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Voorwoord
In het kader van mijn opleiding en in opdracht van gemeente Maasdriel heb ik van februari tot en
met juni 2020 dit klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer in de gemeente Maasdriel en
Zaltbommel opgezet en uitgevoerd.
Voor dit klanttevredenheidsonderzoek is er een enquête verstuurd naar alle ouders/verzorgers van
leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer binnen gemeente Maasdriel en Zaltbommel.
De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in dit klanttevredenheidsonderzoek
Ik wil graag gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Cliëntenraad Leerlingenvervoer Maasdriel
en Zaltbommel en de vervoerders Juijn en Van Driel bedanken voor de medewerking aan dit
onderzoek. Bovendien wil ik alle respondenten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit
onderzoek. Zonder hun medewerking had dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen.
Veel leesplezier toegewenst.
Kerkdriel, juni 2020
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1. Rapportcijfers naar categorie
De doelstelling van dit klanttevredenheidsonderzoek is onder meer om erachter te komen hoe zowel
de ouders/verzorgers als de leerlingen het leerlingenvervoer beoordelen. Om dit te meten is de
volgende vraag opgenomen in de vragenlijst: ‘Welk rapportcijfer zou u het leerlingenvervoer in zijn
totaliteit toekennen?’. Deze vraag is zowel gesteld aan de ouders/verzorgers als aan de leerlingen
zelf. Om conclusies te trekken uit deze rapportcijfers zijn de afnemers van het leerlingenvervoer
onderverdeeld in de volgende categorieën:
-

Gemeente
Leeftijd
Soort onderwijs/school
Enkele reistijd van huis naar school
Aantal maanden in het vervoer
Vervoerder

1.1 De gemeente
Rapportcijfer Maasdriel en Zaltbommel samen:
Gemeenten
Gemiddeld rapportcijfer
ouders/verzorgers
Maasdriel en
8,3
Zaltbommel
Rapportcijfer Maasdriel en Zaltbommel apart:
Gemeenten
Gemiddeld rapportcijfer
ouders/verzorgers
Maasdriel
8,4
Zaltbommel
8

Gemiddeld rapportcijfer
leerlingen
8,2

Gemiddeld rapportcijfer

Gemiddeld rapportcijfer
leerlingen
8,3
8

Gemiddeld rapportcijfer

8,2

8,3
8

Het gemiddelde rapportcijfer van beide gemeenten samen is een 8,2. De gemeente Maasdriel krijgt
van ouders/verzorgers een 8,4 en van leerlingen een 8,3 als rapportcijfer. De gemeente Zaltbommel
krijgt zowel van ouders/verzorgers als van leerlingen 8.
Het leerlingenvervoer wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,2.
Vergelijking met Klanttevredenheidsonderzoek 2017
Gemeente Maasdriel:
Het rapportcijfer van gemeente Maasdriel ligt in 2020 hoger dan in 2017. De ouders/verzorgers
beoordelen het leerlingenvervoer in 2020 met een 8,4. Dit is 0,4 hoger dan het rapportcijfer in 2017.
De leerlingen beoordelen het vervoer in 2020 met een 8,3. Dit is 0,3 hoger dan het rapportcijfer in
2017.
Gemeente Zaltbommel:
Het rapportcijfer van gemeente Zaltbommel is tevens gestegen in vergelijking met het onderzoek
van 2017. De ouders/verzorgers beoordelen het leerlingenvervoer in 2020 met een 8. Dit is 0,1
hoger dan in 2017. De leerlingen beoordelen het vervoer in 2020 ook met een 8. Dit is 0,2 hoger dan
het rapportcijfer in 2017.
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Ontwikkeling rapportcijfer gemeente Maasdriel en Zaltbommel:
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Figuur 1: Ontwikkeling rapportcijfers gemeente Maasdriel en Zaltbommel
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1.2 Leeftijd
Het leerlingenvervoer wordt verzorgd voor leerlingen die naar de basisschool gaan vanaf minimaal
vier jaar tot aan het einde van de middelbare school tot twintig jaar, zo blijkt uit de leerlingenlijst.
Het onderscheid naar leeftijd maken is belangrijk omdat leerlingen van verschillende leeftijden
zowel verstandelijk als sociaal emotioneel anders in elkaar zitten. Daarom is in het onderzoek
gekeken of de verschillende leeftijdscategorieën het vervoer anders beoordelen.
Uit figuur 2 blijkt dat respondenten het vervoer in zijn totaliteit beoordelen met een ruime
voldoende. Leerlingen geven gemiddeld een 8,2, ouders/verzorgers een 8,3. Uit ander onderzoek
blijkt dat leerlingen het vervoer vaak alleen beoordelen op het verloop van de taxirit en de kwaliteit
van de chauffeur. Ouders daarentegen houden in hun beoordeling meer rekening met onder meer
de aanvraagprocedure en de informatievoorziening.
Opvallend uit de resultaten is dat de ouders/verzorgers en leerlingen in de leeftijdscategorie <7 het
vervoer relatief lager beoordelen dan de leerlingen in de andere leeftijdscategorieën. Dit is
tegenstrijdig met de voorgaande jaren, toen beoordeelde de leeftijdscategorie <7 juist een stuk
hoger dan de rest van de leerlingen.
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Figuur 2: Rapportcijfer naar leeftijd
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1.3 School/Onderwijs
In figuur 3 staan de resultaten onderverdeeld naar het soort onderwijs waar de leerling naar toe
wordt vervoerd. In figuur 3 zijn geen onderwijsvormen meegenomen met minder dan 5
respondenten. Hier is voor gekozen omdat schoolsoorten met enkele respondenten een te groot
effect hebben op het rapportcijfer. Onderstaande grafiek zegt iets over de samenhang tussen het
soort onderwijs en het rapportcijfer dat de ouders/verzorgers en leerlingen het vervoer toekennen.
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Figuur 3: Rapportcijfer naar soort onderwijs
Uit het figuur blijkt dat ouders/verzorgers het vervoer in zijn totaliteit beoordelen met een ruime
voldoende. De ouders van de groep VSO beoordelen het leerlingenvervoer het hoogst met een 8,4.
De ouders/verzorgers van de SO-cluster 3 beoordelen het leerlingenvervoer het laagst met een 8,1.
Dit zijn ouders/verzorgers van kinderen met een langdurige ziekte of een verstandelijke handicap.
Zoals uit figuur 3 blijkt zijn de verschillen tussen de soorten onderwijs minimaal. Er zijn geen
significante verschillen tussen het rapportcijfer en het soort onderwijs waar de leerlingen naar toe
worden vervoerd.

