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Voorwoord
Voor u ligt het eindverslag dat gemaakt is door het studentduo, Virna Kerkhof en Kelly van den
Hurk, beiden 4e jaarsstudenten van de opleiding Social Work in ’s-Hertogenbosch.
We hebben beiden in het derde jaar stage gelopen bij de instelling, Herlaarhof, centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdens deze stage zijn we veel met elkaar in contact gekomen, onder
andere op de werkvloer maar ook hadden we maandelijks contact in een reflectiegroep. Door deze
momenten hebben we elkaar beter leren kennen en is ons onderlinge contact verbeterd.
Het afstuderen binnen Social Work gebeurt dit jaar in tweetallen. Het afstuderen betekent veel en
intensief op een goede manier samenwerken om een goed eindproduct te kunnen realiseren.
Hiervoor is een afstudeerduo nodig dat goed kan samenwerken en voor ons was het ook van
belang dat je elkaar kan aanvullen en kritisch bent tegen over elkaar om zo een goed eindproduct
te kunnen leveren.
Al vrij snel merkten we dat we op één lijn zaten wat betreft interesses zoals de doelgroep en de
problematiek daarbij. We waren beiden erg enthousiast om een goed afstudeerproject te zoeken en
erg gemotiveerd om hier op een goede manier aan te werken. Ook werd het ons duidelijk dat onze
kwaliteiten elkaar goed aanvulden en dat we door samen een duo te vormen de beste kwaliteit uit
onszelf en een afstudeerproject konden halen. Dit is naar onze mening dan ook gelukt.
Op de eerste plaats willen wij Gerrit Muylwijk bedanken voor de mogelijkheid die hij ons geboden
heeft voor dit afstudeerproject. Ook het gehele project heeft hij ons die ondersteuning en
begeleiding geboden die nodig was. Zijn frisse