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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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