4

1.4 Enkele reistijd van huis naar school
In Figuur 4 zijn de rapportcijfers onderverdeeld naar hoelang de leerlingen onderweg zijn van huis
naar school (enkele reis). De reden voor het kiezen van onderstaande categorieën is dat deze ook in
de Klanttevredenheidsonderzoeken van 2013 en 2017 zijn gebruikt.
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Figuur 4: Rapportcijfer naar reistijd
Wat opvalt aan de resultaten is dat de ouders/verzorgers en leerlingen van de categorie >60
minuten het rapportcijfer significant lager beoordelen dan de ouders/verzorgers en leerlingen
binnen de andere categorieën. Echter zijn er maar 5 respondenten met een reistijd langer dan 60
minuten, waardoor de groep waarover het cijfer berekend is, erg klein is. In de toelichting loopt de
mening over de reistijd van langer dan 60 minuten uiteen. Waarbij sommige respondenten de
reistijd te lang vinden, zijn er ook respondenten die bewust voor de langere reistijd hebben gekozen
voor het type school waarnaar hun kind wordt vervoerd.
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1.5 Aantal maanden in het vervoer
In de enquête van het klanttevredenheidsonderzoek 2017 werd de volgende vraag gesteld: ‘Hoeveel
maanden maakt uw kind in totaal, exclusief de zomervakantie, gebruik van het leerlingenvervoer?’.
Door de onderzoeker werd destijds aangegeven dat deze vraag vaak fout werd geïnterpreteerd.
Daarom is de vraag aangepast in: ‘Hoeveel maanden maakt uw kind, in totaal, al gebruik van het
leerlingenvervoer?’.
Veruit de grootste groep, 65% geeft aan al langer dan 24 maanden in het vervoer te zitten. Slechts 5
leerlingen zitten minder dan 3 maanden in het vervoer, en 5 leerlingen zitten nu 3 tot 6 maanden in
het vervoer.
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Figuur 5: Rapportcijfer naar aantal maanden in vervoer
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1.6 De vervoerder
Het leerlingenvervoer uit gemeente Maasdriel en Zaltbommel wordt uitgevoerd door verschillende
vervoerders. Via Europese aanbesteding is bepaald dat vervoerders Juijn met van Haaften als
onderaannemer, Van Driel en Connexxion de leerlingen binnen beide gemeenten vervoeren van en
naar school.
Het grootste aandeel leerlingen die de enquête hebben ingevuld worden vervoerd door Juijn,
namelijk 85,7%. Zij krijgen gemiddeld een 8,4 van ouders/verzorgers en een 8,3 van leerlingen. Juijn
geeft als verklaring voor het hoge rapportcijfer de reden dat zij lokaal gevestigd zijn. Zo zegt Juijn:
‘’Chauffeurs kunnen de leerlingen bijvoorbeeld ook kennen van de sportclub of omdat ze vrienden
of vriendinnetjes zijn van hun eigen (klein)kinderen.’’ De betrokkenheid en binding met de regio zien
zij als een belangrijke indicatie.
9,1% van de respondenten wordt vervoerd door vervoersbedrijf Van Driel. Zij krijgen gemiddeld een
6,6 van ouders/verzorgers en een 7 van leerlingen. Dat dit cijfer een stuk lager ligt dan de andere
twee vervoerders komt volgens van Driel dat zij vooral ritten hebben met een lange reistijd. In figuur
4 is te zien dat wanner de reistijd langer is dan 60 minuten, het rapportcijfer daalt.
Geen enkele respondent heeft binnen de enquête aangegeven te worden vervoerd door
Connexxion, hierdoor kan er geen rapportcijfer worden opgesteld. Tevens was er maar 1 potentiële
respondent die vervoerd wordt door Connexxion.
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Figuur 6: Rapportcijfer naar vervoerder
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Vergelijking met onderzoek 2017
Zoals in figuur 7 is weergegeven is er een vergelijking gemaakt met de rapportcijfers die aan de
vervoerders werd gegeven in het klanttevredenheidsonderzoek van 2017. Hieruit is op te maken dat
voor zowel Juijn als van Haaften het rapportcijfer is gestegen met ongeveer 0,5. In 2017 werden Juijn
en Van Haaften samengevoegd binnen de enquête, in 2020 is dit niet gedaan.
Het rapportcijfer van vervoersbedrijf Van Driel is gedaald met 0,7.
Aangezien er geen rapportcijfer voor vervoersbedrijf Connexxion beschikbaar is in 2020 kan er geen
vergelijking worden gemaakt met het rapportcijfer van 2017.
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Figuur 7: Ontwikkeling rapportcijfer vervoerder
Het gemiddelde rapportcijfer voor alle vervoerders samen voor beide gemeenten is van een 7,9 in
2017 gestegen naar een 8,2 in 2020. Een verklaring hiervoor kan de duur van de aanbesteding zijn.
De huidige aanbesteding loopt namelijk al enkele jaren waardoor de vervoerders steeds beter
kunnen voldoen aan de wensen van ouders en verzorgers. De cliëntenraad zegt hierover: ‘’Ik zie dat
veel ritschema’s hetzelfde zijn gebleven, met dezelfde routes, dezelfde kinderen en dezelfde
chauffeurs op dezelfde tijden.’’
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2. Tevredenheid van de ouders/verzorgers per aspect
Het klanttevredenheidsonderzoek is een meting naar de algehele tevredenheid binnen het
leerlingenvervoer van gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Om de algehele tevredenheid van het
leerlingenvervoer te meten is er naast het gebruik van rapportcijfers ook bij veel vragen gebruik
gemaakt van een tevredenheidsschaal. Deze tevredenheidsschaal kent 5 niveaus, namelijk:
-

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden

Daarnaast hebben de respondenten de mogelijkheid gehad om ook voor de optie ‘niet van
toepassing’ te kiezen. Voor verdere verdieping is er voor de ouders/verzorgers de mogelijkheid
geweest om een toelichting te geven bij deze tevredenheidsvragen.
In de enquête is gevraagd naar de tevredenheid over de volgende aspecten:
De gemeente:
- De aanvraag van het leerlingenvervoer
- Het contact met de gemeente
Het vervoersbedrijf:
- Het contact met het vervoersbedrijf
- De chauffeur
- Het vervoersmiddel
- De reistijd
Klachten:
- Klachtenprocedure
- Klachtenaanname en -afhandeling
Daarnaast zijn er voor de leerlingen drie vragen opgenomen waarin gevraagd is naar hun beleving.
Aan het einde van de enquête is tevens ruimte geboden om nog enkele op- of aanmerkingen achter
te laten en kunnen er verbeter- en pluspunten worden gegeven.
De resultaten uit de enquête worden besproken in interviews met de vervoerder, de ambtenaren
leerlingenvervoer van beide gemeenten en met de cliëntenraad. De enquête en de interviews
vormen tevens input voor de conclusies en aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.
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2.1 De gemeente
De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel beslissen zelf over de aanvragen van het leerlingenvervoer
aan de hand van de verordeningen leerlingenvervoer. Vragen over het leerlingenvervoer worden
door de eigen gemeente afgehandeld, hierbij komen de vervoersbedrijven dus niet aan de pas. Aan
de hand van deze twee taken zijn vragen opgesteld in de enquête.

2.1.1 De aanvraag
Het aanvraagformulier:
In figuur 8 staan de resultaten van de tevredenheidsmeting met betrekking tot de aanvraag van het
leerlingenvervoer.
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22,2%

47,3%
45,8%
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Tevredenheid Aanvraagformulier

Benodigde tijd om het
formulier in te vullen

Figuur 8: Tevredenheid aanvraagformulier in procenten
In de toelichting geven respondenten aan dat zij het formulier over het algemeen duidelijk vinden en
er een logische vraagstelling is. Wanneer zij echter toch vragen hebben worden zij naar eigen zeggen
goed geholpen door de gemeente. Sommige respondenten geven aan dat zij het prettig zouden
vinden dat wanneer er niks veranderd in de situatie van het kind, zij niet elk jaar het formulier
opnieuw moeten invullen.
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Termijn tussen aanvraag en besluit gemeente:
In Figuur 9 wordt de tevredenheid over de termijn tussen de datum van wanneer een
ouder/verzorger het leerlingenvervoer aanvraagt en het besluit van de gemeente schematisch
weergegeven. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de verordening leerlingenvervoer
van de toepasselijke gemeente.
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Tevredenheid termijn aanvraag en besluit

Figuur 9: Tevredenheid termijn aanvraag en besluit
In de toelichting geven respondenten aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over de termijn
tussen de aanvraag en het besluit van de gemeente. Ze geven aan dat dit vaak netjes en vlot
afgehandeld wordt. In bijlage 3 staat een grafiek over de tevredenheid tussen het termijn van
aanvraag en besluit per gemeente uitgewerkt.
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2.1.2 Het contact met de gemeente
In figuur 10 en 11 staan de resultaten van de tevredenheidsmeting met betrekking tot de
informatievoorziening bij vragen en/of opmerkingen. In bijlage 3 is dit ook uitgewerkt per gemeente.
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Figuur 10: Tevredenheid informatievoorziening gemeente
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2.2 Het vervoersbedrijf
De vervoerders zijn verantwoordelijk voor het zo efficiënt, effectief, veilig en zorgvuldig mogelijk
vervoeren van de leerlingen van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Voor de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel zijn dit Juijn, Van Haaften, Van Driel en Connexxion.
Vervoersbedrijf Juijn heeft het grootste aandeel in het vervoer, namelijk 85,7%. Vervoerder van
Haaften vervoert 5,2% van de leerlingen en vervoerder van Driel 9,1%. Geen enkele respondent
heeft aangegeven te worden vervoerd door Connexxion waardoor er geen gegevens over dit
vervoersbedrijf bekend zijn.

Figuur 11: Aandeel vervoersbedrijf
In deze paragraaf kijken we onder meer naar:
- Het contact met het vervoersbedrijf
- De chauffeur
- Het vervoersmiddel
- De reistijd
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2.2.1 Het contact met het vervoersbedrijf
Informatievoorziening bij vragen en/of opmerkingen
De vervoerders hebben de taak om ouders/verzorgers te infomeren bij vragen en/of opmerkingen
over het vervoer. Tevens hebben ze de plicht om de ouders/verzorgers te informeren bij afwijkingen
in het vervoer.
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Figuur 12: Tevredenheid informatievoorziening vervoersbedrijf
Uit de toelichting blijkt dat veel respondenten tevreden zijn met de manier waarop ze worden
geïnformeerd door het vervoersbedrijf bij vragen en/of klachten.
Wel zijn er enkele respondenten die aangeven geen of amper gebruik te maken van het web portaal.
Ook is het voor respondenten niet mogelijk om gebruik te maken van het web portaal wanneer zij 2
kinderen in het vervoer hebben. Dit probleem werd in het klanttevredenheidsonderzoek van 2017
ook al geconstateerd. Dit ligt volgens vervoerder Juijn aan het feit dat er twee diverse mailadressen
gebruikt moeten worden voor elk kind. Hierbij is dus sprake van een onduidelijke communicatie
tussen de vervoerder en de ouders/verzorgers.
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Tevredenheid informatievoorziening bij afwijkingen in het vervoer
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Figuur 13: Tevredenheid informatievoorziening afwijking vervoersbedrijf
Het merendeel van de respondenten is tevreden over de informatievoorziening bij afwijkingen in het
vervoer. Respondenten geven aan dat er zelden afwijkingen zijn binnen het vervoer. Mochten er
toch afwijkingen zijn, dan worden zij over het algemeen netjes geïnformeerd door de chauffeur of
de centrale. Sommige respondenten geven wel aan dat zij beter geïnformeerd willen worden
wanneer er een andere chauffeur komt of wanneer de taxi(bus) later is.
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2.2.2 De chauffeur en het vervoersmiddel
Kwaliteit van de chauffeur
De kwaliteit van de chauffeur is een van de belangrijkste indicatoren voor een kwalitatief goed
leerlingenvervoer. Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur een grote invloed heeft op de kwaliteit.
Hierbij is het belangrijk dat er een vast en deskundige chauffeur de leerlingen vervoert.
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Figuur 14: Tevredenheid kwaliteit chauffeur
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Figuur 15: Tevredenheid vervoersmiddel
Tevredenheid verhouding afstand en reistijd

