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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
In de eerste paragraaf wordt informatie gegeven over de achtergrond van dit onderzoek. In de tweede 
en derde paragraaf komen doelstelling, opzet en uitvoering van het onderzoek aan bod. Tot slot wordt 
in de laatste paragraaf een indeling van het rapport gegeven. 

1.1 ACHTERGROND 
In het strategische beleidsplan 2015 tot 2019 staat opgenomen dat de oudertevredenheid periodiek 
wordt gepeild om na te gaan of de strategische doelen met betrekking tot de ouders worden behaald. 
Deze zijn hieronder opgenomen en voor het gemak genummerd en per onderwerp gesorteerd. 
 
Het onderwijs: 

1. Ouders zijn 80% tevreden over het onderwijsleerpakket VoortVarend en de begeleiding van 
het onderwijs aan boord door de mentor. 

2. De onderscheiden aspecten binnen de rol van de mentor in de relatie met de ouders zijn 
duidelijk voor ouders. 

3. Ouders zijn 90%-100% tevreden, over de ondersteuning en de extra zorg die LOVK biedt 
wanneer hun kind die tijdens het onderwijs/leerproces behoeft. 

 
De scholen: 

4. Ouders zijn 80% tevreden over het onderwijs op de ligplaatsscholen. 
5. Ouders zijn tevreden over het 'Kijk-mij-eens' boekje en het 'Dit-ben-ik' boekje. 

 
Informatie en communicatie: 

6. De specifieke LOVK onderwijssite zelflesgeven.nl wordt door 80% van de ouders ingezet bij het 
onderwijs. 

7. Ouders zijn voor 80% tevreden over www.zelflesgeven.nl. 
8. Ouders zijn 90%-100% tevreden over de praktische en actuele informatie die de website 

(www.zelflesgeven.nl) biedt,  inclusief de informatie over het onderwijs aan boord. 
9. Ouders zijn 90% -100% tevreden met de actuele berichtgeving van LOVK via hun mailadres. 
10. Ouders hebben inzage in, en leveren een inhoudelijke bijdrage aan het digitale observatie- en 

registratiesysteem KIJK! 
11. De rol van de ouders als educatief partner in het onderwijsleerproces is versterkt doordat 

ouders inzicht hebben in de ontwikkelingsleerlijnen van jonge kinderen. 
12. Ouders zijn 80% tevreden over KIJK! 

 
In hoeverre bovenstaande doelen in 2017 zijn behaald wordt beantwoord door dit 
oudertevredenheidsonderzoek. Daarnaast is, waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met de 
resultaten uit voorgaande onderzoeken (2014, 2013, 2011 en 2009). Dit is vooral interessant omdat het 
nieuwe onderwijsleerpakket Voortvarend en het digitale observatie- en registratiesysteem KIJK! nu 
geheel zijn geïmplementeerd. 

1.2 DOELSTELLING 
Het doel van het onderzoek is om de organisatie en uitvoering van onderwijs en de communicatie 
hierover (nog) beter af te stemmen op de wensen en behoeften van varende ouders met kleuters. 
 
De bijbehorende onderzoeksvragen zijn: 

1. In hoeverre zijn ouders tevreden over de inrichting van het onderwijs? 
2. In hoeverre zijn ouders tevreden over de uitvoering van het onderwijs? 
3. In hoeverre zijn ouders tevreden over de communicatiekanalen van de LOVK? 
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4. In hoeverre zijn ouders tevreden over het leerlingvolgsysteem KIJK!? 
5. Welke behoeften en wensen leven er bij ouders ten aanzien van het onderwijs en de 

communicatie? 

1.3 OPZET EN UITVOERING 
Het onderzoek heeft plaats gevonden in de periode januari – maart 2017. De methode van onderzoek 
bestaat uit een schriftelijke enquête, gehouden onder alle ouders. Dit zijn de ouders waarvan in 
december 2016 één of meer kinderen ingeschreven staan bij de LOVK en onderwijs volgen. 
 
De respons op de enquête is 71% (124 ingevulde vragenlijsten en 6 ouders die aangaven niet te willen 
meewerken omdat hun kind is uitgeschreven of net op school). Het streven was om een respons van 
65% te realiseren. Hiervoor zijn 94 ouders telefonisch benaderd, waarbij bij 64 ouders het telefonische 
contact tot stand is gekomen en waarvan de helft alsnog de vragenlijst heeft ingevuld. 
 
We willen graag weten of de ouders die hun vragenlijst geretourneerd hebben een dwarsdoorsnede 
vormen van alle ouders. De hoge respons is gunstig voor de representativiteit. In de volgende tabel 
kijken we naar de provincie van domicilie. 
 
Tabel 1. Representativiteitscontrole naar provincie van domicilie. 

 
Provinciën 

Alle ouders Respons 
aantal perc. aantal perc. 

Noord/Zuid-Holland/Zeeland 127 69% 85 65% 
Midden-Nederland 29 16% 24 18% 
Brabant/Limburg 16 9% 15 12% 
Friesland/Groningen 6 3% 4 3% 
België/ buitenland 5 3% 2 2% 
Totaal 183 100% 130 100% 

 
Uit de tabel kan worden afgelezen dat uit alle provincies en ook uit het buitenland ouders gereageerd 
hebben en dat deze ook naar evenredigheid zijn van alle ouders. 
 
Aangezien de respons op de kenmerken provincie van domicilie representatief is, kunnen we 
aannemen dat de respons ook representatief is voor andere kenmerken en er geen sprake is geweest 
van een selectieve non-respons. 

1.4 INDELING VAN HET RAPPORT 
In het volgende hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de varende ouders. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 ingegaan op het onderwijs bestaande uit het onderwijsleerpakket en de begeleiding door 
de mentor. In hoofdstuk 4 komen de verschillende scholen aan bod die varende kinderen bezoeken. In 
hoofdstuk 5 de informatie en communicatie naar en van ouders. Het rapport wordt afgesloten met 
conclusies en aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 2. BEELD VAN VARENDE OUDERS 
In dit hoofdstuk wordt kort een beeld geschetst van varende ouders aan de hand van een aantal alge-
mene kenmerken in de eerste paragraaf en verblijfskenmerken in de tweede paragraaf. 

2.1 ALGEMENE KENMERKEN 
De volgende kenmerken van ouders komen aan bod: Wie geeft les, afkomst, gezinsgrootte, leeftijd, 
schoolopleiding en kerkelijke gezindte. 
 
Het zijn hoofdzakelijk de moeders (95%) die de kinderen thuis lesgeven en ook de enquête ingevuld 
hebben. Bij 4% van de gezinnen zijn dit de vaders en bij 1% een andere verzorger van het kind. In 2013 
was dit 98% moeders 1% vader en 1% zowel moeder als vader. Het lijkt er dus op dat vaders iets meer 
thuis les zijn gaan geven. 
 
Een derde deel van de moeders (36%) heeft ook vroeger afstandsonderwijs gevolgd of de 
ligplaatsscholen bezocht. Deze verhouding is gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Van 
de vier vaders heeft de helft (50%) vroeger afstandsonderwijs gevolgd. Over het algemeen zijn vaders 
vaker uit de binnenvaart afkomstig dan moeders. 
 
De helft van de ouders (50%) heeft 1 of 2 kinderen, de zogenoemde kleine gezinnen en de andere helft 
(50%) heeft meer dan 2 kinderen: grote gezinnen. De gemiddelde gezinsgrootte van de doelgroep is 
behoorlijk hoog namelijk gemiddeld 2,8 kind per gezin. Dit gemiddelde en deze verhouding is zo goed 
als gelijk gebleven aan voorgaande jaren. 

Leeftijd 
In de figuur staat de leeftijdsverdeling van de afgelopen jaren afgebeeld. 
 
Figuur 1. Leeftijdsverdeling van ouders. 

 
 
In 2017 is het grootste deel van de ouders tussen de 30 en 39 jaar oud (61%) en een klein deel ouder 
(14%). Een kwart van de ouders is jonger dan 30 jaar. In voorgaande jaren was de verhouding ongeveer 
gelijk, behalve dat in 2013 er relatief iets meer jonge ouders (34%) waren.  
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Schoolopleiding 
De hoogst behaalde schoolopleiding van voornamelijk de moeders wordt in de volgende figuur afge-
beeld. 
 
Figuur 2. Schoolopleiding. 

 
Uit figuur 2 kan worden afgelezen dat de trend van het verhogen van het opleidingsniveau nog licht 
doorzet in 2017. Meer dan de helft van de vrouwen (55%) heeft een middelbare beroepsopleiding en 
20% een hogere beroepsopleiding of een universitaire opleiding afgemaakt.  
 
