
Evaluatie formulier 2021 

Elk jaar laten we de ouders en kinderen een evaluatie formulier invullen. We vragen ook om een cijfer te 

geven voor diverse onderdelen binnen de Stichting. Hierbij is 1 zeer slecht en 10 uitstekend. Op basis 

hier van kunnen verbeteren. Alle tips en commentaren zijn daarnaast welkom. Hierbij een inzage van 

enkele reacties van ouders en kinderen om een beter beeld te krijgen:  

Voor de ouders 

1. Hoe ervaart/ervaren jullie kind(eren) het meedoen aan de activiteiten van Stichting OPA? 

 

REACTIES: 

• Hij vindt het heel leuk 

• Heel erg positief 

• Komen altijd vrolijk thuis en zijn voldaan en rustig 

• Ze vinden het geweldig en zijn ieder keer super enthousiast wanneer het nieuwe programma 

bekent gemaakt wordt 

• Onze zoon geniet ervan. Hij gaat heel graag mee en komt enthousiast weer terug. 

• Ontzettend leuk! Hij geniet elke keer weer.  

• Wij vinden het fijn, hij heeft iets leuks om naar toe te gaan en is gemotiveerd omdat hij zelf de 

activiteit heeft uitgekozen.   

• Spannend omdat het best druk is. 

• Erg leuk en fijn! 

 

 

2. Wat is de meerwaarde voor jullie als gezin als jullie kind(eren) een dagje meegaat(n) met 

Stichting OPA? 

 
REACTIES: 

• Veel  

• Blij kind 

• Doet activiteiten die wij normaal niet zouden doen 

• Gaat met leeftijdsgenoten om 

• Rust voor ons voor de dag 

• Stukje ontlasting voor ons als ouders ivm de intensieve begeleiding elke dag om je “rugzak”kind 
op te voeden 

• Kind kan zichzelf zijn bij Stichting OPA 

• Krijgen meer zelfvertrouwen 

• Wij kunnen als ouders even tot rust komen zonder steeds aan te hoeven staan 

• Even bijkomen 

• Een zorgvrije leuke dag voor de jongens waar ze kunnen genieten van de positieve aandacht 

• Hij geniet ervan en daardoor genieten wij ook. Hij wordt er zo blij van en telt de nachtjes af als 
er weer activiteiten aankomen.  



• De activiteiten hebben voor hem een sociaal aspect. Samen en in een groep iets ondernemen. 

• Hij ‘groeit’ van mee gaan, het doet hem goed, omdat hij zonder zijn ouders op stap gaat. 

• Zijn wereldje breidt zich uit, hij maakt kennis met nieuwe activiteiten die wij als gezin niet zo 
snel doen. 

• Het ontlast en hij is actief en educatief bezig. Vooral het sociale aspect is belangrijk, gezien hij 

hier erg veel moeite mee heeft.   

• Doordat het voor hem zo goed is, heeft dit ook effect op ons als ouders. We zien hem genieten 

en groeien. Ook dat hij zonder ons op stap gaat (maar wel onder toezicht van goede 

begeleiding) vinden wij een hele gezonde ontwikkeling. Het is daarnaast ook prettig dat hij een 

daginvulling heeft in de vakantie. Dat biedt rust, zowel voor hem als voor ons als ouders. 

• Het belangrijkste is dat dit een invulling geeft aan zijn (vakantie) dag. Hij is vaak sportief bezig of 

heeft een leuk uitje. Vooral toen hij jonger was vond hij het erg moeilijk om zichzelf te vermaken 

en moesten we vaak zelf wat ondernemen. Het geeft ons rust dat hij in goede handen is en dat 

we op die dag ook zelf iets (leuks) kunnen doen.  

• Ontwikkeling van sociale vaardigheden, grenzen verleggen, mogelijkheid tot het ontwikkelen 

van vriendschappen. 