0%

1,2%

3,8%

11,6%

42,8%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

40,2%

Percentage

Tevredenheid verhouding afstand en reistijd

Tevredenheid verhouding
afstand en reistijd

Figuur 16: Tevredenheid verhouding afstand-reistijd
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2.3 Klachten
Binnen het leerlingenvervoer zijn er twee soorten klachten. De eerste soort zijn klachten over het
vervoer en het contact met de vervoerder, deze klachten zijn de verantwoordelijkheid voor het
vervoersbedrijf. Voor dit soort klachten dient de vervoerder de klacht in behandeling te nemen. De
vervoerder doorloopt de klachtenprocedure zoals opgenomen in de offerteaanvraag. Mocht de
ouder/verzorger er niet uit komen met de vervoerder, dan kan deze contact opnemen met de
gemeente.
De tweede soort klachten gaan over de aanvraag en het contact met de gemeente, die
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente Maasdriel of Zaltbommel.

2.3.1 De klachtenprocedure
Volgens de procedure behoort een ouder/verzorger met een klacht in eerste instantie naar de
vervoerder te gaan. Wanneer een klacht wordt afgehandeld hoeft de gemeente hier geen rol meer
in te spelen. In de enquête is daarom onder meer de vraag gesteld: ‘’Waar heeft u de klacht
ingediend?’’ Dit om een inzicht te geven waar de ouders/verzorgers in eerste instantie zich melden.
Mocht de klacht niet voldoende zijn behandeld, dan kunnen ouders/verzorgers contact opnemen
met de eigen gemeente.
Vraag: Bent u bekend met de klachtenprocedure?

Vraag: Heeft u de afgelopen twee jaar wel eens een klacht ingediend?
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Vraag: Waar heeft u deze klacht ingediend?
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2.3.2 Aanname en afhandeling
Hieronder staan de tevredenheidsscores met betrekking tot de afhandeling van de klachten. Ten
eerste zal er worden gekeken naar de scores met betrekking tot de aanname en afhandeling van
klachten bij het vervoersbedrijf en daarna bij de gemeente.
Het vervoersbedrijf:
Duidelijk wordt dat over het algemeen de tevredenheid van aanname en afhandeling van klachten
door het vervoersbedrijf groot is. Er is een heel laag percentage van ontevredenheid. Het percentage
zeer ontevreden is groter, dit zijn waarschijnlijk uitzonderlijke gevallen waarbij de klacht niet of niet
goed is opgelost in de ogen van de respondent. In totaal zijn er 12 respondenten (exclusief
respondenten die n.v.t hebben ingevuld) die een klacht hebben ingediend bij het vervoersbedrijf.
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Figuur 17: Tevredenheid aanname en afhandeling klachten door vervoersbedrijf
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De gemeente:
Ook bij de gemeente zijn de respondenten over het algemeen over de aanname en afhandeling van
klachten. In totaal zijn er 10 respondenten (exclusief respondenten die n.v.t. hebben ingevuld) die
een klacht hebben ingediend bij de gemeente. Zo geeft een respondent aan dat zijn/haar klacht vlot
in behandeling wordt genomen en er snel op wordt geantwoord door de gemeente. Van deze 10
klachten kwamen er 6 uit gemeente Zaltbommel en 4 uit gemeente Maasdriel. 1 respondent uit
Zaltbommel heeft aangegeven dat er sprake was van miscommunicatie. Van de andere 9
respondenten is onbekend waarom zij een klacht hebben ingediend.
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Figuur 18: Tevredenheid aanname en afhandeling klachten door gemeente
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2.4 Beleving van de leerling
In het klanttevredenheidsonderzoek is ook gevraagd naar de beleving van de leerling. Enkele vragen
zijn gesteld om de tevredenheid van de leerlingen over het leerlingenvervoer te onderzoeken.
Vraag: Voel je je op je gemak in de (taxi)bus?

1,4%

Vraag: Durf je met problemen naar de chauffeur te gaan?
8,1%

Vraag: Lost de chauffeur de problemen goed op?
6,8%
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Bovenstaande diagrammen laten zien dat de leerlingen over het algemeen zich op zijn/haar gemak
voelen in de (taxi)bus. In de toelichting wordt onder meer aangegeven dat het vaak rustig is en dat
de chauffeur aardig en betrokken is. Respondenten geven aan dat wanneer de vaste chauffeur niet
op de rit zit, het vaak wel onrustig is. Bovendien durven de kinderen volgens de respondenten over
het algemeen naar de chauffeur toe te stappen met problemen.
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3. Eventuele op-of aanmerkingen
Bij onderdeel G van de enquête hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid gekregen om
eventuele op- of aanmerkingen te geven ten aanzien van het leerlingenvervoer. Daarnaast is ook
gevraagd wat ouders/verzorgers als belangrijkste verbeterpunt en pluspunt zien van het
leerlingenvervoer.

3.1 Op- of aanmerkingen
De respondenten hebben de mogelijkheid gehad om eventuele op- of aanmerkingen achter te laten.
In de bijlage is een totaaloverzicht te zien van alle op- en aanmerkingen te zien. Hieronder is een top
3 weergave te vinden van de meest genoemde op- en aanmerkingen.

Tevreden over het leerlingenvervoer
Vaste chauffeur is belangrijk
Bus vaker op vast tijdstip aankomen

Aantal keer genoemd
8x
2x
1x

3.2 Belangrijkste verbeterpunten:
Tevens is aan de respondenten gevraagd wat zij het belangrijkste verbeterpunt van het
leerlingenvervoer vinden. Hieronder zijn de meest genoemde verbeterpunten weergegeven.
Verbeterpunten met betrekking tot chauffeur:
De verbeterpunten die het meeste worden genoemd hebben betrekking tot de chauffeur. Zo geven
respondenten aan dat zij een vaste chauffeur belangrijk vinden. Ook zouden ze graag zien dat een
onbekende chauffeur een legitimatiepas bij zich draagt en dat de chauffeur vaker optreedt bij
ongewenst gedrag tussen verschillende leerlingen.
Minder kinderen in de (taxi)bus:
Een ander verbeterpunt dat wordt genoemd is het aantal kinderen in de (taxi)bus.
Ouders/verzorgers geven aan dat dit soms wel wat minder mag. Ook zouden ze het fijn vinden als er
wordt gekeken naar welke kinderen bij elkaar in de bus zitten, dus bijvoorbeeld niet te veel kinderen
met dezelfde handicap.
Reistijd en op tijd:
Het laatste punt dat een aantal keer wordt aangegeven is de reistijd die korter mag zijn en het
tijdstip wanneer de taxi(bus) komt, vooral wanneer het kind thuis wordt gebracht na een schooldag.

3.3 Belangrijkste pluspunten
Als laatste is gevraagd naar wat ouders/verzorgers als belangrijkste pluspunt zien van het
leerlingenvervoer. Hieruit blijkt dat de ‘betrokkenheid’ als grootste pluspunt wordt gezien. Hierbij
wordt vooral de betrokkenheid van de chauffeur bedoelt. Respondenten geven aan dat een vaste,
betrokken chauffeur het verschil maakt. Ook de continuïteit en veiligheid van het vervoer wordt
benoemd als grootste pluspunt.
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4. Conclusies
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies getrokken uit het klanttevredenheidsonderzoek.
Ten eerste zal er een conclusie worden getrokken gebaseerd op rapportcijfer en ten tweede zullen
er conclusies worden getrokken op basis van de tevredenheid per kwaliteitsaspect.

