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Marktonderzoek vzw Slim Huiswerkklas: The Market Eagles 

1. Probleemstelling en kadering van de context  
Allereerst wordt de probleemstelling en de kadering van de context uiteengezet.  

De hiervoor verworven informatie komt uit een brochure van de organisatie en een gesprek met de oprichters. 

Slim Huiswerkklas vzw is opgericht in 2018 in Hoboken om kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar 

extra te ondersteunen bij het huiswerk maken. De oprichters, Hilde Van Gysel en Veerle Blaisal, proberen hiermee 

het doel “gelijke kansen voor alle kinderen” te bereiken. De doelgroep is voornamelijk kinderen die kansen missen, 

door bijvoorbeeld sociale omstandigheden, leerstoornissen of een taalachterstand. De taken zijn al snel uitgebreid 

met het leren van lezen en spreken. Het grootste gedeelte van de kinderen spreekt thuis namelijk geen Nederlands 

(Haeck, 2019). Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan elk kind bestaat een groep maximaal uit 10 

kinderen per uur. Voor de begeleiding, verzekering bij ongeval en contact met school wordt een maandelijkse 

bijdrage gevraagd. Doormiddel van reclame op scholen (flyers bijvoorbeeld) en voornamelijk mond-tot-mond 

reclame zijn alle dagen volzet en staan nog 50 kinderen op een wachtlijst. In 2018 werd promotie gemaakt op 4 

scholen, terwijl momenteel met 17 scholen in Antwerpen en district Hoboken wordt samengewerkt. Om aan de 

groeiende vraag te voldoen en de kinderen beter te helpen, heeft Slim Huiswerkklas de capaciteit de laatste jaren 

uitgebreid. In augustus 2018 had de organisatie drie lokalen, twee huiswerkruimten en één administratief/onthaal 

ruimte. Een half jaar later in april 2019 vond een uitbreiding plaats van een extra ruimte met laptops en iPads in 

plaats van vaste computers. In september 2019 werd de onthaalruimte een studeerruimte ter voorbereiding van 

de middelbare school. Vanaf november 2019 wordt op de locatie van Slim Huiswerkklas samengewerkt met ‘Het 

huis van de vrouw’ voor Nederlandse lessen voor allochtone moeders. Vervolgens vond in april 2020 nog een 

uitbreiding plaats. Leerlingen van de eerste graad van de middelbare school mogen sindsdien ook studeren bij Slim 

Huiswerkklas. Ten slotte heeft de organisatie sinds september 2020 100m2 extra ruimte ter beschikking. Hierdoor 

kunnen leerlingen van het eerste middelbaar geholpen worden met de overgang van de lagere school naar de 

middelbare school. 

Voor een goede begeleiding is een fijne samenwerking met ouders en scholen zeer belangrijk. Dit probeert Slim 

Huiswerkklas vzw te realiseren door regelmatige dialogen met de ouders te voeren en een persoonlijk heen en 

weer schriftje mee te geven waarin de ouders, school en Slim Huiswerkklas aantekeningen kunnen maken. De 

afgelopen jaren heeft Slim Huiswerkklas vzw ervaren dat de communicatie met de ouders zeer stroef verliep. Veel 

ouders spreken enkel hun moedertaal en beheersen nauwelijks de Nederlandse taal. De communicatie met Slim 

Huiswerkklas vzw gebeurt meestal in primitief Frans of de kinderen fungeren als tolk. Het gebrek aan Nederlands 

zorgt voor verscheidene problemen. Kinderen worden bijvoorbeeld als tolk gebruikt in situaties waar kinderen 

normaal niet bij betrokken moeten worden. De ouders kunnen hun kinderen ook niet helpen bij het huiswerk 

maken. Daarnaast begrijpen de moeders brieven van school, agenda’s en rapporten van de kinderen niet. Dit kan 

ervoor zorgen dat de kinderen de ouders misleiden met hun rapport. Sommige kinderen zijn intelligent genoeg 

voor het huiswerk maar omdat ze de opdracht niet begrijpen of geen hulp krijgen, kunnen ze toch het huiswerk 

niet maken. Kinderen beginnen met een grote achterstand en kunnen niet geholpen worden door hun ouders 

omdat zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Daarom dat zij het Nederlands graag aan de ouders 

zouden willen aanleren om zo de werkdruk van Slim huiswerkklas af te nemen (Stassijns, 2020). 

Slim Huiswerkklas wil dit probleem aanpakken door Nederlandse lessen aan te bieden aan anderstalige ouders. 

De focus ligt hierbij op de moeders, aangezien zij meestal met de kinderen meekomen en zij een belangrijke rol 

invullen in het gezin. Uiteraard mogen ook de vaders van de kinderen in beschouwing worden genomen in dit 

onderzoek. Een Turkse of Arabische nationaliteit komt het vaakst voor bij Slim Huiswerk vzw, maar er zijn ook 

andere nationaliteiten zoals Pools en Spaans. Door de moeders Nederlands aan te leren zal dit positief bijdragen 
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aan de ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor zouden de kinderen niet enkel meer bij Slim Huiswerkklas vzw 

ondersteund worden met hun huiswerk, agenda, plannen en lezen, maar ook thuis door hun eigen ouders.  

Hierdoor wordt hopelijk een leerachterstand bij de kinderen voorkomen.  

Slim Huiswerkklas vzw wil doormiddel van dit marktonderzoek twee zaken onderzoeken. Ten eerste willen zij 

onderzoeken of moeders interesse hebben in Nederlandse lessen en wat hun motieven zijn. Ten tweede willen zij 

onderzoeken hoe zij organisatorisch Nederlandse lessen voor moeders kunnen realiseren. Idealiter zouden beide 

vragen beantwoord worden in dit marktonderzoek, aangezien bij Slim Huiswerkklas vzw gewerkt wordt met 

vrijwilligers en er geen budget aanwezig is voor onderzoek.  
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2. Onderzoeksvraag (en deelvragen)  
De probleemstelling, welke in sectie één is gedefinieerd, maakt duidelijk dat Slim Huiswerkklas ouders wil helpen 

de Nederlandse taal aan te leren of hun Nederlands te verbeteren om verschillende redenen. Dit idee komt van 

het feit dat Slim Huiswerkklas merkt dat de kinderen het moeilijker hebben op school omdat hun ouders de 

Nederlandse taal niet genoeg beheersen. Dit is dan ook hun hoofddoel, de ouders helpen om onrechtstreeks de 

kinderen nog beter te helpen. Ze richten zich vooral op kinderen die om een of andere reden een kans missen in 

hun jonge leven, hetzij door sociale omstandigheden, een leerstoornis, een taalachterstand.  

Maar wat maakt opdat ze interesse tonen in Nederlandse lessen is nog onduidelijk, daarom zal dit onderzoek de 

volgende centrale vraag trachten te beantwoorden: “Wat motiveert anderstalige ouders om Nederlandse les te 

volgen?”  

Deze centrale onderzoeksvraag zal onderzocht worden aan de hand van drie deelvragen. 

Een eerste deelvraag legt de focus op het organisatorisch aspect. 

Deelvraag 1: Wat is de organisatorische omkadering die de vzw ter beschikking zou moeten stellen opdat de ouders 

naar de lessen zouden komen?  

De organisatorische omkadering betreft het tijdstip, de plaats en op welke manier de les zou plaatsvinden. Er 

wordt hier ook gevraagd of ze deze liever samen met hun kind of gedurende de les van hun kind zouden willen 

volgen.  

De volgende twee deelvragen hebben eerder betrekking op wat de motieven zijn om wel of niet graag naar de les 

te komen.  

Deelvraag 2: Waarom zouden de anderstalige ouders niet graag naar de les komen? 

Motieven om niet graag naar de les te komen zullen we behandelen in onze enquête. Het is immers van groot 

belang dat de vzw inzicht krijgt in problemen die ze kunnen aanpakken. De betalingsbereidheid voor een les of 

ook het maximumaantal kilometers die de ouders zouden willen afleggen tot de les kunnen hier al een indicatie 

voor geven. Verder zou ook de afwezigheid van een vertaler, die hun moedertaal zou spreken, ook een reden 

kunnen zijn waarom de ouders niet graag naar de les komen.  

Deelvraag 3: Waarom zouden de anderstalige ouders graag naar de lessen komen? 

Er zijn verscheidene redenen denkbaar waarom anderstalige ouders Nederlandse les willen volgen. Zo kan het zijn 

dat het leren van de taal hun helpt bij het invullen van formulieren, communiceren met de scholen, … Ook het 

motief “om mijn kinderen beter te kunnen helpen bij zijn/haar huiswerk” komt hier aan bod, wat volgens Slim 

Huiswerkklas de focus van de ouders zou kunnen zijn om Nederlandse lessen te volgen.  

Deze deelvragen vormen de bouwstenen voor de rest van dit marktonderzoek. In de volgende hoofdstukken wordt 

gepoogd om een antwoord op deze vragen te vinden.  
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3. Informatie uit secundaire bronnen  
In deze sectie zal er worden gefocust op wat er al geweten is over Nederlandse lessen en wat de mogelijke 

invloeden daarvan zijn op de maatschappij.   

Schoolloopbaanonderzoek toont aan dat allochtone kinderen nog steeds een achterstand hebben ten opzichte 

van autochtone kinderen (Driessen, 2000; Tesser & Iedema, 2001). In ons onderzoek worden anderstalige 

personen gedefinieerd als personen waarvan hun moedertaal niet Nederlands is en ze de Nederlandse taal nog 

niet evengoed beheersen als iemand die als moedertaal Nederlands heeft. Wanneer de dominante taal thuis een 

andere taal dan het Nederlands is, dan is er voor kinderen minder gelegenheid om buiten de school zijn/haar 

Nederlandse taal te verbeteren. Hierdoor wordt de communicatie op school moeilijker en kan er een achterstand 

ontstaan (Tesser & Iedema, 2001). Onderzoek naar de taalkennis van allochtone ouders en de onderwijsprestaties 

van allochtone kinderen is echter niet concreet. In sommige onderzoeken wordt wel een relatie gevonden tussen 

de beheersing van de Nederlandse taal door de ouders en onderwijsprestaties, in andere niet (Oomens, Driessen, 

& Scheepers, 2020). Desondanks vinden onderzoekers dit toch een belangrijke variabele om de 

onderwijsprestaties van allochtone kinderen te bestuderen (Oomens et al., 2020).   

De beheersing van de Nederlandse taal door de ouders is niet de enige reden dat allochtone kinderen nog steeds 

een achterstand hebben ten opzichte van autochtone kinderen. Een andere mogelijke verklaring voor de 

prestatieverschillen wordt gelegd bij de sociaaleconomische achtergrond (Danhier & Jacobs, 2017). Aangezien 

leerlingen met een migratieachtergrond vaker uit kwetsbare sociaaleconomische milieus komen, is het 

waarschijnlijk dat deze factor een deel van dit verschil verklaart (Danhier & Jacobs, 2017). De thuistaal van 

leerlingen is ook een factor die aan de onderwijsongelijkheid in Vlaanderen bijdraagt (Onderwijs Vlaanderen, 

2015). Leerlingen die de taal van de PISA-test ook thuis gebruiken, scoren significant beter dan leerlingen die thuis 

een andere taal spreken (Danhier & Jacobs, 2017). Programme for International Student Assessment (PISA) is een 

internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) die de kennis en de vaardigheden van leerlingen in kaart proberen brengen. Deze studies 

tonen aan dat het prestatieverschil tussen allochtone en autochtone leerlingen in Vlaanderen één van de grootste 

is in de OESO-landen (Onderwijs Vlaanderen, 2015).  De studie van Bellens, Arkens, Van Damme, & Gielen (2013) 

bevestigt deze negatieve impact van een andere thuistaal, ze concluderen dat Vlaamse leerlingen uit het vierde 

leerjaar die thuis geen Nederlands spreken, lagere wiskundeprestaties behalen (Bellens, Arkens, Van Damme, & 

Gielen, 2013).     

Uit het Project Moeder-Taal draaiboek van het Centrum voor Basiseducatie Kempen (z.d.) blijkt dat het gebrek aan 

kennis van het Nederlands in België door ouders geen nieuw, opkomend probleem is. Daarom is Slim Huiswerkklas 

niet de eerste organisatie met het initiatief om anderstalige ouders Nederlandse lessen aan te bieden. Het project 

Moeder-Taal was hen voor. 

Moeder-Taal is een éénjarig project voor de moeders als opstap voor het reguliere aanbod van Nederlandse 

taallessen. Dit project heeft vier doelstellingen: Nederlands leren, ondersteuning bij verzorging en opvoeding, 

(taal-)ontwikkeling van de kinderen en integratie. Dit project kan enkel bestaan door de samenwerking met 

verschillende partners en vrijwilligers. Project Moeder-Taal zorgt ervoor dat lessen gegeven worden in min of meer 

homogene groepen en dat er kinderopvang beschikbaar is tijdens de lessen. Het laatstgenoemde is een belangrijke 

voorwaarde, omdat de moeders meestal de zorg op hun kinderen op zich nemen en daardoor normaal gesproken 

niet kunnen deelnemen aan taallessen (Centrum voor Basiseducatie Kempen, z.d.). 

De concrete aanpak van dit project zal in deze alinea worden besproken, omdat enkele vragen uit de enquête 

hierop gebaseerd zijn. Bovendien kan de aanpak van een reeds bestaand project interessant zijn voor de aanpak 

van Slim Huiswerkklas. Allereerst vinden huisbezoeken plaats bij de cursisten als gebaar van respect, om elkaar te 

leren kennen en de kandidaat op haar gemak te stellen. Project Moeder-Taal organiseert daarna twee 
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bijeenkomsten per week om een hechtere groep te creëren, de kinderen te laten wennen aan de opvang en het 

zorgt voor structuur in hun week. Bovendien zorgt dit ervoor dat het Nederlands hierdoor sneller vooruitgaat en 

de vrouwen dit sneller in de praktijk kunnen uitoefenen. Bij elke bijeenkomst vindt eerst een halfuur onthaal 

plaats, op dit moment kunnen de moeders rustig met elkaar praten en met de kindjes spelen. In totaal hebben de 

vrouwen 3 uur per week Nederlandse les en deze lessen zijn afgestemd op de situatie van de cursisten. Op een 

van de twee dagen is naast de lesgever Nederlands ook een vroedvrouw aanwezig voor informatieve lessen over 

moeder- en kindzorg. Deze sessie kan soms ook vervangen worden door een groepsuitstap om nieuwe plekken en 

diensten te ontdekken die kunnen bijdragen aan de integratie. Daarnaast vinden ook af en toe creatieve sessies 

plaats om de motorische vaardigheden van de moeders te stimuleren in de hoop dat zij thuis ook aan de slag zullen 

gaan met hun kinderen. Aandacht voor de Nederlandse taal is er tijdens het gehele project constant, de enige 

voertaal is Nederlands tijdens de bijeenkomsten. Op het ene moment is deze aandacht expliciet en op het andere 

moment is het informeler tijdens een activiteit. Daarnaast is het belangrijk dat veel boekjes aanwezig zijn die 

regelmatig afgewisseld worden (Centrum voor Basiseducatie Kempen, z.d.).  

Als er nu specifiek informatie gezocht wordt over de vzw Slim Huiswerkklas, kunnen de volgende 2 

krantenartikelen van pas komen. 

Het eerste artikel komt uit de Gazet van Antwerpen (Stassijns, 2020) waarin één van de oprichters van Slim 

Huiswerkklas vzw, Hilde Van Geysel, wordt geïnterviewd. Ze haalt aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt 

om aan ieders behoefte te voldoen. De vraag naar begeleiding neemt steeds toe maar het aanbod kan moeilijk 

volgen. “We willen iedereen helpen, maar dat lukt ons niet. Extra klasjes inrichten is niet evident, want we zijn ook 

allemaal vrijwilligers”, zegt Hilde (Stassijns, 2020, p. 18).  

Ook hier komt het onderzoeksprobleem nog eens boven water. Kinderen beginnen met een grote achterstand en 

kunnen niet geholpen worden door hun ouders omdat zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. 

Daarom dat zij het Nederlands graag aan de ouders zouden willen aanleren om zo de werkdruk van Slim 

huiswerkklas af te nemen (Stassijns, 2020).  

Niet enkel de ouders, maar ook de kinderen hebben het vaak moeilijk met het Nederlands, wat het maken van 

hun huiswerk niet vergemakkelijkt aangezien zij bijvoorbeeld de vraag niet begrijpen. Volgens NVA-

gemeenteraadslid, mevrouw Van Doesburg, is dit een probleem dat niet zou mogen bestaan. Zo verwoordde ze 

het aan de Gazet van Antwerpen: “Dit probleem moeten we bij de wortel aanpakken. En dat begint bij de kennis 

van het Nederlands. Een taaltest vanaf de derde kleuterklas en indien nodig een taalblad. Anders geraken 

lagereschoolkinderen al van het begin achterop en gedemotiveerd” (Stassijns, 2020, p. 18).  

Een tweede relevant artikel, ook uit de Gazet van Antwerpen (Rotty, 2018), dateert van november 2018, 

anderhalve maand na de opening van Slim Huiswerkklas. Er wordt uitgelegd wat deze vzw eigenlijk is en hoe het 

tot stand is gekomen. Hilde Van Geysel verkondigde in 2018 het volgende: “Je kan zeggen dat de kinderen niet 

taalvaardig genoeg zijn en nooit een hoger diploma zullen halen, of je kan daar iets aan doen” (Rotty, 2018, p. 18). 

Samen met Veerle, heeft Hilde voor optie 2 gekozen.   

Ze hebben beslist om te proberen het struikelblok, de taalkennis, te verkleinen door hun begeleiding aan kinderen 

te bieden. Want soms is hun moeder nooit naar school gegaan en kan ze geen Nederlands spreken. Hoe moet ze 

haar kind dan uitleggen wat er in het schoolboek staat? En leg dan maar eens de dt-regel uit in het Arabisch, dat 

is niet zo eenvoudig (Rotty, 2018).  