• Met name goed voor de ontwikkeling van T. en ook ontlasting van de ouders. Sociaal betrokken 

zijn, activiteiten ondernemen, zelfstandigheid, grenzen stellen, plezier hebben. T. komt zelf niet 

tot activiteit of sociale contacten leggen, op deze manier komt hij wel in aanraking met nieuwe 

dingen en mensen en leuke activiteiten. Meedoen in de Maatschappij... Vertrouwen opbouwen 

in de “buitenwereld” 

 
 

3. Wat is jullie cijfer voor de organisatie en communicatie van Stichting OPA?   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       X XXXX XXX 

 
 

4. Hebben jullie nog tips ter verbetering van de organisatie en communicatie (betaling, 
informatievoorziening, coördinatie, bereikbaarheid, vervoer, afspraken, etc.): 

 
REACTIES: 

• Ik vind het heel goed gaan 

• Jullie doen alles naar vermogen en mogelijkheden van de kinderen. Ieder kind vergt een 

bepaalde manier van aandacht 

• Jullie bespreken altijd alles netjes om alles in goede banen te leiden 

• Communicatie is sinds whatsapp gebruikt wordt verbetert en de lijnen kort 

• Afspraken zijn duidelijk 

• Vervoer is goed geregeld 

• Ik vind het eigenlijk heel soepel en fijn lopen. Soms is het lastig dat als je niet meteen 

reageert een activiteit snel vol kan zitten. Super dat jullie ook activiteiten in het 

weekend organiseren, alleen voor ons is het geen optie om op de zondag hier aan deel 

te nemen.   



• Het zou fijn zijn als de vakantie programma’s eerder online staan, dan is er wat meer tijd 

voor de kinderen om rustig te kiezen. 

• Nee niet echt, t loopt volgens mij Prima.  Misschien iets meer op tijd de vakantie 

planning doorgeven. 

 

5. Wat is jullie cijfer voor de inhoud van het programma?     
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       X XXXX XXX 

 
 

6. Hebben jullie tips ter verbetering van de inhoud van het programma: 
 

REACTIES: 

• Ik vind het heel goed gaan 

• Omdat D. al zolang komt is herhaling niet te voorkomen 

• Jullie verzinnen nog steeds iedere keer nieuwe dingen 

• Ik heb veel bewondering dat jullie altijd weer nieuwe dingen weten te verzinnen 

• Alles is leuk! 

• Leuk dat jullie af en toe ook input van ouders en kinderen vragen.  

• Iets met Muziek... Voor de rest prima leuk programma! 

 

7. Wat is jullie cijfer voor de begeleiding van de kinderen?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        XXXX XXXX 

 
 

8. Schrijf hier je tips ter verbetering van de begeleiding: 
 

 REACTIES: 

• Leuke begeleiding 

• Goed dat er ook mannen bij zitten 

• Jullie laten kinderen zichzelf zijn 

• Complimenten laten een kind groeien, daarom is goed gedrag benoemen en 

complimenteren altijd een goed idee 

• Wij kennen de begeleiders niet persoonlijk, maar krijgen altijd een goede overdracht. 

Als er iets is appen ze ons, dus de communicatie is ook goed.  

• We hebben het enorm gewaardeerd dat ze de kinderen een kadootje kwamen brengen 

in de tijd van corona.  

• De begeleiders zijn positief, toegewijd en enthousiast. Lof voor ze, dat ze zich telkens 

weer vrijwillig inzetten door onze kinderen. 



• Misschien een kort persoonlijk verhaaltje op de site over wie je bent, je achtergrond en 

je ervaring met deze doelgroep. 

• Ik merk aan F. dat hij steeds meer een band met begeleiders krijgt, leuk om te horen en 

zien. Ook heel attent dat jullie in corona tijd aan de kinderen dachten door ze een spel 

te geven, dat werd zeer gewaardeerd 

• Zou het een idee zijn om ook inidviduele activiteiten aan te bieden voor de kinderen die 

het in een grotere groep niet lukt? Of met max twee kinderen tegelijk? 

• Superfijne begeleiding,  vertrouwensband opbouwen erg belangrijk voor deze kids. 

 

9. Zijn er dingen die jullie als ouder nog missen bij Stichting OPA?( B.v. lezingen over onderwerpen 
die bij julie in het gezin spelen, mogelijkheid om met andere ouders bij elkaar te komen enz.) 

 
REACTIES: 

 

• Juist jullie manier van een dagje weg maakt dit concept uniek. Het Maashuis voor 
autisme geeft ook al lezingen. Maar dit wat jullie hebben is uniek en bijzonder als er een 
klik is met een kindje zoeken ouders elkaar vaak al op voor contact. 