4.1 Conclusies gebaseerd op rapportcijfers
Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten over het algemeen erg tevreden zijn over het
leerlingenvervoer binnen gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De rapportcijfers geven aan wat de
ouders/verzorgers en leerlingen van de van het leerlingenvervoer in het algemeen. Het rapportcijfer
van gemeente Maasdriel is uitgekomen op een 8,3 en in de gemeente Zaltbommel is het
rapportcijfer uitgekomen op een 8. Het gemiddeld rapportcijfer voor gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel samen is uitgekomen op een 8,2.
4.1.1 Rapportcijfers door ouders/verzorgers onderverdeeld per categorie
- Ouders/verzorgers uit gemeente Maasdriel beoordelen het vervoer met een 8,4.
Ouders/verzorgers uit gemeente Zaltbommel beoordelen het vervoer met een 8.
- Ouders van leerlingen <7 jaar beoordelen het vervoer gemiddeld lager dan ouders van leerlingen in
andere leeftijdscategorieën.
- Er zit weinig verschil tussen de rapportcijfers binnen de categorie soort onderwijs.
Ouders/verzorgers van leerlingen met schoolsoort SO cl.3 scoren gemiddeld het laagst.
- Ouders/verzorgers van leerlingen die een reistijd van langer dan 60 minuten hebben geven een
lagere beoordeling dan ouders/verzorgers van leerlingen die een reistijd hebben van korter dan 60
minuten.
- Ouders/verzorgers waarvan de leerlingen met Juijn en van Haaften worden vervoerd beoordelen
het leerlingenvervoer met een 8,4 (Juijn) en een 8,7 (Van Haaften). Ouders/verzorgers waarvan de
leerlingen met van Driel worden vervoerd beoordelen het vervoer met een 6,6.
4.1.2 Rapportcijfers door leerlingen onderverdeeld per categorie
- Leerlingen uit gemeente Maasdriel beoordelen het leerlingenvervoer met een 8,3. Leerlingen uit
gemeente Zaltbommel beoordelen hert leerlingenvervoer met een 8.
- Oudere leerlingen (>7 jaar) beoordelen het leerlingenvervoer hoger dan jongere leerlingen (<7
jaar).
- Leerlingen uit het SBO-onderwijs beoordelen het leerlingenvervoer lager dan leerlingen uit andere
schoolsoorten.
- Leerlingen met een reistijd van meer 60 minuten beoordelen het leerlingenvervoer een stuk lager
dan leerlingen met een reistijd van minder dan 60 minuten.
- Leerlingen die minimaal langer dan een jaar in het leerlingenvervoer zitten beoordelen het
leerlingenvervoer hoger dan leerlingen die minder dan een jaar in het leerlingenvervoer zitten.
- Leerlingen die door Juijn worden vervoerd beoordelen het leerlingenvervoer met een 8,3.
Leerlingen die door Van Haaften worden vervoerd beoordelen het leerlingenvervoer met een 8,5.
Leerlingen die door Van Driel worden vervoerd beoordelen het leerlingenvervoer met een 7.

4.2 Conclusies gebaseerd op tevredenheid per aspect
Uit alle cijfers die gegeven zijn door zowel ouders/verzorgers en leerlingen blijkt dat het
leerlingenvervoer binnen gemeenten Maasdriel en Zaltbommel van goede kwaliteit is. De
ouders/verzorgers zien over het algemeen de kwaliteit van de chauffeur en de veiligheid van het
vervoer als belangrijkste pluspunten.
Tevens zijn er nog enkele verbeterpunten die door ouders/verzorgers zijn aangegeven binnen het
onderzoek.
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Verbeterpunten met betrekking tot chauffeur
Ondanks dat de meerderheid van de ouders/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van de
chauffeur zijn er altijd nog verbeterpunten die worden genoemd. Respondenten geven aan dat zij
een vaste chauffeur belangrijk vinden. Tevens zouden ze willen dat onbekende chauffeurs een
legitimatiepas bij zich hebben en chauffeurs vaker optreden bij ongewenst gedrag tussen
verschillende leerlingen.
Onduidelijkheden web portaal
In de toelichtingen is door een aantal respondenten aangegeven dat er onduidelijkheden zijn binnen
het web portaal of dat respondenten helemaal geen gebruik maken van het web portaal. Zo geeft
een respondent aan dat er geen gebruik kan worden gemaakt van het web portaal wanneer je twee
kinderen in het vervoer hebt. Vervoerder Juijn heeft aangegeven dat dit een misverstand is. Om
gebruik te maken van het web portaal met 2 kinderen dienen er twee verschillende e-mailadressen
te worden ingevuld. Eén van deze mailadressen mag ook een fictief mailadres zijn.
Communicatie bij het later arriveren van de (taxi)bus
Wanneer de (taxi)bus later dan het geplande tijdstip aankomt bij de leerling wordt dit niet altijd
doorgegeven aan de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling. De ouders/verzorgers
moeten daardoor zelf bellen naar de vervoerder wanneer de (taxi)bus komt.
Minder kinderen in de (taxi)bus:
Een ander verbeterpunt dat wordt genoemd is het aantal kinderen in de (taxi)bus.
Ouders/verzorgers geven aan dat dit soms wel wat minder mag. Ook zouden ze het fijn vinden als er
wordt gekeken naar welke kinderen bij elkaar in de bus zitten, dus bijvoorbeeld niet te veel kinderen
met dezelfde handicap.
Reistijd en op tijd:
Het laatste punt dat een aantal keer wordt aangegeven is de reistijd die korter mag zijn en het
tijdstip wanneer de taxi(bus) komt, vooral wanneer het kind thuis wordt gebracht na een schooldag.
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5. Aanbevelingen
Het voorgaande klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2017. Geconcludeerd is dat de
algemene tevredenheid van het leerlingenvervoer binnen gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
goed is. Het gemiddeld rapportcijfer van beide gemeenten is uitgekomen op een 8,2. Dit betekent
dat het cijfer voor het leerlingenvervoer in vergelijking met het onderzoek in 2017 is gestegen met
0,3. Aangezien het leerlingenvervoer binnen gemeenten Maasdriel en Zaltbommel beoordeeld
wordt met een 8,2 is er geen reden om grote aanpassingen door te voeren.
Hieronder zijn enkele aanbevelingen geformuleerd die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.
Communicatie vanuit het vervoersbedrijf richting ouders/verzorgers
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het vervoersbedrijf de ouders/verzorgers niet altijd goed
informeren bij afwijkingen in het vervoer, bijvoorbeeld bij het te laat komen van de (taxi)bus. Het is
belangrijk om ouders vooraf te informeren wanneer de (taxi)bus later is. Dit zou kunnen via de
telefoon (SMS, Bellen, of via een app). Dit geldt tevens bij afwijkingen van de chauffeur
Duidelijkere instructie web portaal
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er nog altijd onduidelijkheden zijn omtrent het gebruik
van het web portaal. Dit is eerder, in het klanttevredenheidsonderzoek van 2017, ook naar voren
gekomen. Geadviseerd wordt om ouders/verzorger goed te informeren over het gebruik van dit web
portaal. Dit geldt in het speciaal ook voor ouders/verzorgers met twee (of meer) leerlingen in het
vervoer.
Goede monitoring situatie in (taxi)bus
Belangrijk voor vervoerders is om de situatie in de (taxi)bus goed te blijven monitoren. Hier ligt een
verantwoordelijkheid voor de chauffeur. In zijn algemeenheid is aangegeven dat leerlingen zich
veilig voelen in de (taxi)bus. Echter wordt aangegeven dat er soms te veel kinderen in de (taxi)bus
zitten of er ongewenst gedrag is.
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Bijlage 1: Algemene gegevens vragenlijst
De tevredenheid van het leerlingenvervoer is gemeten aan de hand van een online enquête. De
enquête is via e-mail gestuurd en er is gebruik gemaakt van het programma Google Forms. De
respondenten hadden ook de mogelijkheid om de enquête schriftelijk te ontvangen, geen enkele
respondent heeft hier gebruik van gemaakt.
In onderdeel A van de enquête zijn de respondenten aan de hand van 6 vragen naar algemene
gegevens gevraagd. Om conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek zijn de afnemers
onderverdeeld in enkele categorieën. Er wordt hier onderscheid gemaakt in de volgende aspecten:
-

De gemeente
Leeftijd
Soort school
Enkele reistijd van huis naar school
Aantal maanden in het vervoer.

Daarnaast is er in dit onderdeel ook gevraagd naar de bekendheid van de cliëntenraad. Deze vraag is
in de enquête opgenomen zodat de cliëntenraad weet hoe het staat met de naamsbekendheid.
Respons:
In totaal zijn er 236 enquêtes verstuurd, waarvan 136 voor gemeente Maasdriel en 100 voor
gemeente Zaltbommel. 49 ouders/verzorgers vanuit gemeente Maasdriel hebben de enquête
ingevuld, wat neerkomt op een respons van 36%. 30 ouders/verzorgers uit gemeente Zaltbommel
hebben de enquête ingevuld, wat neerkomt op een percentage van 30%. In totaal komt het
responspercentage op 33% te liggen.
Het responspercentage ligt in gemeente Maasdriel hoger dan in gemeente Zaltbommel, dit was
hetzelfde tijdens de klanttevredenheidsonderzoeken van 2013 en 2017.