Kerkelijke gezindte 
 
Figuur 3. Kerkelijke gezindte. 

 
Een derde deel van de ouders is aangesloten bij de reformatorische kerkgenootschappen (36%) en een 
derde deel bij de Protestante Kerken Nederland (33%). Dit laatste aandeel is de laatste jaren toege-
nomen, in voorgaande jaren schommelde dit tussen 20-25%. Het aandeel van Rooms Katholieken 
neemt licht af van 13% naar 8%. Ook is dit jaar het aandeel van niet-kerkelijken (22%) afgenomen ten 
opzichte van voorgaande jaren, dit lag tussen de 27-31%.  
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2.2 VERBLIJFSKENMERKEN 
Het vaargebied van de ouders en de woonsituatie van ouders en kind komen aan bod.  

Vaargebied 
Het grootste deel van de ouders vaart op de Rijn en verder. Dit staat vermeld in de volgende tabel, 
waarbij een vergelijking is gemaakt met voorgaande jaren.  
 
Tabel 2.  Ouders naar vaargebied. 

Vaargebied 
2004 

(n=259) 
2009 

 (n=165) 
2013 

(n=136) 
2017 

(n=108) 
Binnenlands 19% 18% 20% 23% 
Binnenlands en Noord-Zuid 12% 9% 11% 13% 
Subtotaal Binnenlands en Noord-Zuid 31% 27% 31% 36% 
Rijnvaart en Binnenlands 17% 19% 18% 35% 
Rijnvaart (inclusief zijrivieren) 25% 27% 18% 12% 
Rijnvaart en Duitse kanalen 19% 14% 21% 12% 
Rijnvaart en Donau 7% 13% 12% 5% 
Subtotaal Rijnvaart en verder 69% 73% 69% 64% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Een derde deel (36%) van de schepen vaart voornamelijk in Nederland en België. Dit aandeel is licht 
gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De meerderheid van de ouders (64%) vaart voornamelijk 
op de Rijn in Duitsland en verder weg. Hierbij valt op dat het gecombineerde aandeel Rijnvaart en 
binnenlands (35%) fors is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het lijkt er dus op dat 
ouders nu relatief meer in Nederland varen dan in de voorgaande jaren.  

Woonsituatie van ouders 
In 2004 woonde driekwart van de ouders (74%) altijd aan boord. Dit is al in 2009 afgenomen tot 58% 
en in 2013 tot 53%. Anno 2017 woont ook nog de helft van de ouders (51%) aan boord en de andere 
helft (45%) verblijft meestal onregelmatig in de woning aan de wal. De trend van een toename van een 
woning aan de wal is niet sterk doorgezet en lijkt te stabiliseren. 
 
In de volgende tabel staat op welke van de plaatsen in Nederland een varend kind een school bezoekt. 
Hieruit is af te lezen dat de plaatsen van de ligplaatscholen weinig bezocht worden door het kind. In 
Dordrecht geldt dit nog voor 46% van de gezinnen, maar bij Terneuzen, Rotterdam, Maasbracht en 
Zwolle voor 10% of minder.  
 
Tabel 3. Waar heeft het kind een school 

bezocht. 

 Gezinnen 
Plaatsen: aantal rijperc. 
Overige plaatsen 59 56% 
Dordrecht 48 46% 
Terneuzen 11 10% 
Rotterdam 9 9% 
Maasbracht 4 4% 
Zwolle 3 3% 

 

De overige plaatsen worden bezocht door 56% van de 
gezinnen. Hier worden Krimpen aan den IJssel (17) en 
Werkendam (17) het meest genoemd. Vervolgens: 
Nederhemert (2), Oosterhout (2), Vreeswijk (2) en 
Zwartsluis (2). Eenmalig worden genoemd: Amster-
dam, Capelle aan den IJssel, Elspeet, Goes, Gortel, 
Krabbendijke, Lemmer, Nieuwe-Tonge, Ochten, Oost-
kapelle, Oud-Beijerland, Rhenen, Sint Maartens-
vlotbrug, Nunspeet, Sliedrecht, Spaarndammerhout, 
Teuge, Veldhoven, Vlaardingen, Wieringerwerf en 
Woudsend.
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Woonsituatie van het kind in groep 3 
In 2014 gaf driekwart van de ouders (71%) aan dat kind op het internaat gaat wonen, 17% in hun huis 
aan de wal en 12% denkt na over andere mogelijkheden. In de volgende tabel staat uitgesplitst welk 
voornemen de ouders in 2017 hebben.  
 
Tabel 4. Waar denken ouders dat het kind gaat verblijven in groep 3 (n=106). 

 Gezinnen 
Woonsituaties aantal kolomperc. 

Schippersinternaat 70 66% 

Huis aan de wal 22 21% 

Groep 3 aan boord dan internaat 5 5% 

Groep 3 aan boord dan huis a.d. wal 4 4% 

Anders 5 5% 

Totaal 106 100% 

 
Anno 2017 geeft 66% aan op een schippersinternaat en 5% eerst groep 3 aan boord en dan naar een 
schippersinternaat, dus in totaal ook 71%. Een vijfde deel (21%) van de gezinnen heeft het voornemen 
om de kinderen met de moeder vanuit het huis aan de wal groep 3 te laten volgen. Daarnaast wil 4% 
eerst groep 3 aan boord volgen en dan alsnog naar het huis aan de wal. Tevens geeft 5% andere 
mogelijkheden aan zoals de wens om ook groep 4 aan boord te of groep 3 bij de familie of een gastgezin 
aan de wal. Hierover wordt door een ouder opgemerkt: ‘Zou u een gastgezin meer onder de aandacht 
willen brengen bij ouders. Dit wisten we niet voldoende en na onze switch van internaat naar gastgezin 
zijn we zeer tevreden. Het gaat mij om dat alle mogelijkheden belicht zouden mogen worden voor een 
bredere keuze voor ouders en dit is ook met een subsidie.’  
Het lijkt erop dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat het kind naar een schippersinternaat gaat. 
Dit geldt nog voor driekwart van de gezinnen maar voor een kwart niet meer.  
 
Ook lijkt het erop dat het kind langer aan boord blijft wonen omdat ouders vaker het voornemen 
hebben om groep 3 aan boord te volgen. Dit voornemen geldt nu in totaal voor 9% van de ouders (5% 
daarna naar internaat en 4% naar de wal). Een ouder schrijft: ‘Onze oudste doet nu groep 3 aan boord. 
Een aanrader!’ Een enkele ouder heeft ook het voornemen om het kind groep 4 te laten volgen aan 
boord. Het volgen van groep 3 of 4 komt incidenteel voor. De LOVK stimuleert dit niet en het dient 
altijd in overleg met de LOVK te gebeuren. In de dagelijkse praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar te zijn 
voor ouders met hun kinderen.  
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HOOFDSTUK 3. HET ONDERWIJS 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inrichting en uitvoering van het onderwijs. In de eerste paragraaf 
komt de algemene tevredenheid van alle onderdelen van de LOVK en de geledingen er omheen aan 
bod. In de tweede paragraaf komt het onderwijsleerpakket VoortVarend aan bod en in derde paragraaf 
de begeleiding door de mentor. 

3.1 ALGEMENE TEVREDENHEID 
In deze paragraaf krijgt de LOVK per onderdeel rapportcijfers van ouders. Ook worden rapportcijfers 
gegeven aan de scholen rondom de LOVK. Vervolgens wordt er specifieker in gegaan op het rekening 
houden met het varend bestaan.  
 
Tabel 5. Gemiddelde rapportcijfers per onderdeel van de LOVK. 

Onderdelen 2009 2010 2011 2013 2017 
Mentor 8.5 8.4 8,6 8,7 8,7 

Ligplaatsscholen/ 2017: Het Zwanejong 8.1 7.9 8,2 8,1 8,4* 

Informatie aan ouders 8.0 8.1 8,1 8,2 8,3 

Onderwijsleerpakketten 7.8 7.6 7,8 7,9 8,0 

Leerlingvolgsysteem KIJK! nvt nvt nvt nvt 7,5 

Totaal rapportcijfer LOVK 8,1 8,0 8,2 8,2 8,2 
* In 2017: Het Zwanejong en in 2009-2013: alle ligplaatsscholen 

 
Het gemiddeld rapportcijfers van de LOVK is een 8,2. We zien dat de LOVK op de onderdelen informatie 
aan ouders en onderwijsleerpakketten iets beter scoort dan voorgaande jaren. Het onderwijs-
leerpakket is inmiddels veranderd van 'Stappen langs het Water' naar 'VoortVarend en dit heeft dus 
geleid tot een iets hoger rapportcijfer: een 8.0. Het leerlingvolgsysteem KIJK! scoort relatief het laagst 
met een 7,5. Dit kan niet met voorgaande jaren worden vergeleken omdat KIJK! niet eerder beoordeeld 
is. Indien we het gemiddelde rapportcijfer berekenen zonder KIJK! zou de LOVK gemiddeld zelfs een 
8,4 scoren en dus beter scoren dan in voorgaande jaren.  
 