• een meetmoment met ouders, kinderen en begeleiders misschien, om elkaar beter te 
leren kennen. 

• Ik heb daar persoonlijk geen behoefte aan. Wel een vraag: hoe komen de ouders en 
kinderen met jullie in contact? Ik merk dat veel ouders geen idee hebben dat deze 
stichting bestaat. Volgens mij door mond op mond reclame? 

• Eind bbq met kinderen en ouders bij elkaar.  Misschien iets van koffie drink moment 
voor het contact tussen de ouders? 
 
 

10. Schrijf hier je overige tips en opmerkingen: 
 
REACTIES: 

 

• Jullie doen het fantastisch! 

• Is het een idee om te kijken naar de doelgroep 15/16 tot 18/21? En dan bv 1x in de drie 

maanden iets met deze leeftijd te ondernemen? 

• GA ZO DOOR. Dank voor de mooie herinneringen en we hopen er nog meer te krijgen 

• Jullie zijn een geweldig team en we zijn jullie ontzettend dankbaar dat de jongens zo welkom en 

veilig bij jullie zijn. 

• Het inschrijven via de site lukt niet altijd. Daarom bevestigen we altijd per mail.  

• Ga zo door, jullie doen het super!! 

• Ik vind alles prima zoals t loopt 

 

 

  



Voor de kinderen 

1. Jij bent dit jaar met Stichting OPA met verschillende activiteiten meegedaan. Wij willen graag weten 

hoe je deze activiteiten vond. Je kunt een cijfer geven van 1 tot en met 10. Een 1 is heel erg slecht 

en een 10 is superleuk.  

Activiteit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zomervakantie           

Pannekoekenboot      X  X X XX 

Laserquest Nijmegen  X   X   X X  

Spelerij/uitvinderij     X   X  XXX 

Karten en klettersteig in Eefden        X  XXX 

Belevenissenbos Lelystad       X    

CSI Staverden          X 

Lasergamen Harderwijk         X  

Geofort        X X  

Klimbos Veluwe       X X  X 

Dierenpark Amersfoort      X X X X  

Ford Pannerden        X X X 

Kanovaren op de Berkel          X 

Herfstvakantie           

BBQ en zwemmen Zeumeren strand        X  X 

Judo clinic        X  X 

Karten        X X XXX 

Pretpark Slagharen       X XXX XX X 

Klimbos Garderen       X  XX XX 

Bowlen       X  X X 

Ski clinic      X X X X X 

Pannekoeken eten      X  X X XX 

Krazy Kangaroo  X       X X 

Nemo Science Museum       X XXX  XX 

Efteling       X  XX XXXX 

 

2. Hoe voel je je als je bij Stichting OPA bent? (je mag meer vakjes aanvinken) 

Blij XXXXXXX 

Ontspannen XXXXX 

Veilig XXXXXX 

Angstig  

Verveeld  

Geïrriteerd  

Gelukkig X! 

Neutraal X 

 

 



3. Welke activiteiten zou je nog vaker willen doen. 

REACTIES: 

• Karten XXXX 

• Efteling XXX 

• Klimbos XXX 

• Krazy kangaroo 

• Pannekoeken eten XX 

• Pretparken 

• Bowlen 

• Nemo 

• Slagharen 

• BBQ 

• Zwemmen bij Malkander 

• Kanovaren 

• Lasergame 

• Hiphop 

• Boogschieten 

• freerunnen 

• Alles met actie 

• Zwemmen  

• Naar een pretpark maar dan met een iets kleiner groepje en misschien met alleen wat oudere 

jongens zodat we ook naar wat grotere parken kunnen gaan zoals Walibi 

 

4. Zijn er nog activiteiten die je graag zou willen doen die Stichting OPA nog niet gedaan heeft? 

REACTIES: 

• Walibi XX 

• Kanovaren (kon ik niet mee) 

• Groot NERF gevecht houden 

• Apenheul 

• Gamehal 

• Legoland ( duitsland) 

• Mad science 

• Avonturenpark Hellendoorn 

• Kampvuur en marshmallows 

• Naar zee 