Figuur 19: Percentage vanuit welke gemeente het kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer
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Leeftijd van het kind

Figuur 20: Leeftijd van het kind
Toelichting:
Het vervoer wordt verzorgd voor leerlingen naar de basisschool vanaf minimaal 5 jaar tot aan het
einde van de middelbare school tot 20 jaar oud. De grootse groep (29,9%) vormt de groep van
leerlingen tussen de 10 en 12 jaar oud. Hierna volgt de groep van tussen de 13 en 15 jaar oud met
26%.
Schoolsoort
De meeste leerlingen gaan naar een school voor speciaal basisonderwijs (33,8%). Het voortgezet
speciaal onderwijs (24,7%) en speciaal voortgezet onderwijs cluster 3 (10,4%) hebben ook een groot
aandeel. De rest van de schoolsoorten hebben een veel lager percentage. In de onderstaande
grafiek staan de percentages van de 5 meest voorkomende schoolsoorten.
School voor speciaal basisonderwijs
School voor speciaal voortgezet onderwijs
School voor speciaal voortgezet onderwijs cl 3
School voor speciaal onderwijs cl 3
School voor speciaal onderwijs cl 2

33,8%
24,7%
10,4%
9,1%
3,9%
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Gemiddelde reistijd

Figuur 22: De gemiddelde reistijd van huis naar school
Toelichting:
De grootste groep respondenten heeft een gemiddelde reistijd van 20 tot 40 minuten (58,4%).
Hierna volgt 40 tot 60 minuten (20,8%), <20 minuten (14,3%) en >60 minuten (6,5%). Deze groepen
zijn een stuk kleiner, de meeste leerlingen zijn namelijk 20 tot 60 minuten onderweg om van huis
naar school te komen.
Aantal maanden in vervoer

Figuur 23: Aantal maanden in het vervoer
Toelichting:
Het merendeel van de respondenten (66,2%) zit al langer dan 24 maanden in het leerlingenvervoer.
De andere groepen zijn redelijk gelijk. De groepen 6 tot 12 maanden en 12 tot 24 maanden hebben
beide een percentage van 10,4%. De groepen <3 maanden en 3 tot 6 maanden hebben beide een
percentage van 6,5%.
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Bekendheid cliëntenraad

Figuur 24: bekendheid van de cliëntenraad leerlingenvervoer Maasdriel en Zaltbommel
Toelichting:
Het grootste gedeelte (59,7%) geeft aan niet bekend te zijn met de Cliëntenraad Leerlingenvervoer
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Hieronder is een grafiek te zien met resultaten van deze vraag
in de vorige klanttevredenheidsonderzoeken.
Gemeente
2009
2011
2013
2017
2020

Maasdriel
55% Bekend
45% Onbekend
46% Bekend
54% Onbekend
Geen meting
40% Bekend
60% Onbekend
41% Bekend
59% Onbekend

Zaltbommel
52% Bekend
48% Onbekend
43% Bekend
57% Onbekend
Geen meting
34% Bekend
66% Onbekend
36% Bekend
64% Onbekend

Deze grafiek laat zien dat de cliëntenraad in 2020 ten opzichte van 2017 iets bekender is geworden.
Echter is dit een minimaal verschil. In gemeente Maasdriel is de Cliëntenraad bekender dan in
gemeente Zaltbommel.
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Bijlage 2: Toelichting tevredenheidsvragen
In de onderstaande tabellen zijn de toelichtingen per vraag aangegeven. Toelichtingen die op elkaar
lijken zijn waar het mogelijk was met elkaar gebundeld, dit zorgt naast het kwalitatief aspect voor
een kwantitatief aspect. De onderwerpen zijn opgesplitst naar gemeente of naar vervoerder.
De cijfers zijn het aantal respondenten die het desbetreffende statement hebben aangegeven.
Toelichtingen: De gemeente
Hoe tevreden bent u over het aanvraagformulier
voor het leerlingenvervoer?
Onduidelijke vraagstelling
Onnodig om elk jaar opnieuw in te vullen
Lastig om alle vragen te beantwoorden
Totaal

Maasdriel

Zaltbommel Totaal

2
1
1
4

1
1

Hoe tevreden bent u over de termijn tussen de
datum van aanvraag en het besluit van de
gemeente?
Dit zou sneller mogen
Snel en goed geregeld
Totaal

Maasdriel

Zaltbommel Totaal

2
10
12

1
6
7

Hoe tevreden bent u over de manier waarop de
gemeente u van informatie voorziet over het
leerlingenvervoer bij vragen en/of opmerkingen?
Tevreden
Contact verloopt goed
Medewerker gaat erachteraan als ze antwoord niet
weet
Medewerker is zeer betrokken
Totaal

Maasdriel

Zaltbommel Totaal

2
2
1

2

4
2
1

1
3

1
8

3
2
1
6

2

5

3
16
19

Toelichtingen: Het vervoersbedrijf
Hoe tevreden bent u over de manier waarop
het vervoersbedrijf u van informatie voorziet
over het leerlingenvervoer bij vragen en/of
opmerkingen?
Maak geen gebruik van webportaal/onduidelijk
webportaal
(Zeer) Tevreden
Graag meer info bij wisseling chauffeur
Vervelend dat je wijzigingen niet voor langere
tijd kan invullen
Totaal

Juijn

Van Haaften

Van Driel

Totaal

7

7

6
1
1

6
1
1

1

15

14

0
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Hoe tevreden bent u over de manier waarop
het vervoersbedrijf u van informatie voorziet bij
afwijkingen in het vervoer?
Gebeurt meestal door chauffeur
Wij horen nooit iets bij afwijkingen
Altijd netjes en correct
Afwijkingen komen niet voor
Het is kort maar krachtig
Krijgen een SMS, wat goed werkt
Totaal

Juijn

16

Hoe tevreden bent u over de kwaliteiten van de
chauffeur?
Complimenten aan chauffeur
Door ziekte veel wisselingen
Paar keer commentaar gehad
Totaal

Juijn

20

Hoe tevreden bent u over de taxi of taxibus als
vervoersmiddel?
Taxi is schoon en netjes
Goede nieuwe bussen
Over het algemeen tevreden
Te veel kinderen in de bus
Totaal

Juijn
3
2
4
1
10

Hoe tevreden bent u over de verhouding tussen
de afstand en de reistijd van huis naar school?
Prima
Altijd op tijd
Te lang

Juijn

Totaal

9

Juijn
9
1
1
11

Van Haaften

Van Driel

Totaal

0

1
1

4
3
4
4
1
1
17

Van Haaften

Van Driel

Totaal

1

20
1

0

1

21

Van Haaften

Van Driel

Totaal

0

0

3
2
4
1
10

Van Haaften

Van Driel

Totaal

1

7
1
2

0

1

10

Van Haaften

Van Driel

Totaal
9
2
1
12

4
3
4
4
1

19
1

7
1
1

Toelichtingen: Klachten
Bent u bekend met de procedure?
Nooit nodig geweest
Dat is mij bekend
Al eens gebruik van gemaakt
Totaal

1
0

1
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Hoe tevreden bent u over de aanname en
afhandeling van uw klachten door het
vervoersbedrijf?
Klacht is opgelost
Geen klachten gehad
Totaal

Hoe tevreden bent u over de aanname en
afhandeling van klachten door de gemeente?
Geen klachten gehad
Wordt vlot in behandeling gebracht
Totaal

Juijn

1
1
2

Van Haaften

0

Maasdriel

Van Driel

Totaal

0

1
1
2

Zaltbommel Totaal

1

1
1
2

1
1

1

Toelichting: Beleving van de leerling
Voel je je op je gemak in de taxi, taxibus?
Fijne chauffeur
Het is rustig/voelt zich fijn
Kind voelt zich angstig
Leuke kinderen in de bus
Te veel kinderen
Chauffeur kan niet met kind omgaan
Totaal

Juijn
6
7
1
2
1

Van Haaften

Van Driel

17

0

1
1

Totaal
6
7
1
2
1
1
18

Durf je met problemen naar de chauffeur te
gaan?
Niet toe in staat
Bang dat het dan erger wordt
Chauffeur lost het goed op
Er zijn weinig tot geen problemen
Totaal

Juijn

Van Haaften

Van Driel

Totaal

1

2
1
10
1
14

Lost de chauffeur de problemen goed op?
Probleem wordt goed opgelost
Er zijn niet echt problemen
In het verleden niet
Totaal

Juijn
4
1
1
6

1
1
10
1
13

0

1

Van Haaften

Van Driel

0

0

Totaal
4
1
1
6
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Toelichtingen: Eventuele op- en/of aanmerkingen
Op- en/of aanmerkingen
Mijn kind voelt zich niet veilig in de bus
Heel tevreden
Mijn kind voelt zich niet prettig bij chauffeur
Het is een gezellige taxi
Minder wisselen met chauffeurs
Bus zou vaker op vast tijdstip moeten komen
Totaal