Uit het artikel van Rotty (2018), wordt er bovendien vermeld dat ze vandaag de dag de kinderen die het moeilijker 

hebben nog steeds kunnen begeleiden, dankzij de positieve feedback die ze verkrijgen. Een kind dat met goede 

punten terugkomt of leerkrachten die zeggen dat het veel beter gaat, geeft een belangrijke boost aan hun 

zelfvertrouwen. 
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4. Onderzoeksplan - methodologie  
Dit marktonderzoek is een feitelijk en een verklarend onderzoek. Het is deels een feitelijk onderzoek omdat er 

bijvoorbeeld onderzocht wordt of anderstalige ouders taallessen willen volgen, wanneer de lessen moeten 

plaatsvinden en hoe vaak per week er lessen moeten zijn. Dit is onderzoek naar feiten. Daarnaast is het ook deels 

een verklarend onderzoek, omdat ook onderzocht wordt waarom mensen de taallessen wel of niet willen volgen. 

Dit gebeurt aan de hand van motieven.   

Dit onderzoek richtte zich op anderstalige ouders waarvan hun kinderen zijn aangesloten bij één van de 

basisscholen uit Appendix A. Lijst met scholen. In dit onderzoek worden anderstalige personen gedefinieerd als 

personen die als moedertaal niet Nederlands hebben en de Nederlandse taal nog niet evengoed beheersen als 

iemand die als moedertaal Nederlands heeft. De focus lag hier vooral op de moeders, aangezien de oprichters van 

Slim Huiswerkklas vertelden dat vooral zij de kinderen opvolgen met hun huiswerk thuis. Echter mogen de 

anderstalige vaders deze enquête ook invullen. 

De methode die werd toegepast om steekproefelementen uit de populatie te trekken is de 

gemakkelijkheidssteekproef. De gemakkelijkheidssteekproef is niet restrictief en niet-probabilistisch. Uit de eerste 

vergadering met Slim Huiswerkklas bleek dat anderstalige basisschoolouders moeilijk te bereiken zijn. Uit angst 

om te weinig respons te krijgen en omdat de vzw een beperkt budget heeft, is ervoor gekozen om een 

gemakkelijkheidssteekproef toe te passen. Deze methode voldoet voor exploratief onderzoek en hiermee werd 

gehoopt om zoveel mogelijk anderstalige ouders te bereiken op de scholen waar Slim Huiswerkklas contact mee 

heeft. Echter heeft deze methode wel nadelen. De selectiefout is zeer waarschijnlijk hoog en er bestaat 

onzekerheid over hoe representatief de resultaten zijn. 

Uit het eerste gesprek met Slim Huiswerkklas vzw bleek dat de moeders niet snel andere mensen toelaten tot hun 

eigen kring. Door dit gegeven is beslist om enquêtes als datacollectie-instrument te gebruiken in plaats van 

interviews of focusgroepen. De taalbarrière is ook een belangrijk gegeven om niet aan interviews of focusgroepen 

te doen (aangezien een van de richtlijnen hiervoor is dat de deelnemers welbespraakt zijn).  Deze enquête is 

opgesteld in het Nederlands en daarna vertaald naar het Frans, het Engels, het Arabisch en het Turks om zoveel 

mogelijk moeders te kunnen bereiken. De Nederlandstalige enquête is terug te vinden in Appendix B. Verspreiding.  

De enquête (zie Appendix D. Tijdlijn) startte met een inleidende tekst om onze respondenten aan te spreken. 

Nadien werden enkele vragen gesteld om de steekproef te kunnen afbakenen. Het was van belang om eerst en 

vooral de vraag te stellen of de respondenten kinderen op de basisschool hebben, aangezien dit onderzoek zich 

richt tot ouders van kinderen. Dit is de eerste controlevraag. Nadien werd gecontroleerd of de kinderen van de 

respondenten op de bassischolen uit de steekproef zitten. Waarna vragen werden gesteld over de beheersing van 

de Nederlandse taal en de frequentie van het Nederlands spreken in de thuisomgeving. De volgende controlevraag 

zat vervat in de vraag wat hun moedertaal is, indien het antwoord hierop Nederlands was, werden deze 

respondenten er uitgehaald. Dit komt omdat dit onderzoek zich enkel richt op anderstalige ouders. Ook als ze al 

evengoed Nederlands spraken als iemand met als moedertaal Nederlands, werden ze uit de steekproef gefilterd. 

De enquête werd vervolgd met vragen over de organisatie Slim Huiswerkklas. Aan de respondenten werd gevraagd 

of ze de organisatie kennen en/of hun kinderen naar de huiswerkbegeleiding gaan.   

Vervolgens werd gefocust op de motieven om wel of geen Nederlandse les te volgen bij de vzw. Door middel van 

stellingen met een 5-puntlikertschaal met een schaal van helemaal oneens tot helemaal eens werd onderzocht 

wat anderstalige ouders zou motiveren om Nederlandse lessen te volgen. Hetzelfde werd gedaan met redenen 

waarom ze geen Nederlandse les zouden volgen. De motieven om wel of geen lessen te volgen werden willekeurig 

door elkaar heen gezet. Nadien werden dezelfde stellingen gebruikt als bij de vragen met een 5-puntlikertschaal 

om wel of geen Nederlandse lessen te volgen en werd er gevraagd deze te ordenen via een top 3. De 
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meerkeuzemogelijkheden bij de gesloten vragen zijn afkomstig van secundaire bronnen. Zo werd er getracht alle 

antwoordmogelijkheden te omvatten om “face validity” te bereiken.  

De volgende vraag betrof de volgende twee stellingen: “Het volgen van Nederlandse les als ouder is nuttig voor 

het helpen bij het schoolwerk van mijn kind.” en “Indien Slim Huiswerkklas Nederlandse taallessen zou aanbieden, 

zou ik hieraan willen deelnemen.”, die de ouders op een 5-puntlikertschaal moesten beantwoorden gaande van 

helemaal oneens tot helemaal eens met de stelling. Via deze stellingen kon er worden nagegaan of de respondent 

de problematiek van Slim Huiswerkklas ook ervaart en of ze hier iets aan willen doen door bijvoorbeeld 

Nederlandse lessen te nemen.  

Nadien werden de ouders gevraagd of ze interesse zouden hebben om Nederlandse lessen te volgen bij de vzw. 

Indien de respondent geen interesse had, mocht hij/zij verdergaan met de demografische vragen. De mogelijke 

redenen om geen Nederlandse lessen te volgen, werden bij de verschillende vragen over motivatie reeds gepolst. 

Indien de respondent wel interesse had, dan mocht de respondent de enquête vervolgen met een deel van de 

enquête dat peilt naar de organisatorische aspecten van de taallessen. De vragen gingen over het tijdstip, de dag, 

de plaats, de duurtijd, de frequentie waarop ze het liefst naar de les zouden komen. Nadien werd ook nagegaan 

bij wie ze de taallessen graag willen volgen (man of vrouw; iemand die dezelfde moedertaal heeft of iemand die 

Nederlands als moedertaal heeft), wat hun betalingsbereidheid zou zijn en hoeveel km ze zich maximum vanaf 

thuis zouden willen verplaatsen voor de les. Dit stukje werd beëindigd met stellingen over de mogelijkheid tot 

kinderopvang. Een meerderheid van bovenstaande vragen zijn gebaseerd op het artikel van Plichart (2003). 

Het onderzoek van Plichart (2003) gaat na welke trajecten er geschikt zijn voor de verschillende profielen van 

analfabete anderstalige in Vlaanderen.  Een eerste bevinding is dat de cultuur en de religie van allochtone vrouwen 

het soms niet toelaat om samen met mannen les te hebben (Plichart, 2003). Vervolgens zouden vrouwen vlugger 

les willen volgen op een decentrale plaats (dus bv: geen cafetaria’s), in de onmiddellijke omgeving van hun woning 

(Plichart, 2003). Ten slotte zouden vrouwen ook sneller geneigd zijn om naar de les te komen als deze les parallel 

loopt met de schooluren van hun kinderen, omdat ze dan geen extra zorgen hebben omtrent de opvang van hun 

kinderen (Plichart, 2003). 

De enquête werd daarna afgesloten met een paar demografische vragen. Deze stonden aan het eind van de 

enquête om de respondent niet af te schrikken.  

De verspreiding van de enquête vond online (via Qualtrics) en offline plaats. Dit verminderde de kans op 

systematische fouten aangezien hierdoor geen groepen over het hoofd werden gezien. Online werd een mail 

gestuurd naar de verschillende scholen uit de steekproef met de vraag of zij de enquête willen verspreiden bij de 

ouders. De bedoeling was om de scholen te motiveren tot de verspreiding door hen te doen beseffen dat zij er 

ook baat bij hebben. De Nederlandse taallessen zou de communicatie tussen scholen en ouders ook kunnen 

verbeteren. Vervolgens werden de scholen in diezelfde week opgebeld om het onderzoek uit te leggen en te 

vragen of ze bereid waren tot de verspreiding van de enquête. Zowel de QR-code als de link naar de enquête 

werden ter beschikking gesteld. Bijkomend werd de link in Facebookgroepen geplaatst en werd de mail ook 

verstuurd naar relevante instellingen (jeugddienst, sociale diensten, …). Er werd ook zoveel mogelijk beroep 

gedaan op de beperkte relevante kennissen die we hadden. Bovendien hebben we ook geprobeerd om een aantal 

moskeeën te contacteren om te vragen of zij ook bereid zouden zijn om met de verspreiding van de vragenlijst te 

helpen. Offline werden papieren versies uitgedeeld aan ouders die op hun kind zaten te wachten bij Slim 

Huiswerkklas. Verdere fysieke verspreiding was niet mogelijk gezien de huidige gezondheidscrisis (Covid-19). Het 

plan om ons op het einde van de schooldag naar de scholen te begeven, konden we daardoor niet uitvoeren. De 

grootste uitdaging bij de verspreiding was vooral het vinden van genoeg respondenten. De doelgroep is immers 

moeilijk bereikbaar. Ze werd verspreid over twee weken gaande van maandag 23 november tot de 

afsluitingsdatum van vrijdag 4 december. Om nadien nog tijd te hebben voor het analyseren van de gegevens.  
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5. Analyse plan en resultaten  
In de volgende sectie wordt het analyseplan uitgelegd en vervolgens worden de resultaten besproken. De 

bespreking wordt onderverdeeld in de volgende secties: algemene vragen, motieven en organisatorische vragen 

die in de enquête aan bod komen.  

5.1. Analyseplan  

Voor de analyse van dit onderzoek werd voornamelijk gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. Het is 

namelijk niet mogelijk om uitspraken te doen over de hele populatie wegens dat het een 

gemakkelijkheidssteekproef is. Er werden wel interessante zaken opgemerkt en daar kan indien nodig 

vervolgonderzoek naar gedaan worden.  

Allereerst werd de data gefilterd; alle personen die de controlevragen niet doorstaan hebben, werden uit de data 

gehaald.  

In de data zijn alle stellingen gemeten op een 5-puntlikertschaal. Deze werden voor de analyse als volgt 

gekwantificeerd: 

Getal Antwoord 

-2 Helemaal oneens 

-1  Oneens 

0 Noch oneens, noch eens 

1  Eens 

2 Helemaal eens 

Tabel 1. 5-puntlikertschaal.  
 

Enkel voor de one sample t-test zal een andere schaal worden gebruikt (helemaal oneens = 1; oneens = 2; noch 

oneens, noch eens = 3, eens = 4, helemaal eens = 5).  

De antwoorden op deze 5-puntlikertschaal werden beschouwd als variabelen gemeten op intervalschaal. Dit is 

enkel toegelaten als er werd verondersteld dat elk interval tussen de antwoordmogelijkheden even groot is. 

In verscheidene gevallen zal het steekproefgemiddelde, de standaardafwijking (van de steekproef), de scheefheid 

van de antwoorden van de variabelen gemeten op interval of ratioschaal worden berekend. Dit gebeurde aan de 

hand van de volgende formules: 

Steekproefgemiddelde: x̄ =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   

Standaardafwijking van de steekproef: s = √
∑ (𝑥𝑖−x̄)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑒𝑓ℎ𝑒𝑖𝑑 =  
𝑛

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑(

𝑥𝑖 − x̄

𝑠
)3 

De standaardafwijking is een maatstaf voor de spreiding. Als deze waarde klein is, wijst dit op weinig spreiding in 

de antwoorden. De scheefheid is ook een maatstaf voor de spreiding, deze waarde geeft de mate aan van een 

asymmetrische verdeling. Als deze waarde positief is, is er sprake van rechtsscheefheid: het gemiddelde is groter 

dan de modus. Er is als het ware een staart naar rechts. Als deze waarde negatief is, spreekt men van 

linksscheefheid en geldt het omgekeerde. De modus is het antwoord dat het vaakst werd gekozen. 
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5.1.2. Algemene vragen 

Vooraleer de analyse kan gebeuren, is het van belang om algemene zaken over de respondenten te achterhalen. 

Er werd gebruikt gemaakt van taartdiagrammen en bijhorende relatieve percentages om de volgende vragen te 

analyseren: op welke school zitten de kinderen van de ouders, wat is de gesproken moedertaal, hoe goed 

beheersen ze de Nederlandse taal, hoe vaak ze thuis Nederlands spreken (gaande van nooit tot elke dag) en wat 

hun geslacht is. De leeftijd is ook een algemeen gegeven van onze enquête en daar werd het gemiddelde en de 

standaardafwijking van berekend.  

5.1.3. Motieven 

Er werd gevraagd om verscheidene gegeven motieven te rangschikken in een top drie. Door aan elk antwoord een 

gewicht toe te wijzen (plaats 1 = 3 punten, plaats 2 = 2 punten, plaats 1 = 1 punt) kon het relatief belang van elk 

motief opgesteld worden. Hierdoor werd een lijst verkregen van het meest voorkomend motief tot het minst 

voorkomend motief. 

De motieven die werden bevraagd aan de hand van een 5-punt likertschaal werden, zoals reeds vermeld, 

beschouwd als intervalratio’s. Voor elke stelling werd het gemiddelde, de standaardafwijking, de modus en de 

scheefheid berekend. Zo kan er worden nagegaan in hoever iets (geen) motief is en in welke mate de meningen 

hierover verschillen. Deze werden ook grafisch weergegeven aan de hand van histogrammen met de relatieve 

frequentie per schaal (Helemaal oneens - Helemaal eens). 

Voor verdere analyse van de motieven werd gebruikt gemaakt van enkele statistische testen. Deze werden 

uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma SPSS. In deze analyse werd achterhaald of de verschillende 

motieven in één meetschaal ‘Motivatie’ gevoegd mochten worden. Als dit het geval was, werd op deze waarde 

een one sample t-test uitgevoerd. Ook werd de correlatie met de mate van interesse in de les nagegaan.  

Niet alle vragen van de enquête waren geschikt om geanalyseerd te worden met behulp van inferentiële statistiek. 

Maar de verschillende stellingen (19) met betrekking tot de motieven waren dat wel.  

Een eerste noodzakelijke stap was het berekenen van de Cronbach’s alpha. Deze bepaalt of de verschillende 

deelvragen van een construct ‘hetzelfde’ testen. Hiervoor moet de alpha minstens gelijk zijn aan een waarde van 

0,7. Als dat effectief zo is, is er sprake van interne consistentie. Maar het berekenen van die Cronbach’s alpha 

mocht niet zomaar worden gedaan. Tussen de stellingen zitten immers een aantal omgedraaide (reversed) items. 

Deze omgedraaide items zijn de stellingen die in een negatieve zin geformuleerd zijn, zoals bijvoorbeeld stelling 3: 

“Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik talen leren niet leuk vind.” Alle items die op een 

negatieve wijze werden geformuleerd, moesten nog worden omgedraaid zodat al de stellingen op eenzelfde 

manier bevraagd werden. Zo kon de Cronbach’s alpha berekend worden, rekening houdend met de omgedraaide 

items. 

Indien er interne consistentie was, werd per respondent de nieuwe maatstaf motivatie berekend door het 

gemiddelde van alle 19 (eventueel omgedraaide) stellingen te nemen. Op basis van het gemiddelde van deze 

waarden werd een one sample t-test uitgevoerd. Een one sample t-test is een statistische test die wordt gebruikt 

om het gemiddelde van de steekproef met een bepaalde waarde te vergelijken (Skaik, 2015).  

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze test te mogen uitvoeren (Skaik, 2015). 

▪ De onderzochte variabele, hier motivatie, is minstens gemeten op intervalschaal. 

▪ De data moet normaal verdeeld zijn. 

 

 



 

 

 
12 

Indien N < 30, werd de normaliteit van de verdeling nagegaan aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov test. De 

volgende hypotheses gaan daarmee gepaard: 

H0: data is normaal verdeeld 

HA: data is niet normaal verdeeld 

Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 werd de nulhypothese (H0) verworpen en de alternatieve hypothese (HA) 

aanvaard. Indien de nulhypothese (H0) aanvaard werd, wordt aan de voorwaarde voldaan en mag de one-sample 

t-test uitgevoerd worden 

Aan de hand van de one sample t-test werd nagaan of er motivatie is of niet. De volgende hypothese toets gaat 

daarmee gepaard: 

H0: µmotivatie ≤ 3 (= noch eens, noch oneens) 

HA: µmotivatie > 3 (= noch eens, noch oneens) 

Met het gewenste resultaat, de aanwezigheid van motivatie, in de alternatieve hypothese. Deze alternatieve 

hypothese wordt aanvaard indien de verkregen eenzijdige p-waarde onder het significantieniveau van 5% (= α) 

ligt.  

Verder werd nagegaan in welke mate motivatie hun mate van interesse in de Nederlandse les beïnvloedt. Dit 

werd nagegaan aan de hand van een Pearson correlatietest. 

H0: ρ = 0 (geen verband) 

HA: ρ ≠ 0 (geen verband) 

Ook hier zal een significantieniveau van 5% gebruikt worden. 

5.1.4. Organisatorische vragen 

Voor de analyse van de vragen die peilen naar het tijdstip, de voorkeurs dag en plaats dat deze Nederlandse lessen 

het best zouden plaatsvinden, werden relatieve frequentietabellen opgemaakt om de modus te verkrijgen. Op 

basis van deze frequentietabellen werden grafieken opgesteld om de resultaten te visualiseren.  