De vergelijking met ligplaatschool Het Zwanejong is niet helemaal identiek omdat in voorgaande jaren 
het vijf ligplaatsscholen betrof en het in 2017 uitsluitend Het Zwanejong betreft. De waardering voor 
Het Zwanejong is opvallend hoog: een 8,4. De overige vier ligplaatsscholen bestaan nu als onderdeel 
van een BSOS school of gastschool. In de volgende tabel worden de rapportcijfers hiervoor gegeven. 
 
Tabel 6. Gemiddelde rapportcijfers voor scholen.  

Scholen 2017 

Gastscholen 7.9 
BSOS scholen 7.7 
Overige vier ligplaatsscholen 7.5 

 
We zien dat de gastscholen en BSOS scholen hoge rapportcijfers krijgen van ouders. Relatief het laagste 
scoren de overige vier ligplaatsscholen met een 7,5.  
 
Per onderdeel zijn verschillende vragen gesteld, het totale gemiddelde van al deze items/vragen wordt 
voor de vijf onderdelen van de LOVK gegeven, namelijk over het onderwijsleerpakket VoortVarend, de 
mentor, ligplaatsschool Het Zwanejong, informatie aan ouders en leerlingvolgsysteem KIJK!. Dit staat 
afgebeeld in de volgende figuur.  
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Figuur 1. Gemiddelde tevredenheid over vijf onderdelen van LOVK. 
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Het gemiddelde per onderdeel voldoet aan de gestelde strategische beleidsdoelen van minimaal 80% 
tevredenheid. De mentor, de ligplaatsschool Het Zwanejong en de informatie aan ouders hebben een 
gemiddelde tevredenheid van 98%. Over het onderwijsleerpakket VoortVarend is 92% tevreden en 
over het leerling- en observatiesysteem is gemiddeld 86% van de ouders tevreden.  
Het aandeel van zeer tevreden ouders is het laagste bij het KIJK! (11%) en het hoogste bij de mentor 
(53%).  
 
Varend bestaan 
In de enquête wordt gevraagd of er rekening wordt gehouden met het varend bestaan. Dit staat per 
geleding in figuur 2 afgebeeld. 
 
Figuur 2. Tevredenheid over rekening houden met varend bestaan voor verschillende geledingen. 
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Nagenoeg alle ouders (90%) vinden dat binnen alle geledingen ruim voldoende rekening wordt ge-
houden met het varend bestaan. Over de mentor is zelfs een ruime meerderheid (66%) zéér tevreden. 
Dit beeld komt overeen met de voorgaande jaren. Ook over de ligplaatsschool het Zwanejong is meer 
dan de helft zéér tevreden. Over de gastscholen is dit een derde en over de BSOS scholen en de overige 
vier ligplaatsscholen is een kwart zéér tevreden. Opvallend is dat 10% van de ouders vindt dat de vier 
ligplaatsscholen onvoldoende rekening houden met het varende bestaan. 
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3.2 VOORTVAREND 
Bijna alle ouders (96-98%) geven aan tevreden te zijn over de uitvoering van het onderwijsleerpakket 
VoortVarend, dat wil zeggen over de duidelijkheid van de handleiding, de inhoud en de aantrekke-
lijkheid van het pakket. Hiervan is een derde deel (30%) zelfs zéér tevreden. Slechts 2-4% van de ouders 
is over de uitvoering ontevreden. 
 
In de volgende figuur staat afgebeeld in hoeverre ouders tevreden zijn over de verschillende onder-
delen.  
 
Figuur 3. Mate van tevredenheid over de onderdelen van VoortVarend (n=±100). 
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Het meest tevreden zijn ouders over de werkschriften in groep 2. Maar ook over de andere onder-
delen zijn ouders tevreden. Het minst tevreden zijn ouders (15%) over de dvd’s. Uit de opmerkingen 
blijkt dat ouders over de inhoud van de dvd’s wel tevreden zijn maar dat ze technisch niet altijd func-
tioneren. Mogelijk zijn de dvd’s door voorgaande kinderen intensief gebruikt. Een ouder merkt op: 
‘Dvd's werken niet altijd (heb ik tenminste al 2 of 3 keer gehad, toen heb ik uiteindelijk wel vervangend 
materiaal gekregen hoor).’ En een andere ouder: ‘Helaas, de dvd speelt niet op alle systemen waar-
door veel lessen hebben we gemist.’ 
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Figuur 4. Tevredenheid over het werken met VoortVarend (n=±100). 
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Over de variatie en de niveauverhoging/-verlaging bij de opdrachten, en de duidelijkheid van de les-
beschrijving is meer dan 93% van de ouders tevreden. Uit de gemaakte opmerkingen door ouders komt 
naar voren dat het voor kinderen met een lager IQ, dan wel een hoog IQ het pakket niet altijd goed 
aansluit. Dus het aanbieden van maatwerk door de mentor blijft belangrijk.  
 
Over de uitvoerbaarheid en de voorbereidingstijd bij de opdrachten is 13-14% van de ouders onte-
vreden. Dit is enigszins verslechterd ten opzichte van 2013, toen waren respectievelijk 9% en 6% van 
de ouders ontevreden.  
 
De totale tijdsinvestering per week is voor een kwart (25%) van de ouders een struikelblok. Veel ouders 
maken hier opmerkingen over. Een ouder licht dit als volgt toe: ‘Het is voor mij als zelfstandige zonder 
personeel vaak niet mogelijk daadwerkelijk alle opdrachten te doen, ook i.v.m. met een jonger broertje. 
Als hij slaapt, maak ik tijd voor de oudste. Soms komen hier andere zaken doorheen i.v.m. het schip. Dit 
weet ik goed op te lossen door zelfstandig werken bij mijn zoon, maar dan nog kosten de voorbe-
reidingstijd en uitvoeringstijd van ingewikkelde knutselopdrachten teveel tijd en moet ik improviseren. 
Dit gaat prima, en soms doe ik in het weekend dan alsnog de langdurige opdracht. Ik ben nogmaals erg 
tevreden over de kwaliteit van Voortvarend, enkel voor mijn persoonlijke situatie aan boord van een 
klein schip is het wel eens te veel en vind ik het jammer dingen over te moeten slaan, want ja, de op-
drachten zijn zo leuk!’ En een andere ouder: ‘Het pakket zit geweldig mooi in elkaar. Alleen zijn de 
knutselopdrachten voor groep 1 behoorlijk intensief en soms ook bijzonder kort op elkaar. Zowel bij de 
oudste als bij de tweede moet ik echt alle zeilen bijzetten om alle opdrachten te laten doen. Nu vinden 
ze het wel leuk om de opdrachten te doen, maar iets meer verspreid zou wel wenselijk zijn.’ 
Driekwart van de ouders (75%) is tevreden over de totale tijdinvestering per week, waarmee het 
gestelde beleidsdoel van 80% tevredenheid niet wordt behaald.  
 
Er is nagegaan of er een verband bestaat tussen de algemene kenmerken van gezinnen en het onte-
vreden zijn over de totale tijdsinvestering per week. Er is geen verband tussen de gezinsgrootte, dus 
zowel bij grote als kleine gezinnen is ongeveer een kwart ontevreden. Wel zien we een licht verband 
tussen opleidingsniveau en afkomst en ontevredenheid.  
Moeders met VMBO/MAVO (0%) en HBO/WO (7%) zijn relatief veel minder ontevreden dan 
moeders/vaders met HAVO/VWO (40%) en MBO (36%). In deze meting zijn alle vaders ontevreden 
over de tijdsinvestering per week. Ook zijn de moeders/vaders die vroeger zelf het afstandsonderwijs 
gevolgd hebben (38%) en dus uit de binnenvaart afkomstig zijn relatief vaker ontevreden over de totale 
tijdsinvestering per week dan moeders/vaders die afkomstig zijn van de wal (20%). 
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3.3 DE MENTOR 
Aan de ouders is gevraagd hoe vaak zij contact wensen op verschillende mogelijkheden met hun 
mentor. Te weten: boord-/huisbezoek, gesprek op ligplaatsschool, telefonische gesprek, e-mail-uitwis-
seling, WhatsApp bericht of webcam gesprek. Dit laatste, een webcam gesprek met de mentor, bij-
voorbeeld via Skype vindt 92% van de ouders ongewenst en is dus geen optie. Voor 18% van de ouders 
is een persoonlijk gesprek op de ligplaatsschool geen optie, maar voor 82% wel. Ook de andere moge-
lijkheden zijn door 90% of meer van de ouders gewenst. Hieronder staat uitgesplitst per mogelijkheid 
hoe vaak ouders dit wensen.  
 
