
Workshop 4: resultaten enquête onder scholen

42,86%

57,14%

Wordt uw school op de hoogte
gesteld over belangrijke data

voor het aanvragen van het
leerlingenvervoer?

48,571%

51,429%

Heeft uw school behoefte aan
vaste contactmomenten met

de gemeente over het
leerlingenvervoer?

34,29%

65,71%

Heeft uw school er behoefte
aan om advies te geven over
de indeling (zitplaatsen) van

lln in het AV?

58,06%

41,94%

Heeft uw school vaste
contactmomenten met de

chauffeur?
blblbl

38,89%

61,11%

Is er een vervoerscoördinator
aanwezig binnen uw school?

blblbl

62,86%

37,14%

Wordt uw school betrokken bij
overleggen over het
leerlingenvervoer?

66,67%

33,33%

Organiseert uw school
informatiebijeenkomsten voor

chauffeurs?

66,67%

33,33%

Vindt uw school dat er
standaard begeleiding in het
vervoer aanwezig moet zijn?

13,79%

86,21%

Vindt uw school dat u  een
advies kunt afgeven aan de

gemeente over de
zelfstandigheid/ van de
leerling in het vervoer?

34,48%

65,52%

Voorziet uw school in lessen
voor

zelfstandigheidsbevordering
op het gebied van

verkeersveiligheid?

65,52%

34,48%

Voorziet uw school in lessen
waarin de leerlingen kennis

maken met het openbaar
vervoer?

df;al

92,86%

7,14%

Ontvangt uw school klachten
over het leerlingenvervoer?

jdf;lkaj
jlakjlkj
dfsaf

21,62%

78,38%

Heeft uw school contact met de
gemeente over de aanvragen

leerlingenvervoer?

25,81%

74,19%

Heeft uw school contact met de chauffeur
wanneer er iets niet goed is gegaan in het

vervoer?

27,59%

72,41%

Vindt u dat uw school een adviserende rol
moet hebben betreffende de toe te

kennen voorziening leerlingenvervoer?

Ja
Nee
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Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs
Speciaal voortgezet onder..

Voortgezet onderwijs

13,51%
48,65%

27,03%

8,11%

2,70%

Wat is het schooltype van uw school?
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Gemiddeld meer dan 10 keer per schooljaar
Gemiddeld minder dan 5 keer per schooljaar
Gemiddeld tussen de 5 en 10 keer per schooljaar
Nooit

33,33%
30,56%
25,00%
11,11%

Hoe vaak heeft uw school contact met de gemeente over het leerlingenvervoer?
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% of Total Number of Records

Gemiddeld meer dan 10 keer per schooljaar
Gemiddeld minder dan 5 keer per schooljaar
Gemiddeld tussen 5 en 10 keer per schooljaar
Nooit

54,05%
27,03%

10,81%
8,11%

Helpt uw school ouders/ verzorgers bij de aanvraag leerlingenvervoer?
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Nooit
Soms
Vaak

16,13%
58,06%

25,81%

Geeft uw school de chauffeur tips om het vervoer op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
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Gemeente
Het vervoersbedrijf
Ouders/verzorgers

40,00%
50,00%

10,00%

Wie vindt u als school dat er verantwoordelijk is voor begeleiding in het vervoer?
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% of Total Aantal

Bespreken met het vervoersbedrijf
Bespreken met de chauffeur
Bespreken met de ouders/verzorgers
Bespreken met de gemeente
Niets

57,14%
17,86%

14,29%
7,14%

3,57%

Wat doet uw school met klachten?