Van de vragen met betrekking tot de gewenste duurtijd en frequentie van de Nederlandse lessen werden 

gemiddelden berekend. Zo kon een beeld gevormd worden over hoe lang en hoe vaak respondenten graag 

Nederlandse lessen zouden volgen. Beide vragen zijn meerkeuzevragen op een nominale schaal.  

In de enquête stonden twee vragen met betrekking tot de persoon die de Nederlandse lessen zou moeten geven. 

Beide vragen waren meerkeuzevragen op een nominale schaal. Omdat de vragen op een nominale schaal waren, 

werd allereerst een relatieve frequentietabel opgesteld. Uit deze tabel kon de modus worden verkregen.  

De betalingsbereidheid per les werd onderzocht door middel van een meerkeuzevraag met antwoorden op 

ordinale schaal. Voor deze vraag werd een relatieve frequentietabel gemaakt om vervolgens de modus te kunnen 

achterhalen. 

Om te achterhalen hoeveel kilometer de respondenten zich zouden willen verplaatsen voor de lessen werd een 

openvraag gesteld. De respondenten moesten invullen hoeveel kilometer zij willen reizen. Deze vraag is op 

ratioschaal en de vraag werd gecombineerd met de gemeenten waar de respondenten wonen. Het gemiddelde 

van alle respondenten en het gemiddelde per gemeente werd berekend. Hierdoor kan een beeld gevormd worden 

hoeveel kilometer de respondenten per gemeente zich willen verplaatsen.  
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De organisatorische vragen werden afgesloten met twee stellingen met betrekking tot kinderopvang tijdens de 

lessen. Deze stellingen werden gemeten aan de hand van een 5-punt likertschaal (-2 = helemaal oneens, 2 = 

helemaal eens). Deze schaal wordt zoals eerder benoemd, beschouwt als een intervalratio.  Voor deze stellingen 

werden relatieve frequentietabellen opgesteld en grafieken gemaakt. Bovendien werd de correlatie tussen de 

twee stellingen gemeten. Om te controleren of de gevonden correlatie significant is, werd een Pearson correlatie 

test uitgevoerd. De hypotheses voor deze test werden reeds in sectie 5.1.3. gegeven. Vooraleer deze test 

uitgevoerd kon worden, moest worden nagegaan of de gegevens normaal verdeeld zijn. Indien N < 30 moest 

gebruik gemaakt worden van de Kolmogorov-Smirnov test. De procedure van deze test werd reeds besproken in 

sectie 5.1.3. Bovendien is voor elk van de organisatorische vragen een grafiek gemaakt. 
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5.2. Resultaten 

In dit gedeelte worden de resultaten besproken. Grafieken en tabellen die niet in dit hoofdstuk getoond zijn kunt 

u terugvinden in Appendix C. Analyse. 

5.2.1. Algemene vragen 

Allereerst worden de algemene vragen besproken:  

Uit bovenstaande figuur blijken 87% van onze respondenten vrouwen, slechts een klein deel (13%) zijn mannen. 

Dit klopt met het beeld dat Slim Huiswerkklas ons gaf, dat vooral vrouwen voor dit onderzoek in aanmerking 

komen.  

 

Figuur 1. Wat is uw geslacht? (N = 38).  

Gemiddelde 40,41 

Standaardafwijking  6,615489844 

Tabel 2. Gemiddelde en standaardafwijking van de leeftijd van de steekproef (N = 34).  

Uit bovenstaande tabel blijkt de gemiddelde leeftijd van de respondenten rond de 40 jaar te zitten. De 

steekproefstandaardafwijking heeft een waarde van 6,62; dit geeft de spreiding van de leeftijden van onze 

respondenten ten opzichte van het gemiddelde aan. Over het algemeen is er een vrij grote verspreiding ten 

aanzien van de gemiddelde leeftijd van 40 jaar.  

De meeste respons (33%) bleek vanuit Parkschool te komen, dit kan verklaart worden doordat deze school het zelf 

op hun Smartschool heeft geplaatst. Verder vertegenwoordigt Het Kompas 15% van onze respondenten. Zowel 

Creatopia, De Schakel en Hofke van Thys hebben een aandeel van 8% in het totaal. Een aantal van de respondenten 

hebben meerdere scholen aangeduid, dat kan verklaard worden door een ouder waarvan zijn/haar kinderen op 

meerdere scholen zitten.  

13%

87%

25. Wat is uw geslacht?

Man

Vrouw

N = 38
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Figuur 2. Op welke basisschool zit(ten) uw kind(eren)? (N = 39).  

 

Figuur 3. Wat is uw moedertaal? (N = 39).  

Wat in bovenstaande figuur opvalt is dat 38% van de respondenten het Arabisch als moedertaal hebben. 20% van 

de respondenten heeft een andere moedertaal dan de opties die in onze enquête stonden (Nederlands, Frans, 

Engels, Arabisch, Turks). 13% heeft het Turks, 5% het Engels, 5% het Russisch en 5% het Frans als moedertaal. Een 

totaal van 38 respondenten antwoordde op deze vraag, waarvan één respondent zowel het Turks als het Frans als 

moedertaal heeft.   
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We gaan verder met de bespreking en bekijken hoe goed de respondenten de Nederlandse taal beheersen. 

Ongeveer 41% denkt dat hij/zij redelijk de Nederlandse taal beheerst. De tweede grootste groep waren de 33% 

van de respondenten die matig hebben geantwoord. 18% vond zich goed in het beheersen van de Nederlandse 

taal en slechts 8% vloeiend.  

 

Figuur 4. Hoe goed beheerst u de Nederlandse taal? (N = 39).  

 

Figuur 5. Hoe vaak spreekt u thuis Nederlands? (N = 39).  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een groot deel (38%) van de respondenten enkel in noodzakelijke situaties 

Nederlands spreekt. 21% spreekt thuis elke dag Nederlands, 18% spreekt het meerdere keren per week en 15% 

nooit. Het aantal respondenten die nooit en enkel in noodzakelijke situaties de taal spreken is hoog.  

Uit de grafiek hieronder blijkt dat 62% van de respondenten een kind heeft die naar Slim Huiswerkklas gaat. Dit 

lijkt een logisch percentage aangezien ongeveer 60% van de responsen werden verkregen door middel van de 

uitgedeelde enquêtes van Slim Huiswerkklas.  
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Figuur 6. Gaat uw kind naar de huiswerkbegeleiding van Slim Huiswerkklas? (N = 40).  

Op de vraag hoe vaak het kind van de respondent naar Slim Huiswerkklas gaat per week waren twee mogelijke 

antwoorden, één uur per week of twee uur per week. 68% van de respondenten waarvan hun kind naar Slim 

Huiswerkklas gaat, hebben kinderen die één uur per week gaan tegen 32% die kinderen hebben die twee uur per 

week gaan.  

 

Figuur 7. Hoe vaak gaat uw kind naar Slim Huiswerkklas? (Per week) (N = 25).  

Vervolgens werd onderzocht wat de redenen zijn dat kinderen naar Slim Huiswerkklas gaan. Uit de volgende 

grafiek blijkt dat er vier redenen zijn die vaak gekozen werden. Deze zijn dat kinderen moeite hebben met hun 

huiswerk, een rustige omgeving nodig hebben voor huiswerk te maken, dat ze ondersteuning nodig hebben met 

lezen of dat ze een taalachterstand hebben. Deze werden respectievelijk tien, negen, acht en vijf keer gekozen in 

de enquête. Drie andere redenen werden maar één keer gekozen deze zijn dat het kind ondersteuning nodig heeft 

met spreken, ondersteuning nodig met wiskunde en dat ze gewoon extra hulp nodig hebben. Deze antwoorden 

hebben de ouders zelf bij de optie andere neergeschreven. Er waren nog twee extra respondenten die de optie 

“andere” hebben aangeduid, maar deze hebben niet gespecifieerd wat de redenen waren dat hun kinderen naar 

Slim Huiswerkklas gaan. Deze twee antwoorden hebben we niet opgenomen in onderstaande grafiek.  
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Figuur 8. Waarom gaat uw kind naar Slim Huiswerkklas? (N = 35).  

5.2.2. Motieven 

In dit gedeelte worden de resultaten van het onderdeel Motieven besproken. Dit gedeelte is onderverdeeld in de 

secties: beschrijvende statistiek, Cronbach’s alpha, one sample t-test  en Pearson correlation test. 

5.2.2.1. Beschrijvende statistiek 
Allereerst volgen de resultaten betreffende de vraag waar men gevraagd werd om hun top drie van hun 

relevantste motieven te geven. Zoals reeds besproken kreeg elk antwoord een gewicht toegewezen (plaats 1 = 3 

punten, plaats 2 = 2 punten, plaats 1 = 1 punt). Zo kon het relatief belang van elk motief opgesteld worden. In de 

tabel hieronder is de lijst van motieven geordend van meest relevante motief tot minst relevantste motief. Ook 

de verkregen score voor elk motief wordt tussen de haakjes weergegeven. Uit Tabel 3 blijkt dat volgende 

motieven: mijn kind beter helpen met huiswerk, beter kunnen communiceren met externe partijen en op 

hetzelfde uur als mijn kind les kunnen volgen de hoogste score hebben gekregen. 

Volgorde motieven om naar de Nederlandse les te komen 

1. Mijn kind beter helpen met huiswerk (37) 

               Beter kunnen communiceren met externe partijen (37) 

2. Op hetzelfde uur als mijn kind les kunnen volgen (34) 

3. Nederlandse taalkennis kan mij helpen bij activiteiten in het dagelijkse leven zoals 

boodschappen doen, het openbaar vervoer nemen, … (20) 

4. Ik wil actiever deelnemen in de maatschappij (16) 

5. Ik wil beter contact hebben met de juffen of meesters van mijn kind (14) 

6. Samen met mijn kind Nederlandse les kunnen volgen (13) 

7. Goedkope lessen kunnen volgen (12) 

8. Ik vind het leuk om een nieuwe taal te leren (2) 

9. Een vertaler die aanwezig is (3) 

10. Om meer van de cultuur van België te leren (0)                                      

Tabel 3. Volgorde motieven om naar de Nederlandse les te komen (N = 37).  

Daarnaast werd gevraagd om de motieven om niet naar de Nederlandse les te komen te ordenen in een top 3. 

Tabel 4 geeft een lijst van de voornaamste reden om niet naar de Nederlandse les te komen tot minder 

voorkomende redenen. Ook hier wordt de score tussen de haakjes weergegeven. Er valt op te merken dat de 

voornaamste reden om niet naar de les te komen is dat ze geen tijd hebben.  
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Volgorde motieven om niet naar de Nederlandse les te komen 

1. Geen tijd (73) 

2. Te duur (30) 

3. Ik volg al Nederlandse les (26) 

4. Ik wil er niet voor betalen (22) 

Ik kan al voldoende Nederlands (22) 

5. Ik leer de taal liever zelf (11) 

6. Ik vind talen leren niet leuk (6) 

7. Ik zie het nut er niet van in (2) 

Tabel 4. Volgorde motieven om niet naar de les te komen (N = 37).  

Verder werd elk motief om (niet) naar de Nederlandse les te komen nader bevraagd aan de hand van een 5-

puntlikertschaal. Tabel 5 geeft de standaardafwijking, scheefheid, modus en gemiddelde voor elke stelling weer. 

Aan de hand van deze waarden en de histogrammen wordt een conclusie geformuleerd. De histogrammen zijn 

terug te vinden in Appendix C. Analyse.  

Motief Conclusie x̄  

 

 

s Schee

fheid 

Modus 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik geen 

tijd heb.  

De meest voorkomende antwoorden zijn 

eens en helemaal oneens. Met daar nauw 

opvolgend oneens. Er kan geconcludeerd 

worden dat de meerderheid aan de 

negatieve kant is maar dat er ook spreiding 

is in de antwoorden. Het gewicht ligt aan de 

negatieve kant maar eens zorgt voor een 

staart naar rechts.  

-0,33 1,42 0,22 Eens en 

helemaal 

oneens 

(28,21%) 

Als mijn kind op hetzelfde moment 

(uur) ook lessen kan volgen, dan 

motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen.  

Bijna 75% van de respondenten is het eens 

of helemaal eens. Met enkele die de andere 

opties hebben aangeduid is er een staart 

naar links aanwezig. Voor velen is op 

hetzelfde moment als mijn kind les volgen 

een reden om naar de taallessen te komen. 

0,79 1,08 -1,02 Eens 

(46,15%) 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik talen 

leren niet leuk vind.   

Bijna de helft van de respondenten vindt dit 

helemaal niet het geval. Met daaropvolgend 

de meeste respondenten in volgorde naar 

aflopend aantal in: oneens, noch oneens, 

noch eens, eens en helemaal eens. Er is dus 

een staart naar rechts.  

-1,13 1,03 1,18 Helemaal 

oneens 

(46,15%) 

Als ik samen met mijn kind lessen 

kan volgen, dan motiveert dit mij 

om Nederlandse lessen te volgen.  

De helft van de respondenten is het eens 

met deze stellingen. De daaropvolgende 

antwoorden zijn helemaal eens en oneens. 

Er is een staart naar rechts. De meeste 

respondenten vinden dit een motief om deel 

te nemen aan de lessen. 

0,69 1,13 -0,74 Eens 

(48,72%) 

N = 37 
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Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik er niet 

voor wil betalen.  

75% vindt dat dit (helemaal) geen reden is 

om geen les te volgen. Met de meeste 

antwoorden in helemaal oneens en zo 

steeds minder tot helemaal eens is er een 

duidelijke staart naar rechts. 

-1,13 1,13 1,19 Helemaal 

oneens 

(51,28%) 

Als de lessen goedkoop zijn, dan 

motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen.  

Hier is een grote spreiding in de 

antwoorden; met de meeste responsen in 

de categorieën eens en noch oneens, noch 

eens. Maar ook helemaal oneens en 

helemaal eens werden geregeld gekozen. Er 

zijn meer respondenten die dit wel een 

motief vinden dan respondenten die dit niet 

vinden. 

0,10 1,35 -0,33 Eens 

Noch 

oneens, 

noch 

eens 

(28,21%) 

Als een vertaler aanwezig is, dan 

motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen.  

Hier is er veel spreiding in de antwoorden: 

het meest beantwoorde is 26% en het minst 

beantwoorde 15%. Er is veel onenigheid 

over het feit of dit hen motiveert of niet. 

-0,03 1,37 -0,08 Noch 

eens, 

noch 

oneens 

(25,64%) 

Als ik door de lessen mijn kind 

beter kan helpen met het 

huiswerk, dan motiveert dit mij om 

Nederlandse taallessen te volgen.   

87,50% van de respondenten is het 

helemaal eens of eens met deze stelling. 

Slechts 5% is het helemaal oneens of oneens 

met de stelling. De grafiek is linksscheef. De 

respondenten vinden betere hulp kunnen 

bieden aan hun kinderen in verband met 

huiswerk maken een belangrijke motivator 

om taallessen te volgen. 

1,15 0,86 -1,56 Eens 

(52,50%) 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat het te 

duur is.  

De antwoorden op deze stelling zijn 

verdeeld. Een meerderheid (61,54%) is het 

helemaal oneens of oneens met de stelling. 

Terwijl slechts 2,56% van de respondenten 

het helemaal eens is met de stelling. De 

grafiek is rechtsscheef. De overgrote 

meerderheid vindt niet dat dit een reden is 

om niet deel te nemen aan de lessen. 

-0,72 1,19 0,50 Helemaal 

oneens 

(33,33%) 

Als ik door lessen beter kan 

communiceren met externe 

partijen, dan motiveert dit mij om 

Nederlandse lessen te volgen.  

90% van de respondenten heeft betere 

communicatie met externe partijen als 

motivatie om Nederlandse lessen te volgen. 

De grafiek is linksscheef.  

1,2 0,76 -1,10 Eens 

(55%) 

Als ik door de lessen beter met de 

juffen en meesters van mijn kind 

kan communiceren, dan motiveert 

dit mij om Nederlandse les te 

volgen.  

Uit de resultaten blijkt 90% van de 

respondenten het helemaal eens of eens te 

zijn met deze stelling. De verdeling is 

linksscheef. Communicatie met de juffen of 

meesters van de respondenten hun kind 

blijkt een grote motivatie te zijn om 

taallessen te volgen.  

1,15 0,95 -1,64 Eens 

(52,50%) 
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Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik al 

Nederlandse les volg.   

Een grotere spreiding is op te merken bij 

deze stelling. Gemiddeld gezien zijn de 

respondenten het noch oneens, noch eens 

met deze stelling. De modus ligt echter op 

antwoordmogelijkheid: oneens. Uit de 

antwoorden op deze stelling blijkt 33,34% 

van de respondenten reeds Nederlandse les 

te volgen. 46,15% van de respondenten 

volgt nog geen Nederlandse les. 

-0,15 1,23 0,22 Oneens 

(33,33%) 

Als de Nederlandse taalkennis, die 

ik door de lessen verworven heb, 

mij kan helpen bij activiteiten in 

het dagelijks leven zoals 

boodschappen doen, het openbaar 

vervoer nemen, … dan motiveert 

dit mij om Nederlandse lessen te 

volgen.  

85% van de respondenten is het eens of 

helemaal eens met deze stelling. De overige 

15% van de respondenten zijn gelijk 

verdeeld over de overige drie 

antwoordmogelijkheden (helemaal oneens, 

oneens en noch oneens, noch eens). De 

grafiek is linksscheef, er is een staart aan de 

linker kant.  De overgrote meerderheid vindt 

dit een motief. 

1 1,01 -1,56 Eens 

(55%) 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik talen 

liever zelf leer.  

De meeste respondenten (71,79%) leert 

liever niet een taal op zichzelf (antwoord: 

helemaal oneens of oneens). Geen enkele 

respondent is het eens met deze stelling. De 

grafiek is rechtsscheef verdeeld. 

-0,92 1,01 -1,64 Oneens 

(38,46%) 

Ik vind een nieuwe taal leren leuk 

en dit motiveert mij om 

Nederlandse lessen te volgen.   