Figuur 5. Mate waarin ouders contact wensen met hun mentor (n=89-106). 
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Ruim de helft van de ouders geeft aan 1 keer per half jaar een boord/-huisbezoek van de mentor of 
een gesprek op de ligplaatschool te wensen. Daarnaast geeft de kleinere helft aan dit vaker te wensen.  
De helft van de ouders wenst 1 keer per kwartaal een telefoongesprek, een kwart wil dit vaker en een 
ander deel minder vaak. Bijna de helft van de ouders wenst 1 keer per drie weken te e-mailen en ruim 
de helft wil ook 1 keer per drie weken WhatsApp berichten versturen. Eenmaal per week contact met 
de mentor wordt door de meeste ouders niet gewenst.  
 
Daarnaast is gevraagd aan de ouders hoe vaak zij contact wensen tussen het kind en de mentor via vier 
mogelijkheden: speel-/observatiebezoeken thuis of op de ligplaatsschool, telefoongesprekjes of 
gesprekjes via de webcam. Het blijkt dat bijna alle ouders (90%) gesprekjes tussen het kind en de 
mentor via webcam ongewenst vinden. Ook de telefoongesprekjes vindt meer dan de helft (56%) 
ongewenst, de andere kleine helft wenst dit wel. Een ouder merkte hierover op: ‘Ik ben van mening 
(met meerdere ouders) dat het wel zo prettig is een mentor te hebben bij de school, mits er natuurlijk 
een LOVK vestiging is. Telefonisch contact en zeker mail contact heeft voor een kind echt geen 
toegevoegde waarde. Mijn kind is een speels kind, lastig aan de lesjes te zetten, en dan is een gezicht 
en stem bij de mentor waar de lesjes naar toegestuurd worden heel belangrijk. Het persoonlijk kunnen 
overhandigen van die lesjes aan de mentor vind ik een grote meerwaarde hebben.’ 
 
De grote meerderheid van de ouders (87%) geeft dan ook aan het spelen/observeren op de ligplaats-
school te wensen en 94% wenst dit ook thuis. In onderstaande tabel staat uitgesplitst in hoeverre 
ouders dit wensen. 
 
  



 

12 

Tabel 7. Hoe vaak ouders contact wensen tussen hun kind met de mentor.  

Aantal malen contact 
Via 

1 x per 
half jaar 

1 x per 
kwartaal 

1 x per 
 3 weken 

1 x  
per week 

aantal  
n= 

Speel-/observatie bezoeken thuis 59% 37% 4% 0% 106 

Spelen/observeren ligplaatsschool 33% 50% 14% 3% 96 

Telefoongesprekjes met kind 31% 53% 16% 0% 49 

 
De meeste ouders geven aan 1 keer per half jaar contact van de mentor met kind thuis te wensen, een 
derde deel wenst dit 1 keer per kwartaal. Op de ligplaatsschool wensen ouders, 1 keer per kwartaal dit 
relatief vaker. Dit geldt ook voor de telefoongesprekjes met de mentor.  
 
Bij de tevredenheid over de mentor wordt onderscheid gemaakt tussen het contact met de mentor en 
de bijdrage van de mentor aan de ontwikkeling van het kind.  
 
Figuur 6. Tevredenheid over het contact met de mentor (n=±110). 
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Ouders zijn overwegend (zeer) tevreden over het contact met hun mentor. Zo is de mentor klant-
gericht, heeft zij een open wijze van communiceren, is zij goed bereikbaar en houdt zij rekening met 
het varend bestaan en lukt het ook om twee keer jaar persoonlijk contact met haar te hebben.  
 
De meerderheid van de ouders (87%) is (zeer) tevreden over het initiatief van de mentor wat betreft 
het driewekelijks contact en dat voldoet hiermee aan het beleidsdoel van 80% tevredenheid. Neemt 
niet weg dat 13% ontevreden is en dit percentage gestegen is ten opzichte van 2013, toen was het 4%. 
Een ouder merkt hier het volgende over op: ‘Het is weleens jammer dat ik pas antwoord krijg, wanneer 
de mentor daadwerkelijk dienst heeft. Soms zit hier dagen tussen.’ Ook is het voorgekomen dat het 
contact met de mentor tijdelijk minder is geweest door externe omstandigheden. 
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Figuur 7. Tevredenheid over bijdrage van mentor aan ontwikkeling kind (n=±110). 
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Over alle aspecten met betrekking tot de bijdrage van de mentor aan de ontwikkeling van het kind zijn 
nagenoeg alle ouders tevreden, waarvan bijna de helft (46% tot 52%) zelfs zéér tevreden is. Ook in de 
voorgaande jaren waren ouders (zeer) tevreden over hun mentor. Ook over het aanbod van extra zorg 
/ondersteuning door de mentor zijn nagenoeg alle ouders tevreden.  
De te onderscheiden aspecten binnen de rol van de mentor zijn duidelijk. Ouders geven veel compli-
menten aan hun mentor. Een ouder beschrijft het als volgt: ‘Wij zijn ontzettend tevreden. Het klinkt 
vast raar... maar na ons, als ouders, weet de mentor het meeste over ons kind. Heel waardevol dus zo'n 
mentor.’ 
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HOOFDSTUK 4. DE SCHOLEN 
In dit hoofdstuk staan de scholen centraal. We behandelen achtereenvolgens ligplaatsschool Het Zwa-
nejong in Dordrecht in paragraaf 4.2 en de overige vier ligplaatsscholen in Rotterdam, Zwolle, Maas-
bracht en Terneuzen in paragraaf 4.3. Dan komt het netwerk van BSOS scholen in paragraaf 4.4 aan 
bod. Tot slot de gastscholen in Nederland en België. In de eerste paragraaf gaan we in op het scholen-
bezoek, en de algemene tevredenheid over deze groepen van scholen. 

4.1 SCHOLENBEZOEK EN ALGEMENE TEVREDENHEID 
De ligplaatsscholen (64%) worden door een ruime meerderheid van de varende kinderen bezocht en 
36% doet dit nooit. Bij de BSOS scholen en gastscholen is de verhouding omgekeerd, namelijk de BSOS 
scholen (39%) en de gastscholen (34%) worden door een derde deel bezocht en door 61-66% nooit.  
Van alle scholen gezamenlijk bezoekt 22% van de varende kinderen nooit één van deze scholen en 
driekwart (78%) wel.  
 
In onderstaande figuur staat dit weergegeven waarbij ook onderscheid is gemaakt naar kinderen die 
zelden tot soms een school bezoeken: minder dan 25 dagen en kinderen die geregeld of vaak een 
school bezoeken: meer dan 25 dagen per jaar.  
 
Figuur 8. Mate van scholenbezoek (n=±95). 
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De scholen worden geregeld tot vaak bezocht door de helft van de kinderen (55%), een kwart (23%) 
bezoekt zelden of soms een school en een kwart (22%)  in het geheel niet.  
 
Afstemming van scholen met onderwijs aan boord en ontwikkelingsniveau kind: 
In de enquête is gevraagd in hoeverre ouders vinden dat het onderwijs op de betreffende school is 
afgestemd op het onderwijs aan boord.  
 



 

15 

Figuur 9. Tevredenheid over afstemming van scholen met onderwijs aan boord.  
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Zoals te verwachten zijn ouders hier het meest tevreden over bij Het Zwanejong (98%), maar ook bij 
de gastscholen (94%) en BSOS scholen (90%) is het aandeel hoog. Bij de overige vier ligplaatsscholen 
is 80% van de ouders tevreden over de afstemming met het onderwijs aan boord, echter 20% is er 
ontevreden over. Een ouder schrijft: ‘Wat ik erg vervelend vind, is dat de onderwerpen van LOVK-
pakket niet met wat op school gedaan wordt gelijk loopt. Nu weet ik hier een goede weg in te vinden 
en weet ik ook dat het voor zowel LOVK als ligplaatsschool niet haalbaar is. Wel ontvang ik van de 
school de mails die ook naar de ouders van de school worden gestuurd. Dit werkt goed. En maak er een 
combi van.’ 
 
