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Tevredenheidsonderzoek V-LAB Express in Aalten en Dinxperlo 

“Superleuk, tot de dag van vandaag wist ik niet eens dat dit bestond.” 

 
Van 20 tot 30 september 2021 stond de V-LAB Express in Aalten en Dinxperlo, georganiseerd in 

samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum Aalten en de plaatselijke bibliotheek. Het 

was vanwege de coronamaatregelen, één van de schaarse momenten dat de tentoonstelling 

gebruikt kon worden. Dat was niet de enige reden voor feest. De reacties van bezoekers uit de 

dorpen, de docenten en de leerlingen waren bijzonder enthousiast. In dit artikel zetten we hun 

reacties op een rij. 

Aanmelding 

Negen scholen hadden zich aangemeld, waarvan zeven basisscholen, één vmbo en een vso-school 

met in totaal 370 leerlingen. Ze werden begeleid door docenten en ouders. Vrijwilligers uit Aalten en 

Dinxperlo waren gastvrouw en gastheer in de V-LAB Express. Ze hadden vooraf een instructie gehad 

en konden de bezoeker wegwijs maken in de tentoonstellingstrailer. 

Helaas konden we geen groepen uit Bocholt en andere plaatsen uit Duitsland ontvangen omdat de 

lokale coronamaatregelen strenger werd toegepast en de scholen afzagen van excursies. 

 

Ervaringsonderzoek 

Aan het eind van het bezoek kregen de docenten, begeleiders en de leerlingen een korte enquête 

met vragen over ervaringen tijdens het bezoek aan de V-LAB Express. We hebben ingevulde 

enquêtes verwerkt van 22 docenten en begeleiders en 158 leerlingen. De uitkomsten van het 

onderzoeken geven inzicht in de opvattingen van de bezoekers over hun ervaring in de V-LAB 

Express. Omdat er geen voormeting is verricht, kunnen we geen inzicht geven in de leereffecten. 

Echter, enthousiaste ervaringen en de observaties van docenten en vrijwilligers die de bezoekers 

hebben ontvangen, geven aan dat er met plezier is geleerd en dat het leerproces intensief was. In de 

loop van 2022 zal een effectonderzoek worden uitgevoerd. 

 

Ervaringen van docenten 
 

Zoals in elk onderzoek zijn, naast de cijfers, de korte zinnen en opmerkingen van bezoekers vaak het 

boeiends om te lezen. De interactieve methodiek, waarin leerlingen zelf hun leerproces sturen en 

zelfstandig onderzoek doen, werd zeer gewaardeerd zoals blijkt uit de volgende uitspraken: 
- Leerlingen waren enthousiast en allemaal bezig!! 

- Ontzettend leuk, leerzaam en interactief. De leerlingen zijn erg enthousiast. 

- Kinderen vinden het fantastisch om op een andere manier over het thema te werken, je merkt dat er 

gesprekken ontstaan. 

- Goede keus om de kinderen veelal ‘zelf ’aan het werk te laten gaan, erg leuk. 

- Leuk om interactief met de opdrachten bezig te zijn en hele afwisselende opdrachten. 

- Mooi dat leerlingen op een interactieve manier bezig zijn met de thema’s die in hun alledaagse leven van 

belang zijn. 
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Daarnaast werden er opmerkingen gemaakt over de thema’s die aan de orde kwamen in de Express 

en natuurlijk ook enkele goede tips. 
- Erg leuk om kinderen zo bewust te maken over het onderwerp. 

- Super mooi, kinderen zijn erg enthousiast en geboeid bezig geweest. 

- Kinderen hebben veel geleerd over zichzelf en ontdekt dat we allemaal anders en dus uniek zijn. 

- Geweldig leerzaam. Misschien is het leuk om bij sommige vragen een ruimte te hebben voor een eventuele 

toelichting van hun mening. 

- Wij zijn alleen maar tevreden, ga zo door. 

- Prima opgezet in 2 talen. 

- Mooie interactieve tentoonstelling. Een uur is wat lang voor sommige leerlingen. 

- Bepaalde leerlingen krijgen hoofdpijn of krijgen last van claustrofobie.  

 

Tot slot waardering voor de gastvrouwen en gastheren. 
- Super bedankt dat we welkom waren. Heel leerzaam en leuk om te doen. 

- Enthousiaste gastvrouw en dus enthousiaste leerlingen. 

Deze opmerkingen zien we terug in de hoge waardering van de verschillende onderdelen van het 

bezoek. Veruit de meeste scores zitten tussen de 8 en 10. Hoge waardering over het bezoek als 

geheel, de interactieve werkvormen en de indruk van de waardering van de leerlingen. Met de 

uitschieter van vraag 4 over de waardering van de ontvangst en de begeleiding van de groepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= Zeer ontevreden, 10 = Zeer tevreden 
Vraag 1. Hoe tevreden bent u over het gehele bezoek aan de V-LAB Express? 
Vraag 2. Hoe tevreden bent u over de interactieve werkvormen in de tentoonstelling? 
Vraag 3. Hoe tevreden zijn de leerlingen, volgens u, over het bezoek aan de V-LAB Express? 
Vraag 4. Wat is uw mening over de ontvangst en de begeleiding tijdens het bezoek?  
 

Ervaringen van leerlingen 
 

De leerlingen zijn zeker zo gevarieerd in hun opmerkingen. Nogal wat leerlingen vonden de Express 

als tentoonstellingstrailer interessant en knap gemaakt: 
- Leuk, niet verwacht dat dit hier in kan. 

- Beetje klein voor grote groepen 

- Grappig om dit mee te maken 

- Superleuk, tot de dag van vandaag wist ik niet eens dat dit bestond. 

- Knap dat je dit kan maken, Knap gemaakt 

 

Een heel aantal leerlingen gaan in op de thema’s en de manier van leren: 
- Was op zich wel interessant 

- Heel leuk om te zien wat vrijheid is 
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- Het was leuk, leuk, heel leuk bedacht 

- Ik vond het leuk en interessant of Superleuk en Leerzaam: 58x 

- Ik vond dit goed want, nu weet ik niet meer 

- Ik vond dit leuk om te doen, want je kunt je mening geven, Vaak leuk maar soms niet leuk 

- Nice, Ik vond het supercool 

- Bijna alles mooi 

- Om te zien hoe je voelt en wat geluk brengt 

 

Niet alle leerlingen weten wat op te merken en er waren ook andere ervaringen en tips: 
- Weet ik niet, Nee, Niks 

- Leuk creatief 

- Te druk, Beetje klein 

- Je moet lang wachten 

- Misschien meer opdrachten, ik stond hele tijd in de rij 

- Soms beetje moeilijk 

- Iets meer makkelijk opdrachten misschien 

 
 
 

Uitleg cirkeldiagram: 

Voorbeeld: 22,3% van de leerlingen heeft een 10 gegeven als antwoord op de vraag. 

1,4% heeft een 4 gegeven als antwoord op de vraag 

Vraag 1. 4 5 6 7 8 9 10 Ll. totaal 

Hoe tevreden ben je over het bezoek aan de V-LAB Express? 2 5 4 26 31 47 33 148 
 

 

 

 

Jan Durk Tuinier, directeur Stichting Vredeseducatie Utrecht. 

www.vredeseducatie.nl 

  
Met dank aan Netwerk uit Dinxperlo voor het transport van de V-LAB Express. 

De Marktmanager Dinxperlo en aan alle vrijwilligers die de bezoekers hebben verwelkomd. 

Naomi Tuinier voor het verwerken van de cijfers in de tabellen. 

 