In de antwoordmogelijkheden is een 

spreiding op te merken. Echter ligt de massa 

van de antwoorden aan de rechterkant van 

de grafiek. Er is een staart links. Ongeveer de 

helft van de respondenten is het eens met 

deze stelling. 17,95% van de respondenten 

is het helemaal eens met deze stelling. De 

overige 30% van de respondenten zijn 

verdeeld over de overige drie 

antwoordmogelijkheden (helemaal oneens, 

oneens en noch oneens, noch eens). 

0,64 1,14 -1,05 Eens 

(53,85%) 

Als ik door de lessen meer over de 

Belgische cultuur leer, dan 

motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen.  

Het gros van de respondenten (69,23%) is 

het noch oneens, noch eens of eens met 

deze stelling. Het gemiddelde ligt tussen 

deze twee antwoordmogelijkheden. Dit 

motief motiveert maar de helft van de 

mensen. 

0,41 0,99 -0,42 Eens 

(43,59%) 

Als ik door de lessen actiever kan 

deelnemen aan de maatschappij, 

dan motiveert dit mij om 

Nederlandse lessen te volgen.  

Meer dan de helft van de respondenten 

(75,92%) is het helemaal eens of eens met 

deze stelling. Uit de grafiek blijkt dat er een 

staart naar links is. Slechts 12,82% is het 

helemaal oneens of oneens met deze 

stelling. Actiever deelnemen aan de 

0,77 0,93 -1,16 Eens 

(61,54%) 
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maatschappij is voor vele een motief om les 

te volgen. 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik al 

voldoende Nederlands kan.   

De antwoorden op deze stelling hebben een 

grotere spreiding. De vorm van de grafiek is 

meer klokvormig, de uiterste 

antwoordmogelijkheden (helemaal eens en 

helemaal oneens) werden het minst vaak 

gekozen. 

-0,23 1,19

347

2 

0,273

822 

Oneens 

(30%) 

Een motief om geen Nederlandse 

taallessen te volgen, is dat ik er het 

nut niet van zie.   

De meerderheid van de respondenten is het 

helemaal oneens of oneens met deze 

stelling (76,32%). Uit de grafiek en de 

waarde van de skewness blijkt dat dit een 

rechtsscheve verdeling is, er is een staart 

rechts. Voor velen is de reden dat ze geen 

Nederlandse les volgen niet omdat ze het 

nut er niet van inzien. 

-1,13 0,91 0,73 Helemaal 

oneens 

(42,11%) 

Tabel 5. Analyse motieven.  

5.2.2.2. Cronbach’s alpha  
De analyse gaat verder met de berekening van Cronbach’s alpha. Uit Figuur 9 blijkt dat er een Cronbach’s alpha 

bekomen wordt van meer dan 0,8. Met andere woorden is interne consistentie hier van toepassing en testen de 

verschillende deelvragen wel degelijk hetzelfde. Wegens deze hoge waarde voor alpha konden al de stellingen 

samen één construct vormen, namelijk het construct ‘motivatie’. Met dit construct werd de analyse voortgezet. 

Zowel een one sample t-test als een Pearson correlation test werden uitgevoerd. Niet onbelangrijk is te 

vermelden dat het gebruikte significantieniveau werd vastgelegd op 0,05 of 5% (= α). 

 

Figuur 9. Cronbach’s alpha (N = 19).  

5.2.2.3. One sample t-test 
Op de nieuwe maatstaf “motivatie” wordt een one sample t-test uitgevoerd. Eerst wordt er nagegaan of de 

voorwaarden om een one sample t-test (normaal verdeeld, minstens gemeten op intervalschaal) worden voldaan.  

Mits de assumptie dat elk interval tussen de antwoordmogelijkheden bij de 5-punt likertschaal even groot is, is 

likertschaal een intervalschaal. Ook aan de andere voorwaarde is voldaan aangezien er meer dan 30 respondenten 

zijn. Hierdoor mag de centrale limietstelling worden toegepast en is de verdeling normaal verdeeld. De normaliteit 

van de verdeling wordt ook bevestigd door de Kolmogrov-Smirnov test. Deze is weergegeven in Figuur 10. 
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Figuur 10. Output normaliteitstest SPSS (N = 37).  

 

Figuur 11. Histogram motivatie (N = 37).  

Uit Figuur 10 blijkt dat de verdeling normaal verdeeld is. De redenering erachter luidt als volgt: De p-waarde (= 

0,2 (Sig.)) is groter dan het 0,05-significantieniveau. Dit maakt dat de nulhypothese mag aanvaard worden. De 

motivatie van de respondenten is normaal verdeeld met x̄ = 3,74 en standaardafwijking = 0,511. Ook bijhorend 

histogram maakt dit visueel duidelijk (Figuur 11). 

Wegens dat aan alle voorwaarden zijn voldaan, kan de one sample t-test worden uitgevoerd. In Figuur 12 vindt u 

de output van deze test. Gemiddeld gezien gaven de respondenten een hoge mate van motivatie aan om 

Nederlandse lessen te volgen (x̄ = 3,7368). Betreffende onze hypothesetoetsing wordt er een eenzijdige p-waarde, 

p = 0,000 (0/2) verkregen. Wegens onze aard van hypothesetoetsing en de positieve t-waarde (8,778) werd de 

eenzijdige p-waarde verkregen door de tweezijdige p-waarde te halveren. Deze p-waarde is kleiner dan het 

significantieniveau van 0,05 en dit toont aan dat de alternatieve hypothese aanvaard zal worden terwijl de 

nulhypothese verworpen moet worden. De gemiddelde motivatie van de respondenten is groter dan 3 (=noch 

oneens, noch eens). Deze respondenten zijn gemiddeld gezien gemotiveerd om Nederlandse lessen te gaan volgen 

indien het aangeboden zou worden door Slim Huiswerkklas.  
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Figuur 12. Output one sample t-test SPSS (N = 37).  

5.2.2.4. Pearson correlation test 
Allerlaatst wordt er tussen de variabelen “motivatie” en de mate van interesse, allebei gemeten op 5-

puntlikertschaal, een Pearson correlation test uitgevoerd. De Pearson correlatie test kan meehelpen om te zien of 

er een verband is tussen de motivatie van respondenten om lessen Nederlands te volgen en het effectief willen 

deelnemen aan die lessen. De output van deze test in SPSS is weergegeven in Figuur 13.  

Om te kunnen spreken over een correlatie, moest eerst nagegaan worden of de bekomen correlatie wel significant 

is. Hiervoor werd beroep gedaan op de p-waarde (Sig. (2-tailed)). Deze bedraagt hier 0,003. 0,003 is kleiner dan 

0,05, het oorspronkelijk vastgelegde significantieniveau. Daardoor moet de nulhypothese (H0) verworpen worden 

en mag de alternatieve hypothese (HA) aanvaard worden. Deze zegt dat de correlatie verschillend is van 0 en dus 

significant. De correlatie heeft hier een waarde van 0,486. Dit wijst op een positief verband tussen de motivatie 

en het willen deelnemen aan de Nederlandse taallessen aangeboden door Slim Huiswerkklas. Dus hoe sterker de 

respondenten gemotiveerd zijn, hoe groter de kans dat ze geïnteresseerd zijn in de lessen en bijgevolg ze zullen 

bijwonen. 

 

Figuur 13. Output Pearson correlatie test SPSS (N = 35;36).  
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Uiteindelijk werd naast de mate van interesse, ook de interesse gepolst aan de hand van een ja/nee-vraag. Zoals 

blijkt uit onderstaande grafiek zijn 74% van de respondenten geïnteresseerd om Nederlandse les te volgen bij Slim 

Huiswerkklas.  

 

Figuur 14. Heeft u interesse in het volgen van Nederlandse lessen bij vzw Slim Huiswerkklas? (N = 38).  

5.2.3. Organisatorische vragen 

In deze alinea worden de resultaten van de organisatorische vragen besproken. Slim Huiswerkklas wilde graag te 

weten komen hoe ze deze Nederlandse lessen het best zouden organiseren. Met als doel zoveel mogelijk ouders 

te overtuigen om deel te nemen. Enkel de geïnteresseerden hebben de organisatorische vragen ingevuld. 

 

Figuur 15. Op welk tijdstip vinden de Nederlandse lessen het best plaats? (N = 32).  

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 28% van de bevraagden graag in de voormiddag (tot 12u) les zouden volgen. 

Daarnaast blijkt dat de bevraagden het liefst niet in de avond naar de les willen gaan, omdat deze optie het minst 

vaak gekozen is.  

74%

26%

14. Heeft  u interesse in het volgen 
van Nederlandse lessen bij vzw Slim 

Huiswerkklas? 

Ja

Nee

N = 38

N = 32 
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Figuur 16. Op welke dag zouden Nederlandse lessen het best plaatsvinden? (N = 53).  

Vervolgens werd getoetst op welke dag de respondenten het liefst Nederlandse lessen zouden volgen. De opties 

‘maandag’, ‘dinsdag’ en ‘vrijdag’ worden evenveel verkozen. Het beste zou dan zijn om de Nederlandse lessen op 

een van deze dagen te organiseren. Daarnaast blijkt dat het weekend het minst vaak gekozen wordt. Hieruit valt 

te concluderen dat als Slim Huiswerkklas de lessen in het weekend zou laten doorgaan ze het minst aantal 

respondenten kunnen overtuigen om deel te nemen.  

 

Figuur 17. Op welke plaats zouden de Nederlandse lessen moeten plaatsvinden? (N = 40).  

Op de vraag waar deze lessen het best zouden plaatsvinden, verkiezen 43% van de respondenten de optie ‘Bij Slim 

Huiswerkklas’. Vervolgens is 28% bereid om deze lessen op de school van hun kinderen mee te volgen. Ten slotte 

is 20% zelfs ook bereid om deze lessen online te volgen.  

Nadien is per gemeente onderzocht hoeveel kilometer de respondenten zich willen verplaatsen naar de leslocatie. 

Gemiddeld willen de respondenten 3,62 kilometer reizen voor de les.  In Tabel 6 ziet u het gemiddeld aantal 

kilometers dat de respondenten zich willen verplaatsen per gemeente. Bij deze tabel moet vermeld worden dat 

per gemeente geen 20 respondenten zijn, daardoor geven deze resultaten wellicht een vertekend beeld. 
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Gemeente (postcode) Gemiddeld aantal km 

Antwerpen (2000) 5 

Antwerpen (2020) 3 

Wilrijk (2610) 4 

Hoboken (2660) 3,14 

Edegem (2650) 3 

Tabel 6. Gemiddeld aantal kilometers dat de respondenten per gemeente zich wil verplaatsen voor de lessen. 

Respondenten uit de gemeente Antwerpen (2000) zijn bereid om de meeste kilometers af te leggen voor de lessen, 

namelijk vijf kilometer.  

Vervolgens werd onderzocht wie die de Nederlandse lessen zou moeten geven. Het grootste gedeelte van de 

respondenten (68%) heeft geen voorkeur voor het geslacht van de lesgever. De respondenten die wel hun 

voorkeur uitspraken, hebben een voorkeur voor een vrouwelijke lesgever. Slechts 4% van de respondenten zou 

een man als lesgever willen hebben. Daarnaast geeft 68% van de respondenten de voorkeur aan een lesgever die 

de Nederlandse taal als moedertaal heeft. De overige 34% geeft daarentegen de voorkeur aan iemand die dezelfde 

moedertaal heeft als de respondent. 

De betalingsbereidheid, uitgedrukt in euro’s, werd vervolgens getest. De modus ligt op een betalingsbereidheid 

tussen de nul en de twee euro per les. In Figuur 18 ziet u de betalingsbereidheid per lesuur in euro’s van de 

respondenten. Op de y-as is de relatieve frequentie weergegeven. Deze grafiek is rechtsscheef, 91% van de 

respondenten wil tussen de nul en 6 euro betalen per les. 

 

Figuur 18. Hoeveel bent u bereid te betalen per lesuur? (N = 29).  

Tussen de twee stellingen over kinderopvang tijdens de taallessen bestaat een zwakke negatieve correlatie (-0,42). 

Om na te gaan of de gevonden correlatie significant is, moet een Pearson correlatie test uitgevoerd worden in 

SPSS. Vooraleer deze test uitgevoerd kon worden moest eerst getest worden of de variabelen normaal verdeeld 

zijn. N < 30, waardoor een Kolmogorov-Smirnov test uitgevoerd moest worden.  
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Figuur 19. Output SPSS Kolmogorov-Smirnov test (N = 28).  

Uit de output van SPSS blijkt dat de significantie van de Kolmogorov-Smirnov test kleiner is dan 0,05. De 

nulhypothese wordt verworpen en de alternatieve hypothese wordt aanvaard. De data is niet normaal verdeeld. 

Doordat de data niet normaal verdeeld is, mag de Pearson correlatie test niet uitgevoerd worden. 

Hierdoor kan niet gezegd worden dat de gevonden correlatie van -0,42 significant is. Er kan niet met zekerheid 

gezegd worden dat een persoon slechts Nederlandse lessen wil volgen indien kinderopvang aanwezig is, dan kan 

deze persoon vaak zelf niet voor kinderopvang zorgen tijdens de lessen. Uit de resultaten van de enquêtes blijkt 

dat de helft van de respondenten enkel Nederlandse lessen wil volgen indien kinderopvang aanwezig is.  
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6. Aanbevelingen  
Hieronder worden de conclusies op onze onderzoeksvraag en deelvragen gegeven, alsook aanbevelingen voor de 

opdrachtgever. Om te eindigen met de beperkingen en suggesties voor verder onderzoek.  

6.1. Conclusie  
“Wat motiveert anderstalige ouders (moeders) om Nederlandse les te volgen?”  

Allereerst dient benadrukt te worden dat de resultaten niet veralgemeend mogen worden, vanwege de 

schaal/beperkte responsgraad van het onderzoek. Indien wij het in deze sectie over de ouders hebben, gaat dit 

over de respondenten die de enquête hebben ingevuld. 

De ouders zijn van mening dat ze dankzij de Nederlandse les hun kind beter zullen kunnen helpen en gemakkelijker 

zullen kunnen communiceren met externe partijen. Deze bevindingen hangen samen met de redenen voor het 

uitvoeren van dit marktonderzoek, de probleemstelling. Deze hield in dat Slim Huiswerkklas moeilijk kan 

communiceren met de anderstalige ouders en dat die ouders, door een gebrek aan de Nederlandse taalkennis, 

hun kinderen niet of nauwelijks kunnen bijstaan bij het huiswerk maken.  

Uit de belangrijkste motieven om deze lessen te volgen, blijkt dat de ouders zich ervan bewust zijn dat hun gebrek 

aan Nederlandse kennis hun verhindert op verscheidene vlakken. Als de lessen door Slim Huiswerkklas zouden 

worden aangeboden, met de juiste argumenten waarom ze het doen, zal dit waarschijnlijk een bron van motivatie 

voor de ouders zijn.  

Maar het aanbod van de lessen zal moeten gebeuren als aan enkele voorwaarden voldaan kan worden. Deze zijn 

terug te vinden in deelvraag 1 alsook in onderstaande sectie 6.2. 

Deelvraag 1: Wat is de organisatorische omkadering die de vzw ter beschikking zou moeten stellen opdat de ouders 

naar de lessen zouden komen?  

Wat betreft het organisatorisch aspect kan ten eerste geconcludeerd worden dat idealiter de lessen niet in het 

weekend zouden plaatsvinden. De lessen organiseren op maandag, dinsdag of vrijdag zullen, volgens deze 

resultaten, de meeste ouders aantrekken. Wat ten tweede ook opvalt, is dat de respondenten de Nederlandse 

lessen graag bij Slim Huiswerkklas zelf zouden volgen. Daarentegen zou het geen goed idee zijn om een cursus 

Nederlands in een extern leslokaal aan te bieden. Wat daarnaast ook niet ideaal zou zijn, is om ‘s avonds les te 

geven, want maar weinig respondenten zijn daar voorstander van. Wat de prijzen betreft, verschillen de meningen. 

Algemeen genomen betalen de ouders liever niet meer dan 6 euro.  

Indien de lessen Nederlands worden aangeboden in functie van de voorkeuren van de ouders, is er meer kans op 

een hoger aantal aanwezigen. Een tevreden klant zal makkelijker gemotiveerd zijn om naar de les te komen. En 

als deze gemotiveerd zijn, is de kans inderdaad groter dat ze aan die les zullen deelnemen. Dit kan afgeleid worden 

uit de Pearson correlatie test.  

Deelvraag 2: Waarom zouden de anderstalige ouders niet graag naar de les komen? 

Een zeer frequent voorkomend antwoord op bovenstaande vraag is dat de ouders geen tijd hebben om naar de 

les te komen. Het is cruciaal om de lessen aan te bieden wanneer ze wel tijd hebben, dit betekent geen les in de 

avond. Bijkomend zou de les best plaatsvinden op maandag, dinsdag of vrijdag.  Naast het tijdsgebrek kan er 

enerzijds opgemerkt worden dat de ouders de prijs om een les te volgen te duur vinden, anderzijds gaan ze niet 

in op het aanbod van een cursus Nederlands voor de simpele reden dat ze er reeds één volgen.  
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Deelvraag 3: Waarom zouden de anderstalige ouders graag naar de lessen komen? 

Uit de verschillende antwoorden kan besloten worden dat de belangrijkste motieven voor het volgen van lessen 

Nederlands enerzijds zijn dat ze daardoor beter zullen kunnen communiceren met externe partijen. Beter 

communiceren met de meesters en juffen van de kinderen blijkt ook een grote motivatie te zijn. Anderzijds zijn ze 

ervan overtuigd dat ze op die manier hun kind beter en gemakkelijker zullen kunnen helpen bij het maken van 

zijn/haar huiswerk. Daarbovenop zou het een extra motiverende werking hebben moesten de lessen worden 

aangeboden op hetzelfde moment en dezelfde plaats (in dit geval bij Slim Huiswerkklas) als de huiswerkklas voor 

hun kinderen.  

6.2. Aanbevelingen voor de opdrachtgever  
De aanbevelingen voor de opdrachtgever, Slim Huiswerkklas, zijn vooral gericht op de organisatorische aspecten 

van de Nederlandse taallessen. De motivatie is moeilijk te beïnvloeden. Anderstalige ouders kunnen extra 

gemotiveerd worden door de lessen in te richten naar hun wensen. 