Een vergelijkbaar beeld zien we ontstaan bij de afstemming van onderwijs op de betreffende school 
met het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook hier zijn ouders opvallend tevreden over alle scholen, 
waarbij zij het meest tevreden zijn over Het Zwanejong en het minst tevreden over de overige vier 
ligplaatsscholen.  
 
Figuur 10. Tevredenheid over afstemming met ontwikkelingsniveau kind.  
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4.2 LIGPLAATSSCHOOL HET ZWANEJONG 
Niet alle ouders maken gebruik van deze ligplaatsschool en de vragen zijn alleen beantwoord door de 
ouders die gebruik maken van Het Zwanejong, circa 50 à 60 ouders.  
 
Figuur 11. Mate van tevredenheid over het onderwijs op Het Zwanejong (n=±55). 
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Het blijkt dat nagenoeg alle ouders (96-98%) tevreden zijn over het onderwijs op het Zwanejong, waar-
van een derde deel zelfs zeer tevreden.  
 
Aan de ouders is tevens gevraagd of zij digitaal onderwijs wensen door het kind een les te laten mee-
doen op de ligplaatsschool op vaste tijden. De animo hiervoor is niet groot onder de ouders, slechts 
voor een kwart van de ouders (28%) wordt dat een (beetje) gewenst. Bijna een derde deel (30%) vindt 
het ongewenst en een kwart (25%) weet het niet. 
 
Figuur 12. In hoeverre ouders wensen dat kind les meedoet op ligplaatsschool (n=109). 
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Uit de opmerkingen blijkt dat ouders het niet wensen omdat de grootte en het bereik van de internet-
bundels ontoereikend zijn waardoor het op dit moment niet haalbaar is. Sommige ouders geven aan 
het eigenlijk wel te wensen maar dat het dus praktisch niet uitvoerbaar is aan boord. Een ouder vertelt 
het als volgt: ‘Het is een geweldig mooi systeem om virtueel les te krijgen, maar nauwelijks haalbaar 
qua verbinding en het aantal MB’s wat dat verbruikt...’ 
 
In de volgende twee figuren komen de praktische zaken en faciliteiten van Het Zwanejong aan bod.  
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Figuur 13. Tevredenheid over praktische zaken op Het Zwanejong (n=±55). 
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Over de praktische zaken op Het Zwanejong is 96% tot 100% van de ouders (zeer) tevreden. De tevre-
denheid over het Dit-ben-ik boekje is hoger dan in 2013, toen was nog 11% ontevreden over het dag-
verslag. Toen was er nog geen Kijk-mij-eens boekje waarin van iedere schooldag een herinnering staat 
opgenomen. Over het Kijk-mij-eens boekje is 97% van de ouders (zeer) tevreden.  
Over de peuter welkom vanaf 3 jaar en 4 maanden zijn de meeste ouders tevreden.  
 
Figuur 14. Tevredenheid over faciliteiten bij Het Zwanejong (n=±55). 
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Over de faciliteiten bij Het Zwanejong is de grote meerderheid (92-100%) (zeer) tevreden. Over de 
schoolbus is zelfs meer dan de helft (55%) zéér tevreden en niemand ontevreden. Dit laatste geldt ook 
voor de schoolarts.  
Uit de opmerkingen dat ouders heel blij zijn met het schoolzwemmen, maar de wijze waarop dit ge-
beurt niet altijd. Dit kunnen waarderen verklaart de 8% ontevredenheid en de 45% zéér tevreden 
ouders. Dit was ook het geval in 2013 en is dus niet veranderd.  
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4.3 OVERIGE LIGPLAATSSCHOLEN 
De overige vier ligplaatsscholen zijn tegenwoordig gehuisvest in andere (BSOS) scholen. Deze ligplaats-
scholen worden nog maar door weinig kinderen bezocht en de vragen hierover zijn daarom door weinig 
ouders ingevuld. De respons hierop ligt tussen de 7 en 14 ouders. Dit betekent dat de percentages over 
de tevredenheid als indicatie moet worden beschouwd en er een toevallig beeld kan zijn ontstaan in 
de volgende figuur.  
 
Figuur 15. Tevredenheid over de vijf ligplaatsscholen (n=7 tot 50). 
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We zien dat ontevredenheid over Het Maashofje en Het Zwanejong nauwelijks tot niet voorkomt. Bij 
De Groene Zwaan, De Zwarte Zwaan en ’t Zwanennest komen relatief meer ontevreden ouders. In 
absolute aantallen betekent dit echter maar enkele ouders (1-3).  
 
Aan de ouders is ook gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met de afstemming en aansluiting van hun 
eigen onderwijs aan boord, met het ontwikkelingsniveau van hun kind, met het varend bestaan en het 
contact van de LOVK met deze vier ligplaatsscholen. Deze vraag kon in totaal door meer ouders be-
antwoord worden, circa 25.  
 
Figuur 16. Mate van tevredenheid over afstemming en aansluiting op ligplaatscholen (n=±25). 
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Alle ouders zijn tevreden over het contact dat de LOVK onderhoudt met deze vier ligplaatsscholen. Ook 
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zijn de meeste ouders (90%) tevreden over het rekening houden van deze vier ligplaatsscholen met 
het varend bestaan. Een enkele ouder merkt wel op dat de drempel veel hoger is om naar deze scholen 
te gaan. Ook hebben we in paragraaf 3.1 gelezen dat de vier ligplaatsscholen op dit punt slechter 
scoren dan de mentor, Het Zwanejong, de gast- en BSOS scholen. 

Over de aansluiting van de school bij het ontwikkelingsniveau van het kind en het onderwijs aan boord 
is de meerderheid van de ouders tevreden. Echter 15-20% is hier ontevreden over. De ervaring is dat 
het kind hier mee moet doen in de grote klas en dat dit best veel kan zijn voor het kind en dus niet 
goed aansluit. Een ouder merkt op: ‘Het kind komt in een grote bestaande klas, moet meedraaien in 
het programma. De 1e keer naar zo'n school voor 1 à 2 dagen is heftig.’  

4.4 BSOS SCHOLEN 
De Basis Scholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) is een netwerk van momenteel 12 scholen met 
schipperskinderen. Op 3 hiervan zijn ook de ligplaatsscholen gehuisvest dat is Het Maashofje in Maas-
bracht (De Toermalijn), De Groene Zwaan in Terneuzen (De oude Vaart) en ’t Zwanennest in Zwolle 
(Het Carillon), deze zijn al in voorgaande paragraaf aan bod gekomen.  
De 9 overige BSOS scholen blijken ook door maar weinig kinderen bezocht te worden en de vragen 
hierover zijn dus door weinig ouders ingevuld. De respons hierop ligt tussen de 0 en 15 ouders per 
school. In onderstaande figuur zijn alleen die BSOS scholen opgenomen waarop de respons 7 of hoger 
was.  
 
Figuur 17. Tevredenheid over aantal BSOS scholen (n=7 tot 15). 
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Ouders zijn overwegend (zeer) tevreden over de BSOS scholen. Alleen over de Admiraal de Ruyter-
school in Krimpen aan de IJssel is 13% van de ouders ontevreden. Hierover worden veel opmerkingen 
gemaakt door ouders. De ontevredenheid hangt vooral samen met de groepsgrootte en onvoldoende 
aansluiting met het onderwijs van de LOVK en met het kind. Een ouder merkt het volgende op: ‘Admi-
raal de Ruyter school is de afgelopen tijd niet heel positief voor de vele schipperskinderen geweest i.v.m. 
te grote kleuterklassen en veel schipperskinderen. De communicatie naar ouders/ mentor is zeer mini-
maal. Zeker niet te vergelijken met een ligplaatsschool. Op het Zwanejong is altijd een mogelijkheid tot 
een kort praatje en terug koppeling van de dag. In de Ruyterschool heerst al snel de stress factor van 
de klok. Klassenassistenten worden daar zeker gemist. 1 juf op 25 kinderen is toch te gek!’ 
 