Maasdriel
1
2
1

4

Zaltbommel Totaal
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
7
11

Welk verbeterpunt ziet u binnen het
leerlingenvervoer?
Geen
Ongewenst gedrag aangeven bij ouders
Legitimatiepas bij onbekende chauffeurs
Goed kijken welke chauffeur geschikt is bij welke
leerlingen
Een begeleider erbij op de taxi
Vaste chauffeur
Meer stimuleren om met het openbaar vervoer te
reizen
Communicatie bij afwijkingen (chauffeur)
Duidelijkere tijden bij thuisbrengen
Reistijd mag korter
Kortere lijntjes
Niet te veel kinderen in taxi (m.b.t. reistijd)
Totaal

Maasdriel

Zaltbommel Totaal

5
1
1
1

2

14

1
1
7

Wat is volgens u het belangrijkste pluspunt van
het leerlingenvervoer?
Dat mijn kind naar een gepaste school kan
Goede chauffeur
Veiligheid van het kind
Vaste chauffeur
Vaste groep leerlingen
Zorgeloos voor ouders en kind
Goed contact, korte lijnen
Continuïteit en duidelijkheid
Betrouwbaar vervoersbedrijf
Totaal

Maasdriel

Zaltbommel Totaal

2
10
6
2
1
2
1
2

2
3
2
2

1

1
1
1
1
1
1

26

7
1
1
2
1
1
1

2

1
3
1
1
15

3
1
1
1
1
21

4
13
8
4
1
3
4
3
1
41
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Bijlage 3: Grafieken
Tevredenheid over termijn aanvraag en besluit per gemeente:
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Tevredenheid informatie bij vragen en/of opmerkingen gemeente Maasdriel
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medewerker

