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Respons

• Het onderzoek is uitgezet onder ouders, zowel in digitale vorm als 
op papier. De looptijd was van donderdag 16 t/m dinsdag 21 
september. Van de ca. 95 gezinnen, vulden er 79 een vragenlijst in. 
Dat brengt het responspercentage op 83% en dat is uitstekend. De 
resultaten zijn dan ook representatief voor de ouderpopulatie van 
bs. Elout.



Vragen over vervoer



Zelfstandig naar de
C. Krusemanstraat
Gaat uw kind dit jaar zelfstandig naar onze school aan de C. Krusemanstraat?

14%

21%

1%

64%

Altijd Meestal wel Meestal niet Nooit



Zelfstandig naar 
Schinkelhaven
Kan uw kind na de verhuizing (komend voorjaar) zelfstandig naar onze school in Schinkelhaven reizen?

23%

63%

14%

Ja Nee Misschien



Vervoersmogelijkheden straks
Er zijn meerdere mannieren voor (u en) uw kind om naar onze nieuwe locatie te reizen. Welke mogelijkheden overweegt u? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

26%

40%

13%

15%

6%

Lopend Met de fiets Met de auto

Met het OV Anders



Samen met andere ouders
Vindt u het aantrekkelijk om het brengen en halen van kinderen samen met andere ouders te organiseren?

32%

40%

27%

1%

Ja Nee Misschien Anders



Pendelbus
Als er dagelijks voor en na schooltijd een pendelbus zou rijden tussen de huidige locatie aan de C. Krusemanstraat en de nieuwe 
locatie in Schinkelhaven, zou u daar gebruik van maken?

41%

19%

33%

7%

Ja, als dat gratis is

Ja en ik ben bereid daar ook een klein bedrag voor te betalen

Nee

Ik weet het niet



Vragen over opvang



Voorschoolse opvang
Als op de nieuwe locatie voorschoolse opvang geboden wordt (tussen half 8 en half 9 's morgens), zou u daar gebruik van 
maken?

23%

62%

15%

Ja Nee Misschien



Buitenschoolse opvang
Als op de nieuwe locatie buitenschoolse opvang geboden wordt (tot bijvoorbeeld half 7 ‘s avonds), zou u daar gebruik van 
maken?

33%

48%

19%

Ja Nee Misschien



Samenvatting



Samenvatting

• De resultaten zijn representatief voor de ouderpopulatie van bs. Elout.

• Twee derde van de ouders geeft aan dat hun kind (meestal) niet zelfstandig naar school gaat. Bijna een even groot deel geeft 
aan dat hun kind ook straks niet zelfstandig naar de nieuwe locatie gaat.

• Het grootste deel van de respondenten (40%) zal straks met de fiets naar school gaan. Een kwart van de respondenten doet dat 
lopend. 13% maakt gebruik van de auto en een ongeveer even groot deel (15%) van het OV.

• Een derde van de respondenten vindt het aantrekkelijk om het brengen en halen van kinderen samen met andere ouders te 
organiseren. Een kwart van de ouders vindt dat misschien aantrekkelijk. Ongeveer 40% ziet dat niet zitten.

• Als er dagelijks een pendelbus zou rijden tussen de C. Krusemanstraat en Schinkelhaven, zou 60% van de ouders daar gebruik 
van maken. Een derde van hen is bereid daar een klein bedrag voor te betalen. Slechts 7% van de ouders geeft aan dat ze niet 
geïnteresseerd zijn. Een derde van de ouders weet het nog niet.

• Bijna een kwart van de ouders zegt gebruik te willen maken van voorschoolse opvang (van 7.30 tot 8.30 uur) als dat in 
Schinkelhaven wordt aangeboden. De meerderheid van de ouders (62%) wil dat zeker niet.. Een minderheid van 15% weet het 
nog niet.

• Bijna de helft van de ouders (48%) geeft aan geen gebruik te gaan maken van naschoolse opvang (tot 18.30 uur). Een derde van 
de ouders wil wel graag BSO en 19% weet het nog niet.

• Een deel van de respondenten (20%) beantwoordde de open vraag aan het eind en gaf uiteenlopende suggesties. In enkele 
suggesties lees je terug dat ouders overwegen komende zomer alsnog van school te veranderen. Daarnaast zijn er enkele ouders 
die deze ruimte gebruiken om te benadrukken dat ze opvang en vervoer op prijs stellen.