Daarom zal een ‘ideale’ lesweek beschreven worden aan de hand van de verworven resultaten. De ‘ideale’ lesweek 

is opgesteld door middel van de modus en gemiddeldes van de organisatorische vragen uit de enquête. Een ‘ideale’ 

lesweek zal plaatsvinden op maandag, dinsdag of vrijdag in de voormiddag (tot 12 uur) bij Slim Huiswerkklas in de 

Blikfabriek. Deze lessen moeten twee keer per week doorgaan en moeten gemiddeld één uur en eenenveertig 

minuten duren. Bij voorkeur zijn de kosten per lesuur tussen de nul en twee euro. Het merendeel van de 

respondenten heeft geen voorkeur voor het geslacht van de lesgever. Indien toch een keuze gemaakt moet 

worden tussen een mannelijke of een vrouwelijke lesgever, gaat uiteindelijk de voorkeur naar een vrouw. 

Bovendien moet de lesgever bij voorkeur de Nederlandse taal als moedertaal hebben. In deze ‘ideale’ situatie is 

ook kinderopvang aanwezig tijdens de Nederlandse taallessen. 

Als de bovenstaande resultaten worden teruggekoppeld naar de motieven, is het cruciaal dat Slim huiswerkklas 

rekening houdt met het gewenste tijdstip van het lesgeven. Aangezien tijdsgebrek de voornaamste reden is dat 

de ouders geen Nederlandse les volgen. Daarnaast mogen de lessen niet te veel kosten. 

Verder kan Slim Huiswerkklas de relevantste motieven van de ouders extra benadrukken om ze zo te overtuigen 

deel te nemen aan de les. Zo kunnen ze aankaarten dat de ouders beter gaan kunnen communiceren met externe 

partijen en helpen met het huiswerk van hun kind door het volgen van Nederlandse les.  

6.3. Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek 

Een aantal beperkingen met betrekking tot dit onderzoek dienen vermeld te worden. Een eerste beperking van 

het onderzoek is de selectiefout die niet ingeschat kan worden. Deze selectiefout bestaat doordat er gekozen is 

voor een gemakkelijkheidssteekproef. De papieren versies zijn afgedrukt en verspreid door Slim Huiswerkklas. In 

de eerste week dat de enquête open was, hebben zij deze meegegeven aan de kinderen. Vervolgens hebben de 

ouders een week later deze weer ingeleverd. Verder werd de online enquête gedeeld met de scholen waarmee 

Slim Huiswerkklas samenwerkt. Omdat de doelgroep zeer moeilijk te bereiken was, was het enkel via deze kanalen 

mogelijk om hun te contacteren. Door deze selectiefout is het niet mogelijk om de resultaten te veralgemenen.  

Een tweede beperking is de huidige COVID-crisis die een grote invloed heeft gehad op dit onderzoek. Ten eerste, 

waren we door de crisis eigenlijk verplicht om een enquête online op te maken en die zo veel mogelijk online door 

te sturen. Het plan om in de inkomhal van de scholen te gaan staan en de enquête door de ouders te laten invullen, 

kon dus niet doorgaan. Scholen lieten geen ouders meer toe in de inkomhal en ze moesten zo veel mogelijk op tijd 

komen zodat ze niet moesten wachten. Bovendien bestaat er een grote taalbarrière om de ouders te kunnen 

aanspreken om ze te motiveren om de enquête in te vullen.  
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Vervolgens wilden niet veel scholen meewerken aan de verspreiding van de enquête, omdat ze door de huidige 

crisis al veel werk hadden. Nadat er telefonisch contact was met de scholen, werd er beloofd om deze enquêtes 

door te sturen via Smartschool of om het op hun website te plaatsen. De responsegraad liet echter blijken dat er 

maar 1 school zich daaraan heeft gehouden.  

Ook het plan om bij Slim Huiswerkklas in de wachtzaal de ouders te ondervragen is niet kunnen doorgaan door de 

Corona-crisis. Het leek ons niet verantwoord om op verschillende locaties ouders aan te spreken terwijl de 

coronacijfers een hoogtepunt hadden bereikt en de universiteit zelf ook in code rood zat. Bovendien bleven steeds 

minder ouders in de wachtzaal wachten tijdens de lessen. 

Een derde beperking is de lage responsegraad. Deze valt te verklaren aan de hand van verschillende factoren. Een 

eerste factor is het feit dat het opstellen van de enquête aanzienlijk veel tijd vergde (zie Appendix D. Tijdlijn). 

Hierdoor werd de enquête over een korte periode verspreid.  De reden dat de enquête veel tijd vergde is omdat 

deze niet enkel opgesteld moest worden maar ook vertaald naar 4 andere talen (Frans, Engels, Turks en Arabisch). 

Vooral de Arabische versie was niet evident, aangezien er niet direct iemand werd gevonden die de enquête in 

het Arabisch kon vertalen. De eerste drie mensen die werden gecontacteerd zijn op het laatste moment nog 

weggevallen, waardoor steeds verder gezocht moest worden. Een tweede factor is het feit dat de scholen niet 

echt wilden meewerken aan de verspreiding van de enquête en omdat we niet in de inkomhal hebben kunnen 

staan, konden er niet veel mensen worden bereikt. Door de scholen werd bovendien meegedeeld dat een groot 

deel van ons doelgroep geen internet thuis heeft, wat zeker heeft meegespeeld in die lage respons.  

Omtrent suggesties voor vervolgonderzoek, zou het interessant zijn om niet alleen anderstalige ouders te gaan 

bevragen die in de scholen zitten die samenwerken met Slim Huiswerkklas, maar ook andere scholen die nog geen 

samenwerking hebben met Slim Huiswerkklas. Verder zou het ook interessant zijn om andere gemeenten dan 

Antwerpen te bevragen om te zien of er verschillen zijn in de motieven om Nederlandse lessen te volgen tussen 

de gemeenten.  

Een andere suggestie voor verdiepend onderzoek is om de geïnteresseerde ouders bij Slim Huiswerk te 

interviewen. Met het huidige onderzoek kon de interesse, de motivatie en enkele praktische zaken voor de lessen 

reeds onderzocht worden.  Hieruit blijkt dat een deel van de anderstalige ouders bij Slim Huiswerkklas interesse 

heeft in Nederlandse lessen. Door middel van een interview met geïnteresseerden zou Slim Huiswerkklas extra de 

diepte in kunnen gaan. Hierdoor zouden de Nederlandse lessen nog beter ingericht kunnen worden, naar de 

wensen van de ouders. Zoals reeds blijkt uit dit onderzoek is het belangrijk om aan de ouders hun wensen te 

voldoen voor de motivatie van de ouders. Bij het huidige verkennende onderzoek was het lastig om ouders te 

bereiken, mede omdat er nog geen voorkennis was met betrekking tot de interesse van ouders. De interesse moest 

met het huidige onderzoek eerst nog getest worden. Na dit onderzoek blijkt dat een deel van de ouders van Slim 

Huiswerkklas geïnteresseerd is en door de enquête zijn ze al bekend met het idee van Nederlandse lessen. Wellicht 

is het hierdoor makkelijker voor Slim Huiswerkklas om contact te leggen met de ouders voor een diepte-interview.  

Echter kan het nog steeds een probleem blijven dat de anderstalige ouders niet snel mensen toe laten, waardoor 

wellicht niet veel ouders willen participeren. Daarnaast blijft de taalbarrière bij een interview een probleem. Bij 

een interview dient een goede tolk aanwezig te zijn. Slim Huiswerkklas zou hiervoor wellicht een budget ter 

beschikking moeten stellen bij vervolgonderzoek. Ook dient men rekening te houden met het feit dat het wellicht 

lastig is om een goede tolk te vinden, aangezien het voor het huidig onderzoek ook zeer lastig was om een 

Arabische vertaler te vinden.  
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Appendix 

A. Lijst met scholen 
▪ De Schakel -> Antwerpen; Hoboken  

▪ De Piramide -> Antwerpen; Antwerpen  

▪ Het Kompas -> Antwerpen; Hoboken  

▪ Pius X -> Antwerpen; Antwerpen  

▪ Don Bosco -> Hoboken  

▪ Olympiade -> Antwerpen  

▪ Hofke van Thys -> Antwerpen; Hoboken 

▪ De Molen --> Antwerpen; Hoboken 

▪ Creatopia -> Antwerpen, Antwerpen  

▪ Sint Agnes --> Antwerpen; Hoboken 

▪ De Puzzel -> Antwerpen; Hoboken 

▪ De Letter -> Wilrijk  

▪ Parkschool --> Wilrijk 

▪ OLV College -> Antwerpen; Antwerpen 
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B. Verspreiding 
Hieronder bespreken we de stappen die we voor de verspreiding van de enquête ondernomen hebben: 

1. Op maandag 23/11/2020 werd de link naar de enquête verstuurd via mail naar de verschillende scholen via hun 

secretariaat. We gaven het doel en het nut van ons onderzoek duidelijk aan. De bedoeling was om zo de scholen 

zelf maximaal aan te moedigen tot de verspreiding. Een aantal praktische zaken werden ook aangegeven zoals de 

duurtijd van onze enquête (10 minuten) en tot wanneer deze open zou staan (vrijdag 4 december). Hierop kregen 

we één reactie van de school De Piramide (een administratief medewerker ging onze mail doorsturen naar 

leerkrachten).  

2. Op maandag 23/11/2020 verzonden we alle verschillende papieren exemplaren in de verschillende talen en 

onze link door naar Slim Huiswerkklas. Zij gaven nadien de exemplaren door aan de kinderen. Wij kwamen ze op 

donderdag 3 december terug ophalen. Deze manier van verspreiding, leek voor ons het veiligst, het efficiënts en 

het gemakkelijkst. Aangezien we midden in een gezondheidscrisis zitten leek het voor ons niet verstandig om in 

de wachtzaal van Slim Huiswerkklas de enquêtes zelf te gaan verdelen. We wensten daarom de hulp van Slim 

Huiswerkklas te gebruiken, als contactpunt met de kinderen en dit leek ons ook het efficiënts, gezien zij de 

kinderen gemakkelijk konden aanspreken.  

3. Nadien werden alle scholen ook opgebeld. In dit gesprek werd hen gevraagd wat ze zelf handiger vonden voor 

de verspreiding. Meerdere scholen gaven aan dat ze liever niet hadden dat we er zelf zouden gaan staan om de 

enquêtes af te nemen. Een aantal onder hen gaven aan dat ze de link naar onze enquête op hun platform zouden 

plaatsen. We merkten aan de grote respons komende van Parkschool dat ze het op hun Smartschool hadden 

geplaatst. Een aantal scholen namen ook niet op, we weten dat ze het druk kunnen hebben. Diegene die hadden 

aangegeven om later nog is te bellen, belden we nog is.  

4. Ook via het sociale mediaplatform Facebook werd de link in meerdere groepen (zoals ‘Durf te vragen 

Antwerpen’, ‘ Wilrijk‘, ‘HoBoken’, …) gezet. Een aantal scholen vonden we ook terug op Facebook, we stuurden 

hen een berichtje via Messenger. Enkel het Pius-X instituut van Antwerpen gaf het volgende aan: “Er worden reeds 

lessen Nederlands voor ouders gegeven op school en er wordt al van een aantal huiswerkklassen in de nabije 

omgeving gebruikt gemaakt. Nog meer aanbieden zou tot verwarring en versnippering leiden”.  

5. We hebben ook zoveel mogelijk beroep gedaan op kennissen van ons die ons zouden kunnen helpen. Bovendien 

stuurden we mails naar verscheidene instanties zoals: sociale diensten, jeugddiensten, gemeentes, 

jeugdconsulenten en andere instellingen die reeds Nederlandse les aanboden.  
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C. Analyse 

Algemene vragen 

Q26 Relatieve 

frequentie  

30 3% 

31 6% 

32 3% 

35 12% 

36 6% 

38 12% 

39 6% 

40 6% 

41 3% 

42 6% 

43 6% 

44 9% 

45 15% 

47 6% 

66 3% 

Totaal 100% 

Tabel 7. Relatieve frequentietabel: Wat is uw leeftijd? (N = 34).  

Motieven 

 

Figuur 20. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik geen tijd heb (N = 39).  
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Figuur 21. Als mijn kind op hetzelfde moment (uur) ook lessen kan volgen, dan motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen (N = 39).  

 

Figuur 22. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik talen leren niet leuk vind (N = 39).  

 

 

Figuur 23. Als ik samen met mijn kind lessen kan volgen, dan motiveert dit mij om Nederlandse lessen te volgen 

(N = 39).  
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Figuur 24. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik er niet voor wil betalen (N = 39).  

 

Figuur 25. Als de lessen goedkoop zijn, dan motiveert dit mij om Nederlandse lessen te volgen (N = 39).  

 

Figuur 26. Als een vertaler aanwezig is, dan motiveert dit mij om Nederlandse lessen te volgen (N = 39).  
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Figuur 27. Als ik door de lessen mijn kind beter kan helpen met het huiswerk, dan motiveert dit mij om 

Nederlandse taallessen te volgen (N = 40).  

 

Figuur 28. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat het te duur is (N = 39).  

 

Figuur 29. Als ik door lessen beter kan communiceren met externe partijen, dan motiveert dit mij om Nederlandse 

lessen te volgen (N = 40).  
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Figuur 30. Als ik door de lessen beter met de juffen en meesters van mijn kind kan communiceren, dan motiveert 

dit mij om Nederlandse les te volgen (N = 40).  

 

Figuur 31. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik al Nederlandse les volg (N = 39).  

 

Figuur 32. Als de Nederlandse taalkennis, die ik door de lessen verworven heb, mij kan helpen bij activiteiten in 

het dagelijks leven zoals boodschappen doen, het openbaar vervoer nemen, … dan motiveert dit mij om 

Nederlandse lessen te volgen (N = 40).  
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Figuur 33. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik talen liever zelf leer (N = 39).  

 

Figuur 34. Ik vind een nieuwe taal leren leuk en dit motiveert mij om Nederlandse lessen te volgen (N = 39).  

 

Figuur 35. Als ik door de lessen meer over de Belgische cultuur leer, dan motiveert dit mij om Nederlandse lessen 

te volgen (N = 39).  
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Figuur 36. Als ik door de lessen actiever kan deelnemen aan de maatschappij, dan motiveert dit mij om 

Nederlandse lessen te volgen (N = 39).  

 

Figuur 37. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik al voldoende Nederlands kan (N = 40).  

 

Figuur 38. Een motief om geen Nederlandse taallessen te volgen, is dat ik er het nut niet van zie (N = 38).  
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Organisatorische vragen 

Q15 Relatieve frequentie 

Voormiddag (tot 12 uur) 28% 

Middag (12-14 uur) 22% 

Namiddag (14-18 uur) 22% 

Avond (na 18 uur) 16% 

Ik heb geen voorkeur 13% 

Totaal 100% 

Tabel 8. Relatieve frequentietabel: Op welk tijdstip zouden de Nederlandse lessen best plaatsvinden? (N = 32). 

Q16  Relatieve frequentie 

Maandag 17% 

Dinsdag 17% 

Woensdag 13% 

Donderdag 11% 

Vrijdag 17% 

Zaterdag 6% 

Zondag 6% 

Ik heb geen voorkeur 13% 

Totaal 100% 

Tabel 9. Relatieve frequentietabel: Op welke dag zouden de Nederlandse lessen het best plaatsvinden? (N = 53). 

Q17 Relatieve frequentie 

Op de school van mijn kind(eren) 28% 

Bij Slim Huiswerkklas 43% 

Extern leslokaal 13% 

Online 20% 

Thuis 13% 

Ik heb geen voorkeur 13% 

Totaal 100% 

Tabel 10. Relatieve frequentietabel: Op welke plaats zou de Nederlandse les moeten plaatsvinden? (N = 40).  

Q18 Relatieve frequentie 

1 54% 

2 29% 

3 14% 

4 of meer 4% 

Totaal 100% 

Tabel 11. Relatieve frequentietabel: Hoelang wilt u dat de lessen duren? (N = 28).  
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Figuur 39. Hoelang wilt u dat de lessen duren? (N = 28).  

Q19 Relatieve frequentie 

1 32% 

2 50% 

3 11% 

4 0% 

5 7% 

Totaal 100% 

Tabel 12. Relatieve frequentietabel: Op welke frequentie zou u graag naar de les willen komen? (N = 28).  

 

Figuur 40. Op welke frequentie zou u graag naar de les willen komen? (N = 28).  

Q20 Relatieve frequentie 

Man 4% 

Vrouw 29% 

Ik heb geen voorkeur 68% 

Totaal 100% 

Tabel 13. Relatieve frequentietabel: Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? (N = 28).  

 



 

 

 
44 

 

Figuur 41. Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? (N = 28).  

Q21 Relatieve frequentie 

Iemand die dezelfde moedertaal als mij 

spreekt 

34% 

Iemand die Nederlands als moedertaal heeft 66% 

Totaal 100% 

Tabel 14. Relatieve frequentietabel: Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? (N = 29).  

 

Figuur 42. Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? (N = 29).  

Q22 Relatieve frequentie 

Niets 21% 

0-2€ 28% 

2-4€ 24% 

4-6€ 17% 

6-8€ 3% 

8-10€ 3% 

10€ of meer 3% 

Totaal 100% 

Tabel 15. Relatieve frequentietabel: Hoeveel bent u bereid te betalen per lesuur? (N = 29).  
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Q23 Gemiddeld aantal km 

Antwerpen (2000) 5 

Antwerpen (2020) 3 

Wilrijk (2610) 4 

Hoboken (2660) 3,14 

Edegem (2650) 3 

Tabel 16. Relatieve frequentietabel: Hoeveel km wilt u zich maximum verplaatsen voor de les vanaf uw huis? 

(N=17).  

 

Figuur 43. Hoeveel km wilt u zich maximum verplaatsen voor de les vanaf uw huis? (N = 17).  

Q24_1 Relatieve frequentie 

Helemaal oneens 18% 

Oneens 11% 

Noch oneens, noch eens 21% 

Eens 39% 

Helemaal eens 11% 

Totaal 100% 

Tabel 17. Relatieve frequentietabel: Ik wil enkel Nederlandse tallessen volgen indien er kinderopvang aanwezig is 

(N = 28).  