Over de BSOS scholen die niet zijn opgenomen in de figuur zijn alle ouders tevreden. Dit zijn de scholen: 
Willem Alexander in Nieuwegein, SamSam in Oosterhout, De Horizon in Dordrecht en Prins Willem van 
Oranjeschool in Terneuzen. De OBS De Dam in Lemmer is door geen van de kinderen in de enquête 
bezocht en hierover kan dus geen uitspraak worden gedaan.  
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Ook hier is gevraagd in hoeverre ouders tevreden zijn met de afstemming en aansluiting van hun eigen 
onderwijs aan boord, met het ontwikkelingsniveau van hun kind, met het varend bestaan en het 
contact van de LOVK met de BSOS school. Deze vraag kon in totaal door circa 50 ouders beantwoord 
worden.  
 
Figuur 18. Tevredenheid over afstemming en aansluiting op BSOS scholen (n=±50). 
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Opvallend is dat 90% of meer van de ouders tevreden is over de afstemming en aansluiting van de 
BSOS scholen. Over het rekening houden met het varende bestaan is bijna een derde deel zeer tevre-
den.  

4.5 GASTSCHOLEN 
Een gastschool is een reguliere school in Nederland of België waar varende kleuters ook welkom zijn. 
Het kan zijn dat de LOVK hier al contact mee heeft en dat deze school staat opgenomen in de school-
gids. Maar het kan ook zijn dat de varende ouder zelf contact opneemt met de school, vaak is de kleuter 
dan ook welkom.  
 
Ook hier is gevraagd in hoeverre ouders tevreden zijn met de afstemming en aansluiting van hun eigen 
onderwijs aan boord, met het ontwikkelingsniveau van hun kind, met het varend bestaan en het 
contact van de LOVK met de gastschool. Deze vraag kon in totaal door circa 40 ouders beantwoord 
worden.  
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Figuur 19. Mate van tevredenheid over afstemming en aansluiting op gastscholen (n=±40). 
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Opvallend is dat 92% of meer van de ouders tevreden is over de afstemming en aansluiting van de 
gastscholen. Dit aandeel is dus zelfs nog hoger dan bij de BSOS scholen (90%) en de ligplaatsscholen 
(80%). Dit hangt mogelijk ook samen met lagere verwachtingen, de verwachting van ouders zullen 
zeker bij ligplaatsscholen, maar ook bij BSOS scholen hoger liggen. Zo merkt een ouder op: ‘Het is 
logisch dat het onderwijs op een gastschool niet is afgestemd op het onderwijs aan boord.’ Neemt niet 
weg dat tevens uit de opmerkingen blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn over de gast-
scholen, zich welkom voelen en er rekening wordt gehouden met het varend bestaan.  
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HOOFDSTUK 5. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
Dit hoofdstuk gaat in de eerste paragraaf over de informatie aan ouders. In de tweede paragraaf komt 
het observatie- en registratiesysteem KIJK! aan bod. Tot slot komt in de derde paragraaf de wijze 
waarop de ouders over de LOVK communiceren en al dan niet de LOVK aanprijzen. 

5.1 INFORMATIE AAN OUDERS 
Aan ouders is gevraagd in welke mate zij gebruik maken van de verschillende informatiebronnen. 

 
Figuur 20. Mate waarin gebruik wordt gemaakt van informatiebronnen (n=±120). 
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Het blijkt dat ouders veel gebruik maken van de informatiebronnen. Zo leest de helft van de ouders 
altijd de periodiek Langszij (55%) en de LOVK mails over actuele zaken. Een deel maakt hier niet of 
nauwelijks gebruik van (16- 21%). 

De website www.zelflesgeven.nl wordt door een derde deel intensief (36%) gebruikt, door een derde 
deel soms (31%) en het andere derde deel gebruikt de website niet of nauwelijks (32%). Ten opzichte 
van 2013 is het aandeel van intensieve gebruikers toegenomen en het aandeel van nauwelijks of niet 
gebruikers fors afgenomen. Het beleidsdoel dat 80% van de ouders deze website inzet bij het onderwijs 
wordt behaald met 83% wel en 17% niet.  

De schoolgids wordt minder gebruikt dan in 2013. Zo gebruikt nu nog maar driekwart de schoolgids 
vaak (altijd en soms) en een kwart (26%) niet tot nauwelijks. 

De periodiek Instap en Peuter thuis wordt ook relatief minder gelezen, 61% vaak en 39% niet tot 
nauwelijks.  

 

In de volgende figuur zien we in hoeverre ouders tevreden zijn over deze informatiebronnen. 
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Figuur 21. Tevredenheid over informatiebronnen (n=±115). 
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Over de informatiebronnen voor ouders is 92% tot 100% van de ouders (zeer) tevreden. Een ouder 
merkt op: ‘Het is echt supergoed. Vergeleken met de info die ik krijg van de 'walschool' mogen die echt 
nog even op les over hoe uitgebreid en goed de informatievoorziening is.’ Hiermee worden de gestelde 
beleidsdoelen over de website en e-mail dus ruimschoots gehaald.  

Wel is het zo dat in 2013 nog 40% van de ouders zéér tevreden was over de LOVKmails met actuele 
zaken. Dit aandeel is in 2017 lager geworden, namelijk 18% over de inhoud en 13% over de frequentie 
van deze LOVKmails. Ook geeft 8% aan ontevreden te zijn over het aantal en de frequentie van 
LOVKmails. Ouders merken het volgende op: ‘Een keer per week LOVKmail krijgen met alle onder-
werpen zou beter zijn dan zo vaak kleine mails te krijgen’ en ‘Het aantal e-mails van LOVK vind ik meer 
dan zat, misschien kan er meer gecombineerd worden?’.  

Aan de ouders is in een open vraag gesteld welke andere digitale informatie zij wensen. Veel ouders 
geven aan niet meer digitale informatie te wensen. Er zijn drie suggesties gegeven:  

• ‘Voorbeelden van leerzame spelletjes vooral voor tablet gebruik.  
• Toegang tot juf Jannie app. 
• Meer foto’s uit de klas of een link waar de foto’s te vinden zijn.’ 

5.2 LEERLINGVOLGSYSTEEM KIJK! 
In het digitale observatie- en registratiesysteem KIJK! worden zowel door ouders, mentoren als leer-
krachten observaties ingevoerd. Dit om het onderwijs optimaal te laten aansluiten bij de ontwikkeling 
van het kind. Twee keer per jaar wordt er door de mentor een overzicht gemaakt waarin zichtbaar is 
waar het kind zich qua ontwikkeling bevindt. Het doel is om ouders te ondersteunen in hun rol als 
educatief partner bij het thuis lesgeven.  
 
In de volgende figuur staat afgebeeld in hoeverre ouders tevreden zijn over de verschillende aspecten 
van KIJK!. 
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Figuur 22. Tevredenheid over KIJK! (n=±100). 
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In de figuur valt op dat het aandeel zéér tevreden ouders relatief laag is (7-20%) over KIJK! vooral in 
vergelijking met andere onderdelen van de LOVK. Ouders zijn het meest tevreden over het individuele 
rapport van hun kind en het inzicht dat dit geeft in de ontwikkeling van hun kind. Hier is 90-92% van 
de ouders (zeer) tevreden over en 8-10% ontevreden.  
 
Meer dan drie kwart van de ouders (86%) is (zeer) tevreden over hoe KIJK! ondersteunt in hun rol als 
educatieve partner. Echter 14% is hier ontevreden over. Tevens vindt bijna een kwart van de ouders 
(22%) dat de inzichten uit KIJK! niet helpen bij het zelf lesgeven. Hierover is 78% van de ouders te-
vreden. Hiermee wordt het gestelde beleidsdoel van 80% tevredenheid net niet gehaald. Een ouder 
merkt op: ‘KIJK! helpt mij niet bij het lesgeven of inzicht geven in de ontwikkeling van mijn kind. Ik zie 
het als middel zodat de mentor de ontwikkeling kan volgen.’ 
Ook hier blijkt dat ouders die vroeger zelf afstandsonderwijs hebben gevolgd en dus van de binnen-
vaart (43%) relatief vaker ontevreden zijn over KIJK! dan ouders van de wal (13%). 
 
Over het gebruikersgemak bij het invullen van de observaties is 84% (zeer) tevreden en 16% onte-
vreden. Hierover worden veel opmerkingen gemaakt door ouders. Veel ouders merken op dat het 
omslachtig is, veel tijd kost, vaak dezelfde vragen worden gesteld en het internet soms een probleem 
is. Ouders geven een aantal suggesties om het gebruikersgemak van KIJK! te verhogen: 

• ‘Het zou fijn zijn als bijv. op het start scherm getoond wordt wanneer en door wie de laatste 
observatie ’s zijn ingevuld. 