38

Bijlage 4: Interviewverslagen
Interviewverslag 1: Gemeente Maasdriel
Geïnterviewde: Germien Oosterhout
Werkzaam bij: Gemeente Maasdriel
Datum: 29-05-2020
1. Heb je de uitkomst van het onderzoek gelezen en wat vond je hiervan?
Ik heb het rapport gelezen. Ik vind het positief dat er verbeteringen zijn. Het is een duidelijk verhaal.
2. Ben je tevreden met het rapportcijfer? Het rapportcijfers dat ouders/verzorgers geven is met
0,4 omhooggegaan en het rapportcijfer dat leerlingen geven is met 0,3 omhooggegaan
Ja ik vind dat wel een heel mooi rapportcijfer. Daar mogen we heel tevreden over zijn.
3. Heb je een verklaring voor deze stijging?
Nee ik heb daar niet echt een verklaring voor. Ik zit zelf nog niet zo heel lang in deze functie, sinds
oktober dus ik heb al die andere jaren het niet zo van dichtbij meegemaakt. De vorige medewerker
leerlingenvervoer is altijd heel erg klantgericht bezig, snel afhandelen vindt ze belangrijk, liever een
extra telefoontje dan zomaar een brief versturen dus ik denk dat goed werkt. Ik hoor ook wel terug
van vervoerders dat zij erg bezig zijn met vaste chauffeurs en dat ook ter harte hebben genomen uit
het vorige onderzoek. Ik denk dat ze daarin ook echt een verbeterpunt hebben opgepakt en dat een
verklaring zou kunnen zijn voor de verbetering.
4. Bij de verbeterpunten wordt vaak verbeterpunten met betrekking tot de chauffeur genoemd,
minder kinderen in de bus, reistijd en het op tijd zijn. Kun jij je in deze verbeterpunten vinden?
Nee ze komen niet als verrassing. Aan de ene kant worden er ook verbeterpunten rondom de
chauffeur genoemd maar aan de andere kant krijgen chauffeurs ook een heel hoog cijfer. Dan zijn
het misschien nog maar enkele mensen die daar wat op aan te merken. Ik denk dat de lange reistijd
een aandachtspunt blijft. Dat is altijd lastig, als in de loop van het jaar er heel veel aanmeldingen op
één school komen dan is dat passen en meten. Dan zal er wel gekeken worden wat financieel gunstig
en is dat iets wat we mee moeten blijven nemen. Dat er soms wel misschien beter een extra bus
ingezet kan worden.
5. De naamsbekendheid van de cliëntenraad is ten opzichte van 2017 min of meer gelijk gebleven,
wat is jullie verklaring hiervoor?
Misschien dat er toch nog meer aan promotie gedaan kan worden. Het staat wel in de beschikking,
dat de cliëntenraad er is, maar ik vraag me wel eens af of dit voldoende is om het op die manier te
benoemen. Misschien dat er een flyer kan worden ontworpen die bij elke nieuwe beschikking kan
worden toegevoegd. Het ligt ook een beetje aan de cliëntenraad hoe je dit gaat promoten.
6. Zijn er resultaten die jou zijn opgevallen?
Het viel me op dat het rapportcijfer van Van Driel gedaald is. Ik ben benieuwd wat hun kijk erop is. Ik
zag ook dat je het web portaal niet kan gebruiken als je 2 kinderen in het gezin hebt. Dat vond ik wel
een opvallende uitspraak. Dat wist ik helemaal niet.
Ik zag dat 12 personen hebben aangegeven dat er klachten zijn geweest die zijn ingediend. Ik ben
dan wel benieuwd bij welke gemeente die klachten zijn ingediend.
(Afgesproken om dit nog toe te voegen aan het klanttevredenheidsrapport.)
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Interviewverslag 2: Gemeente Zaltbommel
Geïnterviewde: Lidy Leenders
Werkzaam bij: Gemeente Zaltbommel
Datum: 19-05-2020
1. Hebben jullie de uitkomsten van het onderzoek gezien en wat vonden jullie hiervan?
Het viel mij tegen, wij zijn nu 2 keer lager vergeleken met Maasdriel en ik vroeg mij af of dit aan de
opkomst lag.
De opkomst van Zaltbommel ligt inderdaad lager dan binnen Maasdriel
Ja, ik denk dat dit ligt aan de aanbesteding, dat deze al goed loopt de afgelopen jaren. Ik denk dat
mensen dan verder ook geen echte opmerkingen hebben, goed is goed, dat is mijn verklaring.
2. Zijn jullie tevreden met het rapportcijfer van Zaltbommel?
Wij hebben al tijd rond de 8 gezeten, soms iets hoger, soms iets lager, dus dat is prima. Weet je, we
hebben nu een paar mensen, maar daar komen we toch niet achter wie dat zijn, waarvan we de
aanvraag niet gehonoreerd hebben, dus als die iets negatiefs hebben ingevuld, dan gaat je punt al
naar beneden. Ik heb altijd mensen aan de telefoon die erg tevreden zijn.
In de toelichtingen wordt dit inderdaad wel benoemd
Voor mij gaat het vooral om de belangrijkste verbeterpunten, dan gaat het vooral om kortere
aanvraagformulieren maar dat werkt helemaal niet. Dan moet ik elke keer weer terugbellen of zijn
gegevens veranderd. Ik denk dat als dit online gebeurt er helemaal geen controle meer over is. Vaak
vullen ouders het ook niet compleet in.
3. Met betrekking tot het aanvraagformulier, in het klanttevredenheidsonderzoek komt ook terug
dat ouders het vaak onnodig vinden om het elk jaar opnieuw in te vullen, hoe denken jullie
hierover?
Ik vind het op deze manier fijn, er zijn altijd een paar mensen die hierover vallen, maar de meeste
mensen gewoon niet. Online vind ik ook vervelend omdat we 3 verschillende formulieren hebben,
dus dan kunnen mensen ook 3 verschillende formulieren downloaden. De mensen die er onderaan
opmerkingen over maken die ken ik.
4. Kunnen jullie je vinden in de verbeterpunten: met betrekking tot de chauffeur, minder kinderen
in de (taxi)bus, reistijd en stiptheid?
Daar kan ik me wel in vinden. Als ouder wil je altijd het beste voor je kind. Toen ik hier begon was
het heel anders. De kleine kinderen zaten toen op schoot bij de oudere kinderen en toen waren er
weinig opmerkingen. Natuurlijk, op tijd rijden blijft maar er zijn altijd factoren als file, gladheid.
Wanneer de chauffeur te vroeg komt dan vinden ouders het ook niet fijn, want dan zijn de kinderen
bijvoorbeeld nog niet uitgeslapen of er klaar voor. Er zit zeker wel een kern van waarheid in maar ik
zou er ook geen hoofdzaak van maken. De veiligheid vind ik dan wel voorop staan, contact met het
vervoersbedrijf en met de gemeente.
Hierin zijn naar mijn inzicht ook geen opvallende resultaten uitgekomen
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Nee precies. Ik zou wel eens de mensen die ‘ontevreden’ en ‘zeer ontevreden’ hebben ingevuld
willen spreken. Ik zou wel eens willen weten wie dat zijn, om daar een beeld over te krijgen.
Bijvoorbeeld bij de tevredenheid over de termijn tussen aanvraag en besluit, dan is 7,6% ontevreden
of zeer ontevreden. Nu heb ik vorig jaar, elke formulier dat binnen kwam, meteen afgehandeld. Dus
volgens mij zijn dat alleen maar mensen die iets opgestuurd hebben zonder bijvoorbeeld
belastingformulier en dat wij een brief hebben gestuurd: ‘’Graag een belastingformulier bijsturen
dan kalenderjaar 2018’’ et cetera.
Ik heb bijvoorbeeld een aanvraagformulier uit 2017 die nog altijd niet is afgehandeld omdat de
persoon in kwestie weigert om de stukken in te sturen. Anders zou ik het niet weten waar die
resultaten vandaan komen. Ik snap niet hoe dit kan. 7,6% ‘zeer ontevreden’, dan vraag ik mij echt af
wie dit is.
Dat is lastig om te weten aangezien het een anoniem onderzoek is, wanneer er geen klachten
hierover worden ingediend dan weet je het niet.
Nee precies, we hebben er ook een paar afgewezen, dat ligt nu door de Corona-crisis ook bij de
rechtbank. Dat zou kunnen. Wanneer je weet wie het is, dan kun je er ook iets aan doen. Dat is nu
lastig. Wat ik ook zelf heb bij enquêtes, dan zou ik zelf heel snel ‘Zeer tevreden’ invullen wanneer
alles goed gegaan is. In dit onderzoek wordt er veel ‘Tevreden’ ingevuld, dat vind ik dan ook wel
opvallend.
Ik denk dat ze hier heel tevreden zijn met een 8 en zich niet afvragen hoe het kan dat Maasdriel een
8,4 heeft, wij hebben het ook jaren hoger gehad, dus dat maakt allemaal niet uit.
5. De naamsbekendheid van de cliëntenraad is ten opzichte van 2017 min of meer gelijk gebleven,
wat is jullie verklaring hiervoor?
Als het goed gaat dan hebben ze het niet nodig. Wanneer er een nieuwe aanbesteding komt, en het
gaat bijvoorbeeld harstikke slecht, dan wil iedereen in de cliëntenraad. Dat is weer jammer van een
nieuwe Europese aanbesteding.
6. Zijn er verder nog vragen/opmerkingen?
Nee, helemaal prima.
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Interviewverslag 3: Cliëntenraad Leerlingenvervoer Maasdriel en Zaltbommel
Geïnterviewde: Pamela de Bont
Werkzaam bij: Cliëntenraad Leerlingenvervoer Maasdriel en Zaltbommel
Datum: 18-05-2020
1. Het gemiddeld rapportcijfer is een 8.2, bent u hier tevreden mee?
Dan vind ik met name belangrijk of het gestegen is ten opzichte met de vorige keer. Dat is met 0,4
hoger. Als er een stijgende lijn in zit dan ben ik hoe dan ook tevreden. Ik vond het de vorige keer al
een hoger cijfer en ik vind het fijn dat we toch een verbetering hebben kunnen krijgen.
2. Heeft u een verklaring voor het stijgende rapportcijfer?
Nee dat zou een interpretatie zijn van mijn kant die misschien niet helemaal terecht is. Het is voor
het grootste gedeelte dezelfde vervoerder die denk ik het trucje nu door heeft. Met name de opstart
van het schooljaar, daar hebben ze denk ik heel veel winst uitgehaald. Dat is dit jaar beter gegaan
dan de jaren ervoor.
Wat hebben ze beter gedaan dan de jaren daarvoor?
Ik denk dat ze veelal hetzelfde vervoerschema hebben aangehouden dan de jaren daarvoor. Ik zie
dat veel ritschema’s hetzelfde zijn gebleven, met dezelfde routes, dezelfde kinderen en dezelfde
chauffeurs op dezelfde tijden. Dan heb je al zoveel winst behaald qua onduidelijkheid.
3. De naamsbekendheid van de cliëntenraad is min of meer hetzelfde gebleven vergeleken met
2017, heeft u hier een verklaring voor?
Dat is weer een verklaring die ik niet op basis van feiten maar op interpretatie kan doen. Ik denk dat
als mensen tevreden zijn, dat alle informatie rondom cliëntenraad een beetje voorbijgaat. Die heb je
namelijk alleen nodig als het niet goed gaat en je iets gedaan wilt hebben.
Als het goed gaat heb je de cliëntenraad eigenlijk niet nodig.
Beschouwd u dit als een goed teken of vind u het jammer dat ouders minder betrokken zijn?
Het is allebei. Het is natuurlijk een goed teken dat het zo goed waardoor er weinig aandacht aan is.
Aan de andere kant is het ook een valkuil. Want als ouders minder betrokken zijn verliezen we die
betrokkenheid ook op momenten als het dadelijk weer spannend wordt, bij bijvoorbeeld een
aanbesteding.
4. Bij de verbeterpunten worden onder meer de chauffeur, minder kinderen in de (taxi)bus en
reistijd/stiptheid genoemd, kunt u zich hierin herkennen?
Nee dat is eigenlijk een lijn die al jaren zo is. Dat is naar verwachting.
5. Zijn er dingen bij u opgevallen tijdens het lezen van het klanttevredenheidsonderzoek?
Nee, zo 1,2,3 is mij niks opgevallen waar ik vragen over heb.
6. Zijn er punten die u belangrijk vindt om met de vervoerders te bespreken?
Nou waar de cliëntenraad in het verleden veel aandacht voor heeft gehad is de klachtenregistratie.
Ik zou het dan liever niet hebben over klachtenregistratie maar over klantcontacten. Ik vind dat Juijn
het al heel erg goed doet maar hoe meer je van tevoren de ouders informeert des te minder
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telefoontjes je van te voren kan verwachten. Wanneer je weet dat een chauffeur te laat komt, laat