 

Figuur 44. Ik wil enkel Nederlandse taallessen volgen indien er kinderopvang aanwezig is (N = 28).  
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Q24_2 Relatieve frequentie 

Helemaal oneens 10% 

Oneens 28% 

Noch oneens, noch eens 14% 

Eens 38% 

Helemaal eens 10% 

Totaal 100% 

Tabel 18. Relatieve frequentietabel: Ik kan zelf voor kinderopvang zorgen tijdens de Nederlandse lessen (N = 29).  

 

Figuur 45. Ik kan zelf voor kinderopvang zorgen tijdens de Nederlandse lessen (N = 28).  
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D. Tijdlijn 
 

 

Figuur 46. Tijdlijn marktonderzoek Slim Huiswerkklas.  

  

Maandag 12 oktober:  Uitleg marktonderzoek groepstaak

Dinsdag 20 oktober: Afspraak met Slim Huiswerkklas

Maandag 26 oktober: Afspraak met interne begeleider

Maandag 26 oktober: Start enquête opstellen

Maandag 9 november: Eerste versie Nederlandse enquête af

Dinsdag 10 november: Nederlandse versie enquête af 

Vrijdag 20 november: Arabische versie vertaald

Zondag 22 november: Vertalingen enquête af , zowel op papier als online

Maandag 23 november: Start verspreiding enquêtes

Vrijdag 4 december: Afsluiting enquête

Zaterdag 5 december: Start analyse enquête

Vrijdag 11 december: WPO rapport indienen
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E. Enquête  

E.1. Enquête Nederlands 
 

WILT U ALS OUDER EXTRA BIJDRAGEN AAN HET HUISWERK VAN UW KIND?  
 

Enquête Slim Huiswerkklas  
 
Beste ouder, 
 
Wilt u uw kind zo goed mogelijk met zijn of haar huiswerk kunnen helpen? Lees dan verder! Slim 
huiswerkklas vzw is een organisatie die kinderen in Hoboken begeleidt met huiswerk maken. Deze 
enquête is opgesteld door studenten van de Vrije Universiteit Brussel voor een onderzoek naar 
Nederlandse taallessen voor anderstalige ouders van basisschoolleerlingen in de regio Hoboken, Wilrijk 
en Antwerpen.  
 
Voldoet u aan de bovenstaande beschrijving?  Dan vragen wij u graag om hoogstens 10 minuten van uw 
tijd te besteden aan deze enquête. Al uw antwoorden blijven volledig anoniem.  
 
De enquête mag u ook zelf doorsturen indien u mensen zou kennen die ook tot onze doelgroep behoren.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en deelname! 
 
Slim Huiswerkklas vzw in samenwerking met studenten van de Vrije Universiteit Brussel 
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We starten deze enquête met enkele vragen om onze steekproef af te bakenen. 
 
1. Heeft u kinderen die naar de basisschool gaan? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
Indien u bij vraag 1 het antwoord “Nee” heeft aangeduid, is dit het einde van de enquête. Indien u een 
andere optie heeft aangeduid mag u verdergaan met vraag 2.  
 
2. Op welke basisschool zit(ten) uw kind(eren)? 
Kies één of meerdere van de volgende antwoorden: 

❑ Creatopia 
❑ De Letter   
❑ De Molen  
❑ De Piramide 
❑ De Pluim 
❑ De Puzzel  
❑ De Schakel  
❑ Don Bosco   
❑ Het Kompas  
❑ Hofke van Thys  
❑ OLV College 
❑ Parkschool 
❑ Pius X   
❑ Sint-Agnes  
❑ Mijn kind zit op geen van de bovenstaande scholen  

 
Indien u bij vraag 2 het antwoord “Mijn kind zit op geen van de bovenstaande scholen” heeft 
aangeduid, is dit het einde van de enquête. Indien u een andere optie heeft aangeduid mag u 
verdergaan met vraag 3. 
 
3. Wat is uw moedertaal? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Nederlands  
❑ Frans 
❑ Engels 
❑ Arabisch 
❑ Turks 
❑ Andere: … 

 
Indien u bij vraag 3 het antwoord “Nederlands” heeft aangeduid, is dit het einde van de enquête. 
Indien u een andere optie heeft aangeduid mag u verdergaan met vraag 4. 
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4. Hoe goed beheerst u de Nederlandse taal? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Moedertaal 
❑ Vloeiend 
❑ Goed 
❑ Redelijk 
❑ Matig 

 
Indien u bij vraag 4 het antwoord “Moedertaal” heeft aangeduid, is dit het einde van de enquête. 
Indien u een andere optie heeft aangeduid mag u verdergaan met vraag 5. 
 
5. Hoe vaak spreekt u thuis Nederlands? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Nooit 
❑ Enkel in noodzakelijke situaties  
❑ Eén keer per maand  
❑ Eén keer per week  
❑ Meerdere keren per week  
❑ Elke dag  

 
We vervolgen de enquête met enkele vragen over Slim Huiswerkklas. 
 
6. Kent u de organisatie Slim Huiswerkklas? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Ja  
❑ Nee 

 
7. Gaat uw kind naar de huiswerkbegeleiding van Slim Huiswerkklas? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
Indien u bij vraag 7 het antwoord “Nee” heeft aangeduid, dan mag u verdergaan met vraag 10. Indien 
u het antwoord “Ja” heeft aangeduid mag u verdergaan met vraag 8. 
 
8. Hoe vaak gaat uw kind naar Slim Huiswerkklas? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ 1 uur per week 
❑ 2 uur per week 
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9. Waarom gaat uw kind naar Slim Huiswerkklas? 
Meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk: 

❑ Mijn kind heeft moeite met huiswerk maken 
❑ Mijn kind heeft ondersteuning nodig met lezen 
❑ Mijn kind heeft ondersteuning nodig met spreken 
❑ Mijn kind heeft nood aan rust om huiswerk te maken 
❑ Mijn kind heeft een leerstoornis 
❑ Mijn kind heeft een taalachterstand 
❑ Andere: ... 

 
Slim Huiswerkklas heeft het plan om Nederlandse lessen aan te bieden aan anderstalige ouders van 

basisschoolleerlingen. Daarom focust dit gedeelte van de enquête zich op de motieven om wel of geen 

Nederlandse lessen te volgen bij de vzw Slim Huiswerkklas. 

 

10. Allereerst volgen enkele stellingen over de motivatie om wel of geen Nederlandse taallessen te 
volgen. Gelieve aan te geven in welke mate u het eens bent met elke stelling door middel een kruisje. 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens
, noch 
eens 

Eens Helemaa
l eens 

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik geen tijd 
heb. 

     

Als mijn kind op hetzelfde moment 
(uur) ook lessen kan volgen, dan 
motiveert dit mij om Nederlandse 
lessen te volgen. 

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik talen 
leren niet leuk vind.  

     

Als ik samen met mijn kind lessen kan 
volgen, dan motiveert dit mij om 
Nederlandse lessen te volgen. 

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik er niet 
voor wil betalen. 

     

Als de lessen goedkoop zijn, dan 
motiveert dit mij om Nederlandse 
lessen te volgen. 

     

Als een vertaler aanwezig is, dan 
motiveert dit mij om Nederlandse 
lessen te volgen. 
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Stelling Helemaal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens
, noch 
eens 

Een
s 

Helemaal 
eens 

Als ik door de lessen mijn kind beter 
kan helpen met het huiswerk, dan 
motiveert dit mij om Nederlandse 
taallessen te volgen.  

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat het te 
duur is. 

     

Als ik door lessen beter kan 
communiceren met externe 
partijen, dan motiveert dit mij om 
Nederlandse lessen te volgen. 

     

Als ik door de lessen beter met de 
juffen en meesters van mijn kind 
kan communiceren, dan motiveert 
dit mij om Nederlandse les te 
volgen. 

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik al 
Nederlandse les volg.  

     

Als de Nederlandse taalkennis, die 
ik door de lessen verworven heb, 
mij kan helpen bij activiteiten in het 
dagelijks leven zoals boodschappen 
doen, het openbaar vervoer nemen, 
… dan motiveert dit mij om 
Nederlandse lessen te volgen. 

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik talen 
liever zelf leer. 

     

Ik vind een nieuwe taal leren leuk 
en dit motiveert mij om 
Nederlandse lessen te volgen.  

     

Als ik door de lessen meer over de 
Belgische cultuur leer, dan 
motiveert dit mij om Nederlandse 
lessen te volgen. 

     

Als ik door de lessen actiever kan 
deelnemen aan de maatschappij, 
dan motiveert dit mij om 
Nederlandse lessen te volgen. 
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Stelling Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

oneens
, noch 
eens 

Een
s 

Helemaal 
eens 

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik al 
voldoende Nederlands kan.  

     

Een motief om geen Nederlandse 
taallessen te volgen, is dat ik er het 
nut niet van zie.  

     

 
 
11. Vul bij 1, 2 en 3 uw voorkeur top drie motieven om wel Nederlandse les te volgen in door gebruik 
te maken van de letters die voor de onderstaande motieven staan (A, B, …).  
 

A. Op hetzelfde uur als mijn kind een les kunnen volgen  
B. Samen met mijn kind de Nederlandse les kunnen volgen  
C. Goedkope lessen kunnen volgen  
D. Een vertaler die aanwezig is  
E. Mijn kind beter kunnen helpen met huiswerk  
F. Beter kunnen communiceren met externe partijen  
G. Ik wil beter contact hebben met de juffen of meesters van mijn kind  
H. Nederlandse taalkennis kan mij helpen bij activiteiten in het dagelijks leven zoals boodschappen 

doen, het openbaar vervoer nemen, …  
I. Ik vind het leuk om een nieuwe taal te leren  
J. Om meer van de cultuur van België te leren  
K. Ik wil actiever deelnemen in de maatschappij  

 
Mijn top drie motieven om wel Nederlandse les te volgen: 
1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
 
12. Vul bij 1, 2, 3 uw voorkeur top drie motieven om geen Nederlandse les te volgen in door gebruik te 
maken van de letters die voor de onderstaande motieven staan (A, B, …).  
 

A. Geen tijd  
B. Te duur  
C. Ik wil er niet voor betalen  
D. Leer de taal liever zelf  
E. Ik zie er het nut niet van in  
F. Ik kan al voldoende Nederlands  
G. Ik volg al Nederlandse les  
H. Ik vind talen leren niet leuk  
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Mijn top drie motieven om geen Nederlandse les te volgen: 

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 

 
 
13. We vervolgen de enquête met twee stellingen over Nederlandse taallessen van Slim Huiswerkklas. 
Gelieve aan te geven in welke mate u het eens bent met elke stelling door middel van een kruisje. 
 

Stelling Helema
al 
oneens 

Oneens Noch 
oneens, 
noch 
eens 

Eens Helema
al eens 

Het volgen van Nederlandse les als 
ouder is nuttig voor het helpen bij 
het schoolwerk van mijn kind.  

     

Indien Slim Huiswerkklas 
Nederlandse taallessen zou 
aanbieden, zou ik hieraan willen 
deelnemen. 

     

 

14. Heeft u interesse in het volgen van Nederlandse lessen bij vzw Slim Huiswerkklas? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
Indien u bij vraag 14 het antwoord “Ja” heeft aangeduid, mag u verdergaan naar vraag 15 van de 
enquête. Indien u het antwoord "Nee” heeft aangeduid mag u verdergaan met vraag 24 van de 
enquête. 
 
Het volgende gedeelte van de enquête gaat verder in op de organisatorische aspecten van de 

Nederlandse lessen. 

 
15. Op welk tijdstip zouden de Nederlandse lessen best plaatsvinden? 

Meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk: 

❑ Voormiddag (tot 12 uur) 
❑ Middag (12 – 14 uur) 
❑ Namiddag (14 – 18 uur) 
❑ Avond (na 18 uur) 
❑ Ik heb geen voorkeur  
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16. Op welke dag zouden de Nederlandse lessen het best plaatsvinden? 
Meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk: 

❑ Maandag 
❑ Dinsdag  
❑ Woensdag 
❑ Donderdag 
❑ Vrijdag 
❑ Zaterdag 
❑ Zondag 
❑ Ik heb geen voorkeur 

 
17. Op welke plaats zou de Nederlandse les moeten plaatsvinden? 
Meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk: 

❑ Op de school van mijn kind(eren) 
❑ Bij Slim huiswerkklas 
❑ Extern leslokaal 
❑ Online 
❑ Thuis 
❑ Ik heb geen voorkeur 

 
18. Hoelang wilt u dat de lessen duren? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ 1 uur 
❑ 2 uur 
❑ 3 uur 
❑ 4 uur of meer 

 

19. Op welke frequentie zou u graag naar de les willen komen? 

Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ 1 keer per week 
❑ 2 keer per week 
❑ 3 keer per week 
❑ 4 keer per week 
❑ 5 keer per week  

 

20. Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? 

Kies één van de volgende antwoorden:  

❑ Man  
❑ Vrouw  
❑ Ik heb geen voorkeur 

 

 

21. Van wie zou u het liefst Nederlandse les volgen? 

Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Iemand die dezelfde moedertaal als mij spreekt  
❑ Iemand die Nederlands als moedertaal heeft 
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22. Hoeveel bent u bereid te betalen per lesuur? 

Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Niets  
❑ 0-2€  
❑ 2-4€ 
❑ 4-6€  
❑ 6-8€ 
❑ 8-10€ 
❑ 10€ of meer  

 

23. Hoeveel km wilt u zich maximum verplaatsen voor de les vanaf uw huis? 

 
____________________ km van huis 
 
24. We vervolgen de enquête met enkele stellingen over kinderopvang tijdens de Nederlandse 
taallessen. Gelieve aan te geven in welke mate u het eens bent met elke stelling door middel van een 
kruisje. 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Oneens Noch 
oneens, 
noch 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

Ik wil enkel Nederlandse taallessen 
volgen indien er kinderopvang 
aanwezig is 

     

Ik kan zelf voor kinderopvang 
zorgen tijdens de Nederlandse 
lessen 

     

 

De enquête wordt afgesloten met een aantal demografische vragen.  

 
25. Wat is uw geslacht? 
Kies één van de volgende antwoorden:  

❑ Man 
❑ Vrouw 
❑ Andere 
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26. Wat is uw leeftijd? 
___________________ 
 
27. In welke gemeente woont u? 
Kies één van de volgende antwoorden: 

❑ Antwerpen (2660) 
❑ Antwerpen (2000) 
❑ Wilrijk (2610) 
❑ Hoboken (2660) 
❑ Andere: ___________ 

 
28. Wat is uw nationaliteit? 
____________________ 
 
Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor het invullen! 

De enquête mag u ook zelf doorsturen indien u mensen zou kennen die ook tot onze doelgroep 

behoren. 

 

 

 
 

 

Indien u verdere vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: 

Camille.pauline.declerck@vub.be 

 

  

mailto:Camille.pauline.declerck@vub.be


 

 

 
58 

E.2. Enquête Engels 

Do you want to be more involved with your child's homework as a parent? 

 

Dear Parent, 

 

Do you want to help your child with his or her homework as well as possible? Keep reading! Slim 

Huiswerkklas vzw is an organization that helps children in Hoboken with their homework. This survey 

was drawn up by students of the Vrije Universiteit Brussel for a study of Dutch language lessons for 

non-native parents of primary school students in the region of Hoboken, Wilrijk and Antwerp. 

 

Do you meet the description above? Then we would like to ask you to spend at most 10 minutes of 

your time on this survey. All your answers will remain completely anonymous. 

 

 We would like to ask you to send the survey to people who also belong to our target group. 

  

We thank you in advance for your time and participation! 

 

Slim Huiswerkklas vzw in collaboration with students from the Vrije Universiteit Brussel.  
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We start this survey with a few questions to define our sample.   

  

1. Do you have children who go to primary school?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Yes  

❑ No  

If you said “No” in question 1, this is where the survey ends for you. If not, please go to question 2.  

  

2. What is the primary school (s) of your child (ren)?   

  Choose one or more of the following answers:   

❑ Creatopia  

❑ De Letter    

❑ De Molen   

❑ De Piramide   

❑ De Pluim    

❑ De Puzzel   

❑ De Schakel   

❑ Don Bosco    

❑ Het Kompas   

❑ Hofke van Thys   

❑ OLV College    

❑ Parkschool    

❑ Pius X   

❑ Sint-Agnes  

❑ My child does not attend any of the above schools  

If you indicated “My child does not attend any of the above schools” in question 2, this is where the 

survey ends for you. If not, please go to question 3. 

 

3. What is your native language?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Dutch  

❑ French  

❑ English  

❑ Arabic   

❑ Turkish  

❑ Others: ________________________________________________ 

If you indicated “Dutch” in question 3, this is where the survey ends for you. If not, please go to 

question 4. 
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4. How well do you speak the Dutch language?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Native  

❑ Fluent  

❑ Proficient   

❑ Intermediate   

❑ Beginner 

If you indicated “Native” in question 4, this is where the survey ends for you. If not, please go to 

question 5.  

 

5. How often do you speak Dutch at home?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Never  

❑ Only in necessary situations  

❑ Once a month  

❑ Once a week    

❑ Several times a week   

❑ Every day  

We continue the survey with some questions about Slim Huiswerkklas.  

 

6. Do you know the organization Slim Huiswerkklas?  

  Choose one of the following answers:   

❑ Yes   

❑ No   

 

7. Does your child go to the homework guidance of Slim Huiswerkklas?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Yes  

❑ No  

  

If you have indicated “No” to question 7, please go to question 10. If you have indicated “Yes”, 

please go to question 8. 

8. How often does your child go to the homework guidance of Slim Huiswerkklas?   

  Choose one of the following answers:   

❑ 1 hour per week  

❑ 2 hours a week  
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9. Why does your child go to Slim Huiswerkklas? 

  Several answer options are possible:   

❑ My child has trouble doing homework   

❑ My child needs support with reading    

❑ My child needs support in speaking    

❑ My child needs a quiet place while doing homework   

❑ My child has a learning disability   

❑ My child has a language deficiency  

❑ Others:   ________________________________________________ 

  

Slim Huiswerkklas has plans to offer Dutch classes to non-native parents of elementary school 

students. This part of the survey focuses on the motives to (not) take Dutch classes at Slim 

Huiswerkklas.   