• Het zou gemakkelijker zijn als je per week kon invullen wat de vooruitgang is met bijv. een paar 
simpele vragen. Nu is het een zoekwerk en ook veel dubbele vragen. Als mijn kind in week 10 een 
bal kan vangen vul ik dat het liefst niet nog 6 x in de daaropvolgende weken. 

• Enige punt dat ik kan bedenken is dat als je kind een bepaalde vaardigheid onder de knie heeft, 
dat je die niet telkens weer opnieuw moet observeren en invullen. 

• Ik zoek altijd erg naar de onderwerpen waar ik voor in moet vullen.. beter zou dit in alfabetische 
volgorde zijn. 

• Meerkeuze antwoorden zouden voor ons het gebruikersgemak bij het invullen van de observaties 
verhogen. 

• Vragen met een tijdsaanduiding concreter vragen. Bijvoorbeeld kan uw kind al korte tijd gecon-
centreerd werken? bij een korte tijd kan iedereen zelf interpreteren hoe lang dat is. Duidelijker 
lijkt mij een tijdsduur aan te geven in deze vraag voor een evenwichtig antwoord.’ 
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5.3 BIJDRAGE EN AANPRIJZEN VAN LOVK 
Aan de ouders is gevraagd in hoeverre zij vinden dat de LOVK bijdraagt aan goed onderwijs voor bin-
nenvaartkinderen van 3 tot 7 jaar en de ontwikkeling van hun eigen kind. Dit staat in de volgende figuur 
voor 2014 en 2017 afgebeeld.  
 
Figuur 23. In hoeverre ouders vinden dat de LOVK bijdraagt aan goed onderwijs en ontwikkeling eigen kind. 

 
Uit de figuur blijkt dat dat bijna alle ouders (95-98%) van mening zijn dat de LOVK voor een groot deel 
of volledig bijdraagt aan goed onderwijs voor jonge binnenvaartkinderen en aan de ontwikkeling van 
het eigen kind. Opvalt dat in 2017 zelfs 70% vindt dat de LOVK dit volledig doet voor alle binnenvaart-
kinderen en dit aandeel fors hoger is dan in 2014 (57%). Ook is de helft van de ouders (52%) van mening 
dat de LOVK volledig bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, dit was in 2014 nog maar 19%. Kortom 
de bijdrage van de LOVK wordt anno 2017 door ouders hoger ingeschat.  
 
Dit beeld zien we ook terug als we kijken in hoeverre de LOVK bijdraagt aan het voortbestaan van 
varende gezinsbedrijven.  
 
Figuur 24. In hoeverre ouders vinden dat de LOVK bijdraagt aan het voortbestaan van gezinsbedrijven. 
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Ook hier vinden ouders dat de LOVK voor een groot deel bijdraagt aan het voortbestaan van varende 
gezinsbedrijven en het kunnen uitoefenen van het eigen bedrijf. Wel is het zo dat dit in mindere mate 
geldt voor het eigen bedrijf dan in het algemeen. Ook hier zien we dat anno 2017 de bijdrage van de 
LOVK hoger wordt ingeschat dan in voorgaande jaren.  
 
Tevens is het interessant om te weten in hoeverre ouders de LOVK aanbevelen bij anderen. Dit geeft 
een indicatie hoe tevreden ouders zijn en in hoeverre zij hierover met anderen communiceren. Dit 
staat afgebeeld in de volgende figuren voor het aanprijzen bij andere varende ouders en bij vrienden, 
familie en bekenden in 2009, 2013 en 2017. 
 
Figuur 25. Mate van aanprijzen bij andere varende ouders (n=100). 
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HOOFDSTUK 6. SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk worden in de eerste paragraaf de belangrijkste resultaten uit het onderzoek her-
haald en conclusies getrokken. De tweede paragraaf geeft aanbevelingen hoe de LOVK haar dienst-
verlening nog beter kan afstemmen op varende ouders. 

6.1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Inleiding 
Het doel van het onderzoek is de tevredenheid van ouders te meten om de inrichting en uitvoering 
van het onderwijs en de communicatie te verbeteren.  
De onderzoeksmethode bestaat uit een schriftelijke enquête gehouden onder alle ouders. De 
respons is 71% en ruim voldoende om betrouwbare en representatieve gegevens te kunnen geven. 
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten uit eerdere tevredenheids- en behoeften-
onderzoeken sinds 2004.  
 
Beeld van varende ouders 
De gezinsgrootte is gemiddeld 2,8 kind per gezin. Moeders geven hoofdzakelijk thuis les en een 
derde deel hiervan heeft vroeger ook enige vorm van onderwijs voor varenden genoten. De meer-
derheid heeft een middelbare beroepsopleiding of een hogere opleiding gevolgd.  
 
Een derde deel van de gezinnen is Reformatorisch en een derde deel Protestants en minder dan 
een tiende deel Katholiek. Slechts een vijfde deel is niet-kerkelijk.  
 
De helft van de ouders met jonge kinderen woont uitsluitend aan boord en de andere helft verblijft 
onregelmatig of geregeld aan de wal in het eigen huis. Dit beeld lijkt zich te stabiliseren.  
 
Een derde deel van de ouders vaart in Nederland en België, een derde deel vaart op de Rijn in 
Duitsland en verder weg en nog een derde deel vaart in Nederland en op de Rijn. Ouders varen nu 
meer in Nederland dan in voorgaande jaren. Dit leidt er niet toe dat kinderen vaker een ligplaats-
school kunnen bezoeken. Alleen de ligplaatsschool in Dordrecht kan door de helft van de gezinnen 
bezocht worden. Op de andere plaatsen met ligplaatsscholen geldt dit maar voor een tiende deel 
van de ouders of minder. De overige plaatsen die genoemd worden door ouders zijn zeer divers, 
het meest genoemd worden Krimpen aan de IJssel en Werkendam.  
 
De verwachting is dat meer gekozen gaat worden voor andere verblijfsmogelijkheden van het kind 
dan op het internaat. Het aandeel van gezinnen die het voornemen hebben om het kind groep 3 
aan boord te laten volgen is nu bijna een tiende deel. Ook is het minder vanzelfsprekend geworden 
dat het kind naar het schippersinternaat gaat, het geldt nu nog wel voor de meerderheid. Bij een 
kwart van de gezinnen gaat de moeder in het huis aan de wal en bij 5% gaat het kind verblijven bij 
een gastgezin of bij familie.  
 
Algemene tevredenheid 
Ouders waarderen de LOVK gemiddeld met een 8,2. Indien het leerlingvolgsysteem niet wordt mee-
genomen is het gemiddelde zelfs gestegen naar een 8,4. Ouders waarderen de begeleiding door de 
mentor met een 8,7 en het leerlingvolgsysteem KIJK! met een 7,5. Ouders vinden dat de LOVK 
(ruim) voldoende rekening houdt met het varend bestaan. 
 
Bijna alle ouders vinden dat de LOVK bijdraagt aan goed onderwijs in het algemeen en in het bij-
zonder aan de ontwikkeling van hun kind. Tevens vinden ouders dat de LOVK bijdraagt aan het 
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voortbestaan van gezinsbedrijven in het algemeen en in het bijzonder van hun bedrijf. Deze bijdrage 
wordt in 2017 hoger ingeschat dan in voorgaande jaren. 
Ouders zijn lovend over de LOVK. De helft of meer van de ouders prijst de LOVK geregeld aan bij 
andere varende ouders, familie, vrienden en bekenden en ouders aan de wal.  
 
VoortVarend 
Ouders zijn tevreden over de uitvoering, de onderdelen en het werken met het pakket Voort-
Varend. Alleen over het technisch functioneren van de dvd’s, de uitvoerbaarheid en voorbe-
reidingstijd van de opdrachten is meer dan 10% van de ouders ontevreden. Over de tijdsinvestering 
per week is zelfs een kwart ontevreden en hiermee wordt niet voldaan aan het gestelde beleids-
doel. 
 
De mentor 
De meeste ouders wensen regelmatig persoonlijk contact met hun mentor via een boord-/huis-
bezoek of een gesprek op de ligplaatsschool. De helft wenst dit halfjaarlijks, de andere helft zou dit 
vaker wensen. De meeste ouders wensen één keer per kwartaal telefonisch contact. Email of 
WhatsApp berichten één keer per drie weken. Contact via de webcam met de mentor is ongewenst. 
 
Ook wensen de meeste ouders contact voor hun kind met de mentor via een halfjaarlijks boord-
/huisbezoek. De speel-/observatiebezoeken op de ligplaatsschool door de mentor wensen de 
meeste ouders één keer per kwartaal. Telefoongesprekjes van het kind met de mentor zijn voor 
meer dan de helft van de ouders ongewenst. 
 