het dan op tijd weten. De vervoerder heeft een app en volgens mij kan die app veel breder ingezet
worden. Zo voorkom je dat ouders gaan bellen: ‘’De bus is te laat’’. Dan gaat de medewerker kijken:
‘’De bus is twee straten van u verwijdert’’. Daarmee is het dan opgelost, maar dat is eigenlijk niet zo
want de bus is te laat, dus het is niet opgelost, want de bus is te laat. Wanneer je van te voren op de
app kunt zien dat de bus 5 minuten later is, dan is hij in de ogen van ouder niet te laat, dan is hij
gewoon 5 minuten later.
Als ik vooraf weet dat de bus om 7:55 komt in plaats van 7:52 is hij niet te laat, dan is hij 3 minuten
later. Als ik dat niet weet dan bel ik: ‘’De bus is te laat’’, dan zeggen ze: ‘’Ja, de bus is er bijna.’’
Je kunt, als ik het goed begrijp je er als ouder dan ook beter op voorbereiden wanneer je weet dat
de bus wat later is?
Ja, precies. Ik denk dus dat ze die app daarvoor in kunnen zitten. Die app behoeft nog wel wat
sleutelwerk aan gebruiksvriendelijkheid.
Uit het onderzoek blijkt ook dat het web portaal onduidelijk is, wat vindt u hiervan?
Ja, vond ik ook. Ik kan me voorstellen, er zijn best wel veel laaggeletterde ouders onder de
gebruikers, of van buitenlandse afkomst en die hebben echt heel veel moeite met die website en
met het web portaal. Nu is die app een stuk duidelijker maar daar kan ook nog echt veel uit gehaald
worden.
7. Zijn er nog vragen/opmerkingen over het klanttevredenheidsonderzoek?
Nee, omdat jij toch nog met de vervoerder gaat praten: Ik vind dat zij heel correct hebben gehandeld
en de ouders hebben geïnformeerd hoe zij nu met de herstart van dit schooljaar zijn omgegaan, dat
hebben ze heel netjes gedaan.
Tevens vind ik het fijn om te horen dat er veel ouders hebben aangegeven het
klanttevredenheidsonderzoek te willen ontvangen, dit zijn allemaal potentieel betrokken ouders
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Interviewverslag 4: Juijn
Geïnterviewde: Rody Grisel
Werkzaam bij: Juijn
Datum: 20-05-2020
1. Het gemiddeld rapportcijfer voor Juijn is een 8,4, bent u hier tevreden over?
Zeker, het is weer wat hoger dan 3 jaar geleden. Daarmee moet de tevredenheid ook weer zijn
verbeterd, dat is altijd fijn om te weten. Tussen ouders en leerling zit 0,1. Met name vanuit ouders is
de tevredenheid hoger, dus dat is helemaal goed.
2. Op welk gebied denk u dat Juijn als vervoersbedrijf zich nog kan verbeteren?
Ik denk misschien informatievoorziening richting ouders bij veranderingen. Mocht de vaste
chauffeur ziek zijn, dat we dan toch op tijd bellen dat de chauffeur ziek is en er een ander komt. In
de hectiek van de ochtend, wanneer de chauffeur zich ziekmeldt, dan is de planner al lang blij dat de
route wordt opgelost door een vervanger, dan komt het er niet altijd van om de ouders te
informeren dat er een ander komt. Soms zit de vaste chauffeur in een groepsapp met ouders, dan
laat de vaste chauffeur in de groepsapp weten: ‘’Ik heb me ziekgemeld, er komt zo iemand anders.’’
Maar dat is niet altijd het geval. Dus ik denk dat als wij daar nog wat op kunnen verbeteren, dan is
het op het punt van informatievoorzieningen en dan vooral bij wijzigingen.
3. Een van de verbeterpunten dat genoemd wordt is dat het web portaal onduidelijk is of dat
ouders er geen gebruik van maken, wat is hier uw mening over?
Ja deels snap ik dat wel. Het is een externe applicatie dus die is niet van ons zelf, die heeft onze
softwareleverancier geleverd. Ik zag ook wel de opmerking staan dat wanneer uit 1 gezin meerdere
kinderen reizen ze maar 1 inlog kunnen aanvragen, dat is een beetje een misverstand uit het
verleden. Dat web portaal heeft per leerling een uniek mailadres nodig, hij koppelt dan een
mailadres met een leerling. Wanneer je 2 kinderen hebt en je beschikt maar over 1 mailadres dan
bestaat de verwarring, de misvatting, dat je maar voor 1 leerling een inlog kan aanvragen.
Wat wij dan doen, stel je hebt als mailadres: ‘’pietjepuk@kpn.com’’ dan zetten wij er gewoon het
cijfer 1 of 2 achter voor de volgende leerling, het mag ook een fictief mailadres zijn, maar de
informatie richting de ouders kan misschien wel iets duidelijker.
Dat is niet op te lossen door 2 kinderen onder 1 mailadres te plaatsen?
Dat werkt weer wat omslachtiger, dan kan je bijvoorbeeld het verkeerde kind ziekmelden. Onze
softwareleverancier heeft daarom het verstrekken van 1 uniek account per leerling bedacht. Maar ik
snap dat het wel verwarring geeft, dat kan beter.
4. Veel verbeterpunten die worden genoemd hebben betrekking tot de chauffeur, hoe zorgen
jullie voor een kwalitatief goede chauffeur?
Ik denk dat het wel samenhangt met wat ik eerder zei qua verbeterpunten, om iedereen tijdig te
informeren. Dat komt een beetje samen wat ik eerder zei. Aan de andere kant zie ik ook staan dat de
chauffeur vaker optreedt bij ongewenst gedrag. Kijk, er wordt wel veel van de chauffeur verwacht. In
eerste instantie om iedereen veilig van A naar B te brengen en ten tweede moet hij ook zorgen voor
rust in het voertuig en ongewenst gedrag te corrigeren. Ik vind ook dat ouders wel heel veel
verantwoordelijkheid bij de chauffeur neerleggen. Dat is altijd een beetje de wisselwerking.
Het ligt altijd ook een beetje aan het type school, kinderen of ouders. Bij sommige ritten hoor je
jaren niks van en bij ritten naar sommige scholen is het bij wijze van spreken elke dag iets. Iemand
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die vanwege concentratie en ADHD naar school gaat, die is vaak drukker dan een leerling die naar
een doveninstituut of naar een taalschool gaat.
5. Hoe gaan jullie om met klachten?
Na ontvangst van een klacht, ligt een beetje aan de reden/inhoud/aanleiding, maar meestal wordt er
eerst bij de chauffeur geïnformeerd wat zijn visie van het verhaal is. Intern wordt het in onze eigen
klachtensysteem vastgelegd waar de controle/analyse van de klacht wordt gedaan. Wij handelen het
altijd telefonisch naar de ouders af. Dus klachtafhandeling, doorspreken, de oplossing, de eventuele
wijziging die wij uitvoeren, die doen wij allemaal telefonisch af.
Een brief sturen is allemaal zo onpersoonlijk en dan heb je geen wisselwerking en interactie. De
gemeente zal formeel in het contract hebben dat het op schrift moet, maar in de praktijk gebeurt
het eigenlijk altijd mondeling.
6. Juijn krijgt een hogere beoordeling dan Van Driel, waarom denkt u dat Juijn hoger wordt
beoordeeld?
Ik denk omdat wij hier lokaal gevestigd zijn. Kijk, wij kennen de leerlingen, wij kennen de ouders.
Ons bedrijf zit hier middenin de gemeente. Van Driel komt toch uit Oss, dat is 30/35km hier
vandaan. Die hebben een hele andere binding met het vervoer en het contract dan wij dat hebben.
Chauffeurs kunnen de leerlingen bijvoorbeeld ook kennen van de sportclub of omdat ze vrienden of
vriendinnetjes zijn van hun eigen (klein)kinderen. De binding met het vervoer is gewoon heel anders
dan bij een vervoerder die verder weg komt. Dat zie je ook bij taxi Van Haaften, die rijdt maar een
paar kinderen maar die scoren ook goed. Die komen ook uit Zaltbommel en die kennen ook
iedereen.
Is dat dan meer kleinschaliger en toegankelijker in contact?
Dat kleinschaliger durf ik niet zo te zeggen, wij hebben inmiddels ook 200 auto’s rijden en een paar
honderd chauffeurs, dus kleinschaliger wil niet persé zeggen dat het ook kwaliteit heeft. Ik denk
meer de betrokkenheid vanuit ons en de binding met de regio, dat is het voornaamste, de lokale
herkomst.
7. Zijn er verder dingen die u zijn opgevallen uit de resultaten van het onderzoek?
Nou, nee. Eigenlijk dat de tevredenheid hoog is. Het rapportcijfer is goed, zowel voor de chauffeur
als in het algemeen. Ik kom daar geen rare dingen in tegen die ik niet kan plaatsen dus wat dat
betreft is het goed. Het is niet echt een verrassing wat eruit komt.
8. Heeft u verder nog opmerkingen/vragen?
Nee, verder niet echt. De resultaten van dit onderzoek, wat ik ook zeg, de lokale herkomst van de
vervoerder maakt wel echt verschil in kwaliteit. Van Driel scoort echt aanzienlijk lager, dat is wel
handig. Bij toekomstig beleid en inkoop van het vervoer lijkt het me wel handig dat ze goed naar die
resultaten kijken, want die spreken toch voor zich.
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Interviewverslag 5: Van Driel
Geïnterviewde: Frans Coolen
Werkzaam bij: Van Driel
Datum: 4-6-2020
1. Heeft u onderzoek gelezen en wat vond u van de resultaten?
Ik heb het rapport gelezen. Het is een duidelijk rapport, ziet er verzorgd uit. Ik vind het aan de hand
van de scores voor de gemeente en de vervoerders aan de goede kant zijn. Ik vind het jammer dat
de puntenscore iets omlaag zijn. Ik denk dat er een verband zit, met wat terug te vinden is in het
rapport, dat als de reistijd meer dan 60 minuten is, de beoordeling ook minder is. Ik verwacht dat
het daar mee verband houdt aangezien wij langere ritten rijden. Dan zijn de reistijden wat langer. Als
je dan combineert met 2 scholen krijg je daar reactie op en zijn de rapportcijfers wat lager. Dat heeft
ook te maken met de verhouding tussen prijs en kwaliteit
2. Op welk gebied denkt u zelf dat jullie als vervoersbedrijf kunnen verbeteren?
Ik zag een puntje, dat was niet helemaal helder maar er stond in dat mutaties alleen voor kortere
termijn kunnen worden ingevuld en niet voor langere termijn. Wij werken inderdaad van week tot
week en dat we dan een week vooruit weten. Dat is een punt waar wij naar moeten kijken. Dat we
de mutaties die bekend zijn over enkele maanden of een jaar wij die ergens neer kunnen zetten.
3. Veel verbeterpunten die worden genoemd hebben betrekking tot de chauffeur. Hoe zorgen
jullie voor een kwalitatief goede chauffeur?
Ik zag trouwens ook dat bij ons de opmerking stond dat we geweldige chauffeurs hebben. In ieder
geval, als wij chauffeurs aannemen geven wij ze een opleiding en daarna gaan de chauffeurs
meerijden en vervolgens wordt er door de opleidingscoördinator gekeken hoe het gaat. Op die
manier proberen we de chauffeurs zo goed mogelijk op te leiden. Ook wordt er op scholen
nagevraagd hoe de chauffeur het beste om kan gaan met bepaalde type kinderen. Zo vergroten wij
onze kennis. Tevens doen wij gevraagd en ongevraagd kwaliteitscontroles uitoefenen op onze eigen
chauffeurs bij scholen. Omtrent het rijden, uitstappen etc.
4. Hoe gaan jullie om met klachten?
Wij verwachten dat het klacht telefonisch of per mail binnenkomt bij onze klantenservice. Als die
binnenkomen worden die gearchiveerd en vastgelegd. De klachtenservice zoekt uit of de klacht gaat
over de chauffeur, telefonie of andere dingen. Vervolgens komt er een reactie op terug met wat er
aan de hand is, hoe we het gaan oplossen en hoe wij het gaan voorkomen in de toekomst zodat het
niet nog een keer voorkomt. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld naar degene die de klacht heeft
ingediend.
5. Zijn er verder dingen die u zijn opgevallen uit de resultaten van het onderzoek?
Ik heb verder geen rechtstreekse rare dingen gezien.
6. Heeft u verder nog opmerkingen of vragen?
Nee, verder niet. Het ziet er goed uit en overzichtelijk.
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