bij lastige oefeningen, bijv. de touwen blijven vaak leeg.  

• Een combinatie groep met broertjes/zusjes met verschillende leeftijden. 

• Lessen van een uur i.p.v. 45 minuten.  

 

De ouders geven de lesinhoud gemiddeld een 8,3 waarvan éénentwintig keer een 10, éénenvijftig keer 

een 9, zevenenzestig keer een 8 en éénentwintig keer een 7.  
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4. Informatieverstrekking en communicatie 
 

Voor de start van iedere periode krijgen deelnemende ouders een mail met informatie. Over deze 

startmail waren de respondenten erg tevreden. Meer dan 95% vond de informatie in deze startmail 

erg duidelijk. Informatie die nog ontbrak volgens enkele ouders was: een duidelijk overzicht van de 

lesdata, in welke groepen er nog plek vrij is, wat meer informatie over de docent. Sommige ouders 

gaven aan dat er zelfs te veel informatie in deze mail stond. Begrijpelijk, want de mail is vrij uitgebreid. 

Maar voor nieuwe ouders zeker belangrijk deze informatie en afspraken zwart op wit te hebben.  

 

We hebben afgelopen jaar ons best gedaan sneller te reageren op mailtjes, whatsappberichten en 

telefoontjes. Gelukkig is dit ook terug te zien in de cijfers. Slechts één ouder heeft aangegeven dat het 

te lang duurde voordat er op een mail werd gereageerd. Met betrekking tot whatsapp of 

voicemailberichten waren drie ouders van mening dat het te lang duurde voordat hierop gereageerd 

werd. We zullen hieraan gaan werken. De overige ouders vonden gelukkig dat er snel gereageerd werd 

op hun vragen per mail of telefoon.   

 

Ook zijn we afgelopen jaar bezig geweest onze website te verbeteren. We hebben ouders gevraagd of 

er nog informatie ontbreekt op onze website. Hieronder enkele nuttige reacties waar wij mee aan de 

slag gaan: betere navigatie, een vriendelijkere versie op je mobiel, duidelijkere aanduiding van 

periodes en lesdata, duidelijkere informatie over leeftijdscategorieën en het inschrijven makkelijker 

maken via de homepage. Tot slot hebben we ook nog de leuke tip gekregen oefeningen voor thuis op 

de website te plaatsen. Misschien kunnen we hier wel een wekelijks item van maken. We gaan erover 

brainstormen.  

 

5. Algemene indruk en ervaring 
 

Tot slot hebben we aan de ouders gevraagd of ze de Aapjeskooi zouden aanraden aan andere ouders 

met jonge kinderen. Maar liefst 95,8% heeft hier positief op gereageerd. Daarnaast heeft ongeveer de 

helft van de ouders aangegeven na de zomer weer terug te komen bij de Aapjeskooi. Veel ouders 

komen niet terug omdat ze gaan verhuizen of omdat hun kinderen te oud worden voor de Aapjeskooi. 

We hopen dat deze kinderen een leuke sport gaan kiezen en door de Aapjeskooi een goede basis 

hebben aan bewegingsvaardigheden.  

 

Wij vroegen in dit laatste onderdeel ook naar de ontwikkelingen van de aapjes in onze lessen. 

Hieronder de leukste antwoorden op de vraag: Heeft je aapje zich ontwikkeld in onze lessen en zo ja, 

op welk vlak?  

• Ik vond het een fantastische manier om bezig te zijn met motorische vaardigheden, en de 

lessen waren heel goed voor het zelfvertrouwen van onze dochter.  

• Ja, Felix durft (nog) meer en heeft duidelijk vertrouwen in zijn lichaam. Hij weet goed wat hij 

al kan en wat nog niet, en kan dit ook aangeven. 

• Nora heeft zich enorm ontwikkeld. We zijn begonnen met dreumesgym en volgen inmiddels 

peutergym. Nora was als dreumes soms een beetje angstig in nieuwe situaties. Dat is nu totaal 

anders. Ze neemt sneller initiatief en vindt het heerlijk om met andere kinderen te spelen. 

Nora kan inmiddels koprollen, met twee benen op de trampoline springen, klauteren op het 

wandrek etc. Allemaal dingen waar Aapjeskooi zeer zeker aan bijgedragen heeft. 



• Vooral motorisch, ze kan nu als 1 van de weinige een koprol maken op het KDV, super trots! 

En dat terwijl ze achter liep op leeftijdgenootjes. 

• Zelfvertrouwen. Kan nu koprollen en sprak zelden in een groep of met onbekenden. Dat is daar 

echt veranderd. 

• Zingen van de liedjes, zeggen van zijn naam, klimmen en klauteren, kortom op alle vlakken 

 

Daarnaast waren we benieuwd of ouders ook nog iets hebben geleerd in onze lessen. Hier kwamen de 

volgende leuke reacties op:  

• Dat je soms met de simpelste objecten veel verschillende oefeningen kan doen 

• De liedjes worden nog altijd gezongen en oefening baart kunst! 

• Ik heb geleerd hoe muzikale begeleiding bijdraagt aan het resultaat van een oefening. 

• Ik heb mijn kind beter leren kennen.  

• Ja, het gaf wel inspiratie voor spelletjes in de tuin. En het allerlaatste liedje wordt nog steeds 

volop meegezongen. 

• Ja, ze kan meer dan ik denk! 

• Samen spelen is leuk en je bouwt vertrouwen op met je kind 

• Vertrouwen dat mijn kind grenzen zelf wel kent  

• Vooral je kind zelf laten onderzoeken en uitvinden en niet gelijk willen helpen :-) 

• Zeker leuke ideeën, ben zelf kleuterjuf, sommige dingen op school ook gedaan, leuk 

 

De laatste vraag van de evaluatie was of ouders nog iets kwijt wilden aan de Aapjeskooi. Hier kwamen 

de meest uiteenlopende reacties en verhalen uit. Hieronder enkele leuke antwoorden: 

• Bedankt voor de leuke lessen! Mijn kind heeft genoten. 

• Blijf zo doorgaan! Jullie lessen zijn top en zou zeker aan andere mensen aanraden! 

• Dank voor de leuke tijd! Mijn dochter vraagt nog steeds wanneer we weer gaan, dat is wel 

duidelijke een compliment aan jullie!  

• Dat ik het een hele leuke organisatie vind en dat we het jammer vinden dat onze kinderen nu 

te oud zijn om nog mee te doen! 

• Gaaf concept, ga zo door speciaal voor de kleinsten, daar is nog zo weinig voor! 

• Ik ben ontzettend tevreden!!! 

• Superleuk concept, echt genoten samen met Walt en zie heel erg de meerwaarde van 

Aapjeskooi! 

• Superleuk initiatief, fijne lessen en enthousiaste docenten; goede indruk tot nu toe!  

• Tof initiatief. Goede manier om kinderen te laten merken dat sporten leuk is.  

• We zullen het nog missen want we hebben er ontzettende lol aan beleefd. Het was echt ons 

hoogtepunt van de week.  

 

Tot slot konden ouders hun e-mailadres achterlaten om een knuffelaap met t-shirt te winnen. In totaal 

hebben 139 ouders hun e-mailadres achter gelaten. Dat is ongeveer 84%. We zullen de winnaar per 

mail op de hoogte brengen.  

 

Bedankt 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!  