10. First of all, the following statements will ask you about the motivation for taking or not taking 

Dutch language lessons. Please tick to what extent you agree with each statement.   

  Totally 
disagree  

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
I don't have 

time. 

     

If my child can 
take lessons at 
the same time 

(hour), this 
motivates me 
to take Dutch 

lessons.  

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
62 

 Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
I don't like to 

learn 
languages. 

     

If I can take 
lessons with 
my child, this 
motivates me 
to take Dutch 

lessons. 

     

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
I don't want to 

pay for it. 

     

If the lessons 
are cheap, this 
motivates me 
to take Dutch 

lessons. 

     

If a translator 
is present, this 
motivates me 
to take Dutch 

lessons.  

     

If I can help 
my child 

better with 
homework by 

taking the 
lessons, this 

will motivate 
me to take 

Dutch 
language 
lessons.  
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 Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
it is too 

expensive. 

     

If I can 
communicate 

better with 
external 

parties by 
taking lessons, 
this motivates 

me to take 
Dutch lessons. 

     

If I can 
communicate 

better with 
my child's 

teachers by 
taking lessons, 
this motivates 

me to take 
Dutch lessons. 

     

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
I already take 
Dutch lessons. 
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 Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

If the Dutch 
language 

knowledge, 
which I have 
acquired by 

taking lessons, 
can help me 

with activities 
in daily life 

such as 
shopping, 

taking public 
transport, ... 

then this 
motivates me 
to take Dutch 

lessons. 

     

One reason 
for not taking 

Dutch 
language 

lessons is that 
I prefer to 

learn 
languages 

myself.  

     

I enjoy 
learning a new 
language and 
this motivates 

me to take 
Dutch lessons. 

     

If I learn more 
about Belgian 

culture by 
taking lessons, 

it motivates 
me to take 

Dutch lessons. 
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 Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

If I can 
participate 

more actively in 
society by 

taking lessons, 
this motivates 

me to take 
Dutch lessons. 

     

One reason for 
not taking 

Dutch language 
lessons is that I 

can already 
speak the 
language 
enough. 

     

One reason for 
not taking 

Dutch language 
lessons is that I 

don't see the 
point of it. 
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11. At 1, 2 and 3, enter your preferred top three motives for taking Dutch lessons by using the letters 

that represent the motives below (A, B,…).                                            

A. Attending classes at the same time as my child 

B. To be able to follow Dutch lessons together with my child 

C. Being able to take cheap lessons 

D. A translator who is present 

E. Being able to help my child with homework better 

F. Being able to communicate better with external parties 

G. I want to have better contact with my child's teachers  

H. Knowledge of Dutch language can help me with activities in daily life such as shopping, taking public 

transport, ... 

I. I enjoy learning a new language 

J. To learn more about the culture of Belgium 

K. I want to participate more actively in society 

 

My top three reasons for taking Dutch lessons: 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

 

12. At 1, 2, 3, enter your preferred top three motives for not taking Dutch lessons by using the letters 

that represent the motives below (A, B,…).                                        

A. No time 

B. Too expensive 

C. I don't want to pay for it 

D. Rather learn the language myself 

E. I don't see the point of it 

F. I already speak enough the language 

G. I already take Dutch lessons 

H. I don't like learning language 
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My top three reasons for not taking Dutch lessons: 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

 

13. We continue the survey with two statements about Dutch language lessons of Slim Huiswerkklas. 

Please tick to what extent you agree with each statement.   

  Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

Taking Dutch 
lessons as a 

parent is 
helpful for 
helping my 
child with 

schoolwork. 

          

If Slim 
Huiswerkkla

s would 
offer Dutch 

language 
lessons, I 

would like to 
participate. 

          

  

14. Are you interested in taking Dutch lessons organized by Slim Huiswerkklas?   

❑ Yes   

❑ No   

 

If you have indicated “Yes” to question 14, please go to question 15. If you have indicated “No”, 

please go to question 24. 

The next part of the survey examines the organizational aspects of the Dutch lessons.   
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15. At what time should the Dutch lessons take place?   

  Several answer options are possible:   

❑ Morning (until 12 noon) 

❑ The midday (12 noon - 2 pm) 

❑ Afternoon (2 - 6 PM) 

❑ Evening (after 6 pm) 

❑ I have no preference  
 

16. On which day would you prefer taking the Dutch lessons?   

  Several answer options are possible:   

❑ Monday  

❑ Tuesday  

❑ Wednesday 

❑ Thursday 

❑ Friday  

❑ Saturday 

❑ Sunday   

❑ I have no preference 

 

17. At which place do you want to attend the Dutch lesson?   

  Several answer options are possible:   

❑ At the school of my children 

❑ At Slim Huiswerkklas  

❑ External classroom   

❑ Online   

❑ Home   

❑ I have no preference  

 

18. How long do you want the lessons to last?   

  Choose one of the following answers:   

❑ 1 hour   

❑ 2 hours  

❑ 3 hours 

❑ 4 hours or more 
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19. At what frequency would you like to come to class?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Once a week  

❑ 2 times a week  

❑ 3 times a week  

❑ 4 times a week   

❑ 5 times a week   

 

20. Who would you prefer as a teacher for the Dutch lessons?   

  Choose one of the following answers:     

❑ Man 

❑ Woman 

❑ I have no preference 

 

21. Who would you prefer as a teacher for the Dutch lessons?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Someone who speaks the same native language as me 

❑ Someone who speaks Dutch as a native language  

 

22. How much are you willing to pay per lesson?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Nothing  

❑ 0-2 €    

❑ 2-4 €    

❑ 4-6 €    

❑ 6-8 €    

❑ 8-10 €  

❑ 10 € or more  
  

 23. How many km do you want to travel for the lessons from your home? 

________________________ kilometers from my home.  
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24. We continue the survey with some statements about childcare during the Dutch language 

lessons. Please click to what extent you agree. 

  Totally 
disagree 

Disagree Neither 
disagree nor 

agree 

Agree Totally 
agree 

I only want 
to take 
Dutch 

language 
lessons if 

childcare is 
available  

          

I can provide 
childcare 

myself 
during 
Dutch 

lessons  

          

 

The survey concludes with a couple of demographic questions.     

25. What is your gender?   

 Choose one of the following answers:   

❑ Man   

❑ Woman  

❑ Other 

  

 26. What is your age? 

_______________________ 

 

27. In which municipality do you live?   

  Choose one of the following answers:   

❑ Antwerp (2660)   

❑ Antwerp (2000)   

❑ Wilrijk (2610)    

❑ Hoboken (2660)   

❑ Other:   ________________________________________________ 
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 28. What is your nationality?   

_________________________________ 

  

This is the end of the survey. Thank you for completing!   

You can also send the survey to people who also belong to our target group.   

     

 

 

If you have further questions, please send an email to:   

Camille.pauline.declerck@vub.be   

  

mailto:Camille.pauline.declerck@vub.be
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E.3. Enquête Arabisch
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E.4. Enquête Turks 

EBEVEYN OLARAK ÇOCUĞUNUZUN ÖDEVLERİNE EK KATKIDA BULUNMAK İSTER MİSİNİZ?  
  

Sevgili aileler,  
  

Çocuğunuza olabildiğince iyi bir şekilde ev ödevlerinde yardımcı olmak ister misiniz? O halde okumaya 
devam edin! Slim Huiswerkklas, Hoboken'daki çocuklara ev ödevleri konusunda rehberlik eden bir 
organizasyondur. Bu anket Vrije Universiteit Brussel öğrencileri tarafından Hoboken, Wilrijk ve Antwerp 
bölgesindeki ilkokul öğrencilerinin anadili olmayan ebeveynleri için Hollandaca dil dersleri çalışması için 
hazırlanmıştır.  
  

Yukarıdaki tanıma uyuyor musunuz? O halde zamanınızın birkaç dakikasını bu ankete ayırmanızı rica 
ediyoruz. Tüm yanıtlarınız tamamen isimsiz kalacaktır.  
  

Hedef grubumuza ait kişileri tanıyorsanız anketi kendiniz de gönderebilirsiniz.  
  

  
Zaman ayırdığınız ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz!  
  

  
Slim Huiswerkklas, Vrije Universiteit Brussel öğrencileriyle işbirliği içinde.  
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Bizim örnek tanımlamak için birkaç soru bu anketi başlar.  
  
1. İlkokula giden çocuğunuz var mı?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  

❑ Evet  
❑ Hayır  

  
Soru 1'te " Hayır " dediyseniz, anket sizin için burada biter. Değilse, lütfen şuraya gidin soru 2.   
  
2. Çoçuklarınız hangi ilkokulda okuyor?   
Birkaç cevap seçeneği mümkündür:  
  

❑ Creatopia  
❑ De Letter    
❑ De Molen   
❑ De Piramide  
❑ De Pluim  
❑ De Puzzel   
❑ De Schakel   
❑ Don Bosco    
❑ Het Kompas   
❑ Hofke van Thys   
❑ OLV College  
❑ Parkschool  
❑ Pius X    
❑ Sint-Agnes  
❑ Çocuğum yukarıdaki okullardan hiçbirine gitmiyor  

  
Soru 2'te “Çocuğum yukarıdaki okullardan hiçbirine gitmiyor” dediyseniz, anket sizin için burada biter. 
Değilse, lütfen şuraya gidin soru 3.  
  
3. Ana diliniz nedir?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:   
  

❑ Hollandaca  
❑ Fransızca  
❑ Ingilizce  
❑ Arapça  
❑ Türk  
❑ Diğerleri: ______________________________________  

  
Soru 3'te “Hollandaca” dediyseniz, anket sizin için burada biter. Değilse, lütfen şuraya gidin soru 4.  
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4. Hollandaca'yı ne kadar iyi konuşuyorsunuz?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  

❑ Anadil  
❑ Akıçı  
❑ İyi  
❑ Makul  
❑ Ilımlı  

  
Soru 4'te “Anadil” dediyseniz, anket sizin için burada biter. Değilse, lütfen şuraya gidin soru 5.   
  
5. Ne sıklıkla evde Hollandaca konuşuyorsunuz?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  
❑ Asla  
❑ Sadece gerekli durumlarda  
❑ Ayda bir  
❑ Haftada bir  
❑ Haftada birkaç kez  
❑ Her gün  

  
Ankete Slim Huiswerkklas ile ilgili bazı sorularla devam ediyoruz.  
  
6. Slim Huiswerkklas organizasyonunu biliyor musunuz?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:   
  
❑ Evet  
❑ Hayır  

  
7. Çocuğunuz Slim Huiswerkklas'ın ev ödevi gözetimine gidiyor mu?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  

❑ Evet  
❑ Hayır  

  
Soru 7'te “Hayır” dediyseniz, lütfen şuraya gidin soru 10. “Evet” dediyseniz, lütfen şuraya gidin soru 8.  
  
8. Çocuğunuz Slim Huiswerkklasna ne sıklıkla katılıyor?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
 

❑ Haftada 1 saat  
❑ Haftada 2 saat  
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9. Çocuğunuz neden Slim Huiswerkklasna gidiyor?   
Birkaç cevap seçeneği mümkündür:  
  
❑ Çocuğum ödev yapmakta zorlanıyor  
❑ Çocuğumun okuma konusunda desteğe ihtiyacı var  
❑ Çocuğumun konuşurken desteğe ihtiyacı var  
❑ Çocuğumun ödev yapmak için dinlenmeye ihtiyacı var  
❑ Çocuğumun öğrenme güçlüğü var  
❑ Çocuğumun dil gecikmesi var  
❑ Diğerleri: ____________________________________  

  
Slim Huiswerkklas, ilkokul öğrencilerinin yabancı ebeveynlerine Hollandaca dersleri sunmayı 
planlıyor. Bu sebepten anketimizin bu kısmı ile bizle Hollandaca ders görmeniz gerekiyor mu veya 
gerekmiyor mu görmek istiyoruz.  
  
10. Öncelikle, Hollandaca dersi alma veya almama motivasyonuyla ilgili bazı seçenekler sunulacaktır. 
Lütfen her bir ifadeye ne ölçüde katıldığınızı işaretleyin.  
  

  

  
Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne katılıyorum 

ne de 
katılmıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Hollandaca dersi 
almamamın bir 
nedeni zamanımın 
olmaması.  

          

Çocuğum da aynı 
zamanda (saat) 
ders alabiliyorsa, 
bu beni 
Hollandaca 
dersleri almaya 
motive eder.  

          

Hollandaca dersi 
almamamın bir 
nedeni dil 
öğrenmeyi 
sevmemem.  
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Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne katılıyorum 

ne de 
katılmıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Çocuğumla ders 
alabilirsem, bu 
beni Hollandaca 
dersleri almaya 
motive ediyor.  

          

Hollandaca dersi 
almamamın bir 
nedeni, bunun 
için para ödemek 
istemememdir.  

          

Dersler ucuzsa, 
bu beni 
Hollandaca 
dersleri almaya 
motive ediyor.  

          

Bir çevirmen 
varsa, bu beni 
Hollandaca 
dersleri almaya 
motive ediyor.  

          

Çocuğuma 
dersler yoluyla 
ev ödevlerinde 
daha iyi yardım 
edebilirsem, bu 
beni Hollandaca 
dersleri almaya 
motive 
edecektir.  
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Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne katılıyorum 

ne de 
katılmıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Hollandaca dersi 
almamanın bir 
nedeni, çok 
pahalı 
olmasıdır.  

          

Dersler 
aracılığıyla 
dışarıdaki 
kişilerle daha iyi 
iletişim 
kurabilirsem, bu 
beni Hollandaca 
dersleri almaya 
motive ediyor.  

          

Dersler 
aracılığıyla 
çocuğumun 
öğretmenleri ile 
daha iyi iletişim 
kurabilirsem, bu 
beni Hollandaca 
dersleri almaya 
motive eder.  

          

Hollandaca dersi 
almamamın bir 
nedeni de zaten 
Hollandaca 
dersleri 
alıyorum.  
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Tamamen 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  
  

Ne katılıyorum 
ne de 
katılmıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Derslerle 
edindiğim 
Hollandaca 
bilgisi alışveriş, 
toplu taşıma gibi 
günlük yaşam 
aktivitelerinde 
bana yardımcı 
oluyorsa, bu beni 
Hollandaca 
dersleri almaya 
motive eder.  

          

Hollandaca dersi 
almamamın bir 
nedeni kendi 
kendime dil 
öğrenmeyi tercih 
etmemdir.  

          

Yeni bir dil 
öğrenmekten 
keyif alıyorum ve 
bu beni 
Hollandaca 
dersleri almaya 
motive ediyor.  

          

Derslerle Belçika 
kültürü hakkında 
daha fazla şey 
öğrenirsem, bu 
beni Hollandaca 
dersleri almaya 
motive eder.  
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Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne 

katılıyorum 
ne de 

katılmıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Dersler aracılığıyla topluma 
daha aktif bir şekilde 
katılabilirsem, bu beni 
Hollandaca dersleri almaya 
motive eder.  

          

Hollandaca dersi almamamın 
bir nedeni zaten yeterince 
Hollandaca bilmemdir.  

          

Hollandaca dersi almamamın 
bir nedeni de 
bunun faydasini görmüyorum.  

          

  
11. 1, 2 ve 3'te, aşağıdaki motifleri temsil eden harfleri kullanarak (A, B,…) Hollandaca 
dersleri almak için tercih ettiğiniz ilk üç amacı girin.  
  
A. Çocuğumla aynı zamanda bir derse sahip olmak  
B. Çocuğumla Hollandaca derslerini takip edebilmek  
C. Ucuz ders alabilme  
D. Mevcut bir çevirmen  
E. Çocuğuma ev ödevlerinde daha iyi yardımcı olabilmek  
F. Dış taraflarla daha iyi iletişim kurabilmek  
G. Çocuğumun öğretmenleri ile daha iyi iletişim kurmak istiyorum  
H. Hollandaca bilmek alışveriş, toplu taşıma araçları kullanma gibi günlük yaşamdaki aktivitelerde bana 
yardımcı olabilir ...  
I. Yeni bir dil öğrenmekten zevk alıyorum  
J. Belçika kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için  
K. Topluma daha aktif katılmak istiyorum  
  
  
  

Hollandaca dersleri almak için en önemli üç nedenim:  
  
1._______  
  
2._______  
  
3._______  
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12. 1, 2, 3'te, aşağıdaki motifleri temsil eden harfleri kullanarak (A, B,…) Hollandaca 
dersi almamak için tercih ettiğiniz ilk üç nedeni girin.  
  
A. Zamanım yok  
B. Çok pahalı  
C. Bunun için ödeme yapmak istemiyorum  
D. Dili kendim ögrenmek istiyorum  
E. Bir faydasını görmüyorum  
F. Zaten yeterince Hollandaca biliyorum  
G. Zaten Hollandaca dersle alıyorum  
H. Dil öğrenmeyi sevmiyorum  
  
  
Hollandaca dersi almamak için en önemli üç nedenim:  
  
1._________  
  
2._________  
  
3._________  
  
  
  
13. Anketimize Slim Huiswerkklas'tan Hollandaca dersleri hakkında iki açıklama ile devam ediyoruz. 
Lütfen her bir ifadeye ne ölçüde katıldığınızı işaretleyin.    
  

  

  
Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne 

katılmıyorum 
ne de 

katılıyorum  
  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Hollandaca derslerini 
ebeveyn olarak almak, 
çocuğumun okul 
çalışmalarına yardımcı olmak 
için yararlıdır.  

          

Slim Huiswerkklas Hollandaca 
dersleri verecekse katılmak 
isterim.  

          

  
14. Slim Huiswerkklas'ta Hollandaca dersleri almak ister misiniz?  
 

❑ Evet  
❑ Hayır  

  
Soru 14'te “Evet” dediyseniz, lütfen şuraya gidin soru 15. “Hayır” dediyseniz, lütfen şuraya gidin soru 
24.  
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Anketin bir sonraki bölümü, Hollandaca derslerinin organizasyonel yönlerini daha ayrıntılı olarak 
incelemektedir.  
  