Ouders zijn overwegend (zeer) tevreden over de begeleiding door de mentor. De mentor levert een 
waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Sommige ouders geven aan dat het drie-
wekelijks initiatief van de mentor voor email contact niet altijd lukt.  
 
Scholen 
De helft van de kinderen bezoekt een van ligplaats-, BSOS- of gastschool geregeld tot vaak, een 
kwart bezoekt deze zelden of soms en een andere kwart geen enkele school.  
 
De ligplaatsschool Het Zwanejong in Dordrecht wordt door de helft van de gezinnen bezocht. 
Ouders zijn zeer tevreden over de praktische zaken hier zoals onder andere ook het 'Dit-ben-ik' 
boekje en 'Kijk-mij-eens' boekje. Ook over de faciliteiten van Het Zwanejong zijn ouders zeer 
tevreden, vooral over de schoolbus. 
 
Het kind aan boord/thuis een les digitaal mee laten doen wordt door de meeste ouders niet 
gewenst omdat dit op praktische bezwaren stuit van beperkt internetgebruik. 
 
De overige vier ligplaatsscholen in Maasbracht, Terneuzen, Rotterdam en Zwolle zijn nu gehuisvest 
in andere scholen en worden nog maar door een tiende deel van de gezinnen bezocht. Ouders zijn 
hierover minder tevreden. Ook vinden ouders de afstemming met het onderwijs aan boord en de 
aansluiting met de ontwikkeling van het kind minder goed. 
 
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de BSOS scholen en de gastscholen. Ook vinden 
ouders de afstemming met het onderwijs aan boord en de aansluiting met de ontwikkeling van het 
kind goed. Uitzondering is de BSOS school in Krimpen aan de IJssel waar veel varende kinderen naar 
toe gaan en ouders wat minder tevreden over zijn.  
 
Informatie en communicatie 
De informatiebronnen voor ouders worden veel gebruikt. De LOVKmails, de periodiek Langszij en 
de website zelflesgeven het meeste en de schoolgids en periodiek Instap en Peuter Thuis iets 
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minder. Over de informatiebronnen zijn ouders overwegend zeer tevreden. Het aantal en de 
frequentie van LOVKmails wordt door sommige ouders wat veel gevonden en dit zou meer gecom-
bineerd mogen worden. Ouders wensen niet meer digitale informatie.  
 
De meerderheid van de ouders is tevreden over het leerlingvolgsysteem KIJK!. Een deel van de 
ouders is minder gecharmeerd. Zij vinden KIJK! niet ondersteunend in hun rol als educatief partner 
en de inzichten helpen niet bij het zelf lesgeven. Ook het gebruikersgemak bij het invullen van de 
observaties wordt niet hoog gevonden. Ouders pleiten voor eenduidige vragen met meerkeuze 
antwoorden en eenmalig een vaardigheid van het kind invullen. 
 
Aandachtspunten: 

• Ouders zoeken naar andere verblijfsmogelijkheden voor het kind dan een internaat. 
• Ouders hebben vaker het voornemen kind groep 3/4 aan boord te laten volgen. 
• Te grote tijdsinvestering per week voor het werken met het pakket VoortVarend. 
• Driewekelijks initiatief van mentor voor email contact lukt niet altijd. 
• Ouders wensen vaker contact met de mentor. 
• Het bezoek aan de overige vier ligplaatsscholen is laag.  
• Ouders zijn minder tevreden over de vier ligplaatsscholen gehuisvest bij andere scholen.  
• Ouders zijn minder tevreden over Admiraal de Ruyterschool in Krimpen aan de IJssel. 
• Ouders zijn minder tevreden over het nut en het gebruikersgemak van KIJK! 
• Ouders ontvangen (te) veel en (te) vaak LOVKmails. 

6.2 AANBEVELINGEN 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden hier, in volgorde van belang, aanbevelingen gegeven. 
Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn dat het 
onderwijs en de communicatie al grotendeels goed zijn afgestemd op de varende ouders. Dit be-
tekent dat de volgende zes aanbevelingen niet meer dan een aanvulling zijn op de al bestaande de 
organisatie en uitvoering van het onderwijs en de communicatie. 
 
1.       Mentor stem nog beter af met ouders 
De tevredenheid over de mentor is heel groot. Toch zijn er wel twee aandachtspunten, namelijk de 
grote tijdsinvestering die per week wordt gevraagd en het contact tussen ouders en de mentor. 
Voor die ouders die in tijdnood raken dient er voor gewaakt te worden dat ouders niet geheel af-
haken en kan een aangepast programma een oplossing bieden. Ook is het van belang om de initia-
tief name tot contact vanuit de mentor in stand te houden. Snel reageren op email-vragen van 
ouders is soms gewenst. Ook wensen sommige ouders vaker dan één keer per half jaar een lig-
plaatsschoolbezoek of thuis-/boordbezoek.  Dit wordt lang door alle ouders gewenst derhalve is 
het van belang van te voren de verwachtingen te peilen en zo mogelijk in te spelen op de specifieke 
wensen van de ouders.  
 
 2.   LOVK neem zoveel mogelijk de drempels weg om een varend kind een ligplaatsschool te 

laten bezoeken 
Ofschoon nog maar weinig varende kinderen de vier ligplaatsscholen bezoeken is het van groot 
belang deze mogelijkheden tot bezoek van de varende kinderen aan deze scholen te stimuleren. 
Uit de opmerkingen blijkt dat sommige varende ouders afhaken omdat onvoldoende rekening 
wordt gehouden met het varend bestaan, dat is een gemiste kans. Dus LOVK blijft de boodschap 
uitdragen dat het van te voren moeilijk is om te weten wanneer en hoe lang een varend kind de 
school kan bezoeken. Juist daarom is van groot belang dat een varend kind een school kan be-
zoeken, al is dat maar een uurtje. Het welkom voelen voor kind en ouders speelt een grote rol om 
over de drempel te stappen het kind de school daadwerkelijk te laten bezoeken. Eenmaal hierin 
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een negatieve ervaring heeft vaak invloed op het verdere verloop van het scholenbezoek van het 
varende kind.  
 
3.       LOVK ga in gesprek met Admiraal de Ruyterschool 
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de ervaringen met de Admiraal de Ruyterschool in 
Krimpen aan de IJssel negatief zijn geweest, terwijl juist deze school veel bezocht wordt door 
varende kinderen. De populariteit van deze school is waarschijnlijk ook voor een groot deel de oor-
zaak van deze negatieve ervaringen. LOVK ga het gesprek aan met de Admiraal de Ruyterschool om 
de problemen rondom opvang van varende kinderen op te lossen.  
 
4.       Verhoog het gebruikersgemak van KIJK! 
Ouders zijn het minst tevreden over het observatie- en registratiesysteem KIJK!. Een deel van de 
ouders ziet niet direct de toegevoegde waarde hiervan omdat het niet ondersteunend is en hun 
geen inzichten geeft bij het zelf lesgeven. Voeg daarbij nog het gegeven dat veel ouders ontevreden 
zijn over het gebruikersgemak dan is het van belang om allereerst dit systeem te verbeteren. Dit 
draagt mogelijk ook bij aan betere ondersteuning van de ouders bij het thuis lesgeven. Het ge-
bruikersgemak kan verhoogd worden door het invullen van de observaties te vereenvoudigen door 
eenduidige vragen te stellen met meerkeuze antwoorden (zie hiervoor ook de suggesties van 
ouders). Daarnaast ligt er een taak voor de LOVK om nog beter uit te leggen aan ouders waarin het 
nut van dit leerlingvolgsysteem ligt.  
 
5.       Beperk de LOVK mails aan ouders 
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de informatiebronnen en communicatiekanalen 
van de LOVK. Aandachtspuntje is het aantal en frequentie van de LOVK mails, deze zouden wat 
minder mogen. Ouders zouden liever eenmaal per week één mail krijgen waarin alle actuele onder-
werpen zijn samengevoegd.  
 
6.       Controleer het technisch functioneren van de LOVK-Dvd’s  
Ouders en kinderen waarderen de inhoud van dvd’s zeer. Echter er blijken soms technische man-
kementen voor te komen. De mentor kan navragen of de dvd’s functioneren en werken op de audio 
apparaten van het gezin. Daarnaast is het zaak om de dvd’s te controleren voordat zij weer aan een 
nieuw gezin worden uitgeleend.  
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