15. Hollandaca dersleri ne zaman yapılmalıdır?   
Birkaç cevap seçeneği mümkündür:  
  

❑ Sabah (öğlen 12'ye kadar)  
❑ Öğleden sonra (12:00 - 14:00)  
❑ Öğleden sonra (14:00 - 18:00)  
❑ Akşam (18: 00'dan sonra)  
❑ Tercihim yok  

 

  
16. Hollandaca dersleri en iyi hangi günde verilebilir?   
Birkaç cevap seçeneği mümkündür:   
  
❑ Pazartesi  
❑ Salı  
❑ Çarşamba  
❑ Perşembe  
❑ Cuma  
❑ Cumartesi  
❑ Pazar  
❑ Tercihim yok  

  
17. Hollandaca dersleri hangi yerlerde verilmelidir?   
Birkaç cevap seçeneği mümkündür:  
  

❑ Çocuğumuzun okulunda  
❑ Slim Huiswerkklas’ta  
❑ Dış sınıfında  
❑ İnternet üzerinden  
❑ Ev  
❑ Tercihim yok  

 

18. Dersler nekadar sürmelidir?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  

❑ 1 saat  
❑ 2 saat  
❑ 3 saat  
❑ 4 saat veya daha fazla  
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19. Sınıflara hangi sıklıkta gelmek istersiniz?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  
❑ Haftada bir kez  
❑ Haftada 2 kere  
❑ Haftada 3 kez  
❑ Haftada 4 kere  
❑ Haftada 5 kez  

  
20. Hollandaca derslerini kimden almayı tercih edersiniz?    
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:    
    

❑ Erkek  
❑ Kadın  
❑ Tercihim yok  

  
21. Hollandaca derslerini kimden almayı tercih edersiniz?    
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:    
  

❑ Benimle aynı ana dili konuşan biri  
❑ Anadili Hollandaca olan biri  

  
22. Ders başına ne kadar ödemek istiyorsunuz?    
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:    
  
❑ Hiçbirşey  
❑ 0-2 €  
❑ 2-4 €  
❑ 4-6 €  
❑ 6-8 €  
❑ 8-10 €  
❑ 10 € veya daha fazla  

  
23. Ders için evinizden en fazla kaç km gitmek istiyorsunuz?  
  
______________________________ kilomtres memleketimden.   
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24. Ankete Hollandaca dersleri sırasında çocuk bakımı ile ilgili bazı ifadelerle devam ediyoruz. Lütfen 
ne ölçüde kabul ettiğinizi tıklayın.  
  

  

  
Tamamen 

katılmıyorum  
Katılmıyorum  

  
Ne 

katılmıyorum 
ne de 

katılıyorum  

Katılıyorum  
  

Tamamen 
katılıyorum  

  

Sadece çocuk 
bakımı 
mevcutsa 
Hollandaca 
dersleri almak 
istiyorum  

          

Hollandaca 
dersleri 
sırasında çocuk 
bakımını 
kendim 
sağlayabilirim  

          

  
Anket bir dizi demografik soruyla sona eriyor.     
  
25. Cinsiyetin ne?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:  
  

❑ Adam  
❑ Kadın  
❑ Diğerleri  

 

26. Yaşınız kaç?  
  
_____________  
  
27. Hangi belediyede yaşıyorsunuz?   
Aşağıdaki cevaplardan birini seçin:   
  

❑ Anvers (2660)  
❑ Anvers (2000)  
❑ Wilrijk (2610)  
❑ Hoboken (2660)  
❑ Diğerleri: _________________  
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28. Memleketiniz neresi?    
___________________  
  
Bu anketin sonu. Tamamladığınız için teşekkürler!   
Hedef grubumuza ait kişileri tanıyorsanız anketi kendiniz de gönderebilirsiniz.   
  
  

  
  
  
Eğer daha fazla sorunuz varsa, sorunuzu bu adrese gönderebilirsiniz:   
Camille.pauline.declerck@vub.be  
  
  

mailto:Camille.pauline.declerck@vub.be
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E.5. Enquête Frans 

Souhaitez-vous en tant que parent épauler encore plus votre enfant à faire ses 
devoirs?  
  
Cher parent,  
Souhaitez-vous pouvoir aider votre enfant du mieux possible à faire ses devoirs ? Alors lisez la suite ! 
L'ASBL Slim Huiswerkklas est une organisation, à Hoboken, qui accompagne les enfants pendant la 
réalisation de leurs devoirs. Cette enquête a été conçue pour une étude concernant des cours de 
néerlandais pour des parents, dont le néerlandais n’est pas la langue maternelle et dont 
les enfants fréquentent l’école primaire dans la région de Hoboken, Wilrijk et Anvers.  
Correspondez-vous à la description ci-dessus ? Dans ce cas nous vous demandons s’il vous plaît de bien 
vouloir consacrer 10 minutes de votre temps à cette enquête. Toutes vos réponses resteront 
entièrement anonymes.   
Vous pouvez également partager l'enquête si vous connaissez des personnes qui appartiennent à notre 
groupe cible.  
  
Nous vous remercions d’avance pour votre temps consacré ainsi que pour votre participation!  
  
L’asbl Slim Huiswerkklas en collaboration avec des étudiants de la Vrije Universiteit Brussel  
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Nous commençons cette enquête par quelques questions dans le but de délimiter notre échantillon.  
 

1. Avez-vous des enfants à l’école primaire ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Oui  
❑ Non  

 
Si vous avez indiqué “Non” à la question 1, c’est ici que s’arrête l’enquête pour vous. Dans le cas 
contraire, veuillez passer à la question 2.  
 

2. Si oui, à quelle école primaire est/sont votre/vos enfants ?  
Plusieurs réponses sont possibles:  
 

❑ Creatopia  
❑ De Letter  
❑ De Molen  
❑ De Piramide  
❑ De Pluim  
❑ De Puzzel  
❑ De Schakel  
❑ Don Bosco  
❑ Het Kompas  
❑ Hofke van Thys  
❑ OLV College  
❑ Parkschool  
❑ Pius X  
❑ Sint-Agnes  
❑ Mon enfant n’est à aucune des écoles citées ci-dessus  

  
Si vous avez indiqué “Mon enfant n’est à aucune des écoles citées ci-dessus” à la question 2, c’est ici 
que s’arrête l’enquête pour vous. Dans le cas contraire, veuillez passer à la question 3.  
 
3. Quelle est votre langue maternelle ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Le néerlandais  
❑ Le français  
❑ L’anglais  
❑ L’arabe  
❑ Le turc  
❑ Autre : …   

 
Si vous avez indiqué “Le néerlandais” à la question 3, c’est ici que s’arrête l’enquête pour vous. Dans 
le cas contraire, veuillez passer à la question 4.  
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4. Dans quelle mesure maîtrisez-vous le néerlandais ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Langue maternelle  
❑ Couramment  
❑ Bien  
❑ Moyennement  
❑ Insuffisamment  

 
Si vous avez indiqué “Langue maternelle” à la question 4, c’est ici que s’arrête l’enquête pour vous. 
Dans le cas contraire, veuillez passer à la question 5.   
 

5. A quelle fréquence parlez-vous le néerlandais à domicile ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Jamais  
❑ Seulement en cas de nécessité  
❑ Une fois par mois  
❑ Une fois par semaine  
❑ Plusieurs fois par semaine  
❑ Tous les jours  

 
Nous poursuivons l’enquête avec quelques questions à propos de l’asbl Slim Huiswerkklas.  
 

6. Connaissez-vous l’organisation Slim Huiswerkklas?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Oui  
❑ Non  

 
7. Votre enfant va-t-il à l’école de devoirs de Slim Huiswerkklas ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Oui  
❑ Non  

 
Si vous avez indiqué “Non” à la question 7, veuillez passer à la question 10. Si vous avez indiqué “Oui”, 
veuillez passer à la question 8.  
 

8. A quelle fréquence votre enfant va-t-il chez Slim Huiswerkklas ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ 1 heure par semaine  
❑ 2 heures par semaine  
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9. Pourquoi votre enfant va-t-il chez Slim Huiswerkklas ?  
Plusieurs réponses sont possibles :   
 

❑ Mon enfant a du mal à faire ses devoirs  
❑ Mon enfant a besoin d’aide pour lire  
❑ Mon enfant a besoin d’aide pour parler  
❑ Mon enfant a besoin de calme pour faire ses devoirs  
❑ Mon enfant a un trouble d’apprentissage  
❑ Mon enfant a un retard de langage  
❑ Autre : ...  

 
Slim Huiswerkklas a comme idée d’offrir des cours de néerlandais à des parents d’enfants de l’école 
primaire et dont la langue maternelle n’est pas le néerlandais. C’est pourquoi cette partie de l’enquête 
se focalise sur les raisons potentielles pour suivre ou ne pas suivre des cours de néerlandais chez 
Slim Huiswerkklas.  
  
10. Tout d’abord, voici quelques affirmations concernant la motivation à suivre ou non des cours de 
néerlandais. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chaque affirmation à l’aide 
d’une croix.  
 

Affirmation  Pas du 
tout d’accord  

Pas d’accord  Ni en 
désaccord ni 

d'accord  

D’accord  Tout à fait 
d’accord  

Une raison pour ne 
pas suivre de cours 
de néerlandais est 
que je n'ai pas le 
temps.  

          

Si mon enfant peut 
également suivre des 
cours à la même 
heure, cela me 
motive à suivre des 
cours de 
néerlandais.  

          

Une raison pour ne 
pas suivre de cours 
de néerlandais est 
que je n'aime pas 
apprendre les 
langues.  
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Affirmation  Pas du 
tout d’accord  

Pas d’accord  Ni en 
désaccord ni 

d'accord  

D’accord  Tout à fait 
d’accord  

Si je peux suivre des 
cours avec mon 
enfant, cela me 
motive à suivre des 
cours de 
néerlandais.  

          

Une raison pour ne 
pas suivre de cours 
de néerlandais est 
que je ne veux pas 
payer pour ça.  

          

Si les cours sont bon 
marché, cela me 
motive à suivre des 
cours de 
néerlandais.  

          

Si un traducteur est 
présent, cela me 
motive à suivre des 
cours de 
néerlandais.  

          

Si grâce aux cours, je 
peux mieux aider 
mon enfant à faire 
ses devoirs, cela me 
motive à suivre des 
cours de 
néerlandais.   

          

Une raison pour ne 
pas suivre de cours 
de 
néerlandais est qu'ils 
sont trop chers.  
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Affirmation  Pas du 
tout d’accord  

Pas d’accord  Ni en 
désaccord ni 

d'accord  

D’accord  Tout à fait 
d’accord  

Si grâce aux cours je peux 
mieux communiquer avec des 
parties externes, cela me 
motive à suivre des cours de 
néerlandais.  

          

Si grâce aux cours, je peux 
mieux communiquer avec les 
professeurs de mon 
enfant, cela me motive 
à suivre des cours de 
néerlandais.  

          

Une raison pour ne pas suivre 
de cours de néerlandais est 
que j’en suis déjà.  

          

Si la connaissance de la langue 
néerlandaise, que j'ai acquise 
à travers les cours, peut 
m'aider pendant des 
activités quotidiennes comme 
faire les courses, prendre les 
transports en commun, ... cela 
me motive à suivre des cours 
de néerlandais.  
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Affirmation  Pas du 
tout d’accord  

Pas d’accord  Ni en 
désaccord ni 

d'accord  

D’accord  Tout à fait 
d’accord  

Une raison pour ne pas suivre de 
cours de néerlandais, est que je 
préfère apprendre les 
langues par moi-même.  

          

J'aime apprendre une nouvelle 
langue et cela me motive 
à suivre des cours de 
néerlandais.  

          

Si les cours me permettent d’en 
apprendre plus à propos de la 
culture belge, cela me motive à 
suivre des cours de néerlandais.  

          

Si les cours me permettent de 
participer plus activement à la 
société, cela me motive 
à suivre des cours de 
néerlandais.  

          

Une raison pour ne pas suivre de 
cours de néerlandais est que 
je maîtrise déjà suffisamment le 
néerlandais.  

          

Une raison pour ne pas suivre de 
cours de néerlandais est que je 
n'en vois pas l'intérêt.  

          

  
11. Dans les cases 1, 2 et 3; entrez vos trois principaux motifs préférés pour suivre des cours de 
néerlandais en utilisant les lettres qui représentent les motifs ci-dessous (A, B,…).  

A. Pouvoir assister à un cours en même temps que mon enfant  
B. Pouvoir suivre des cours de néerlandais avec mon enfant  
C. Pouvoir suivre des cours bon marché  
D. La présence d’un traducteur  
E. Pouvoir mieux aider mon enfant avec ses devoirs  
F. Être en mesure de mieux communiquer avec des parties externes   
G. Je souhaite avoir un meilleur contact avec les enseignants ou les instituteurs de mon 
enfant  
H. La connaissance du néerlandais peut m'aider dans les activités de la vie 
quotidienne comme faire les courses, prendre les transports en commun, ...  
I. J'aime apprendre une nouvelle langue  
J. Pour en savoir plus sur la culture belge  
K. Je veux participer plus activement à la société  

 
 
 
 
 
  



 

 

 
100 

Mes trois principales raisons de suivre des cours de néerlandais sont:  
1. __________  
2. __________  
3. __________  
 

12. Dans les cases 1, 2 et 3; entrez vos trois principaux motifs préférés pour ne pas suivre de cours de 
néerlandais en utilisant les lettres qui représentent les motifs ci-dessous (A, B,…).  
 

A. Pas le temps  
B. Trop cher  
C. Je ne veux pas payer pour  
D. Je préfère apprendre la langue par moi-même  
E. Je n'en vois pas l'intérêt  
F. Je connais déjà assez le néerlandais  
G. Je suis déjà des cours de néerlandais  
H. Je n'aime pas apprendre les langues  

  

Mes trois principales raisons pour ne pas suivre de cours de néerlandais sont:  
1. __________  
2. __________  
3. __________  
 

13. Nous poursuivons l'enquête avec deux affirmations à propos des cours de néerlandais de 
Slim Huiswerkklas. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec chaque affirmation à 
l’aide d'une croix.  
 

Affirmation  Pas du 
tout 

d'accord  

Pas 
d’accord  

Ni en 
désaccord, ni 

d'accord  

D’accord  Tout à fait 
d’accord  

Suivre des cours de 
néerlandais en tant que 
parent est utile pour aider 
mon enfant à faire ses 
devoirs.  

          

Si 
Slim Huiswerkklas proposait 
des cours de néerlandais, 
j'aimerais y participer.  

          

  
14. Cela vous intéresse-t-il de suivre des cours de néerlandais à l'asbl Slim Huiswerkklas?  
 

❑ Oui   
❑ Non  
❑  

Si vous avez indiqué “Oui” à la question 14, veuillez passer à la question 15. Si vous avez indiqué “Non”, 
veuillez passer à la question 24.   
La partie suivante de l'enquête examine plus en détails les aspects organisationnels des cours de 
néerlandais.  
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15. À quelle heure les cours de néerlandais devraient-ils avoir lieu ?  
Plusieurs réponses sont possibles:  
 

❑ Matin (jusqu'à 12h00)  
❑ Midi (12h - 14h)  
❑ Après-midi (14 h - 18 h)  
❑ Soirée (après 18h)  
❑ Je n'ai pas de préférence  

 
16. Quel jour les cours de néerlandais devraient-ils avoir lieu idéalement ?  
Plusieurs réponses sont possibles :  
 

❑ Lundi  
❑ Mardi  
❑ Mercredi  
❑ Jeudi  
❑ Vendredi  
❑ Samedi  
❑ Dimanche  
❑ Je n’ai pas de préférence  

 
17. Où devraient avoir lieu les cours de néerlandais ?  
Plusieurs réponses sont possibles :  
 

❑ A l’école de mon enfant  
❑ Chez Slim Huiswerkklas  
❑ Dans un local extérieur  
❑ En ligne  
❑ A la maison  
❑ Je n’ai pas de préférence  

 
18. Combien de temps souhaitez-vous que le cours dure ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ 1 heure  
❑ 2 heures  
❑ 3 heures  
❑ 4 heures ou plus  

 
19. A quelle fréquence souhaiteriez-vous venir au cours ?   
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ 1 fois par semaine  
❑ 2 fois par semaine  
❑ 3 fois par semaine  
❑ 4 fois par semaine  
❑ 5 fois par semaine  
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20. De qui préféreriez-vous avoir des cours de néerlandais?  
 

❑ Homme  
❑ Femme  
❑ Je n’ai pas de préférence  

 
21. De qui préféreriez-vous avoir des cours de néerlandais ?  
 

❑ Quelqu'un qui parle la même langue maternelle que moi  
❑ Quelqu’un dont la langue maternelle est le néerlandais   

 
22. Combien êtes-vous prêts à payer par heure de cours ?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Rien  
❑ 0-2€   
❑ 2-4€  
❑ 4-6€   
❑ 6-8€  
❑ 8-10€  
❑ 10€ ou plus  

 
23. Combien de kilomètres maximum souhaitez-vous parcourir depuis votre domicile pour participer 
au cours?  
____________________ kilomètres depuis mon domicile  
 

24. L’enquête se poursuit par quelques questions concernant la garderie pendant les cours de 
néerlandais. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chaque affirmation à l’aide 
d’une croix.  
 

Affirmation  Pas 
d’accord 
du tout  

Pas 
d’accord  

Ni en 
désaccord, 
ni d’accord  

D’accord  Tout à 
fait 
d’accord  

Je veux seulement suivre des cours 
de néerlandais s’il y a une 
garderie  

          

Je peux moi-même assurer la 
garderie pendant les cours de 
néerlandais  

          

  
L’enquête se termine par quelques questions démographiques.  
  
25. Quel est votre sexe?   
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Homme  
❑ Femme   
❑ Autre  
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26. Quel est votre âge?  
______________  
  
27. Dans quelle commune habitez-vous?  
Sélectionnez une des réponses suivantes :  
 

❑ Anvers (2660)  
❑ Anvers (2000)  
❑ Wilrijk (2610)  
❑ Hoboken (2660)  
❑ Autre: ____________  

 
28. Quelle est votre nationalité?  
_____________________  
  
C'est la fin de l'enquête. Merci d'avoir répondu! Vous pouvez également partager l'enquête si 
vous connaissez des personnes qui appartiennent à notre groupe cible.   
  

  
  

Si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer un e-mail à: Camille.pauline.declerck@vub.be  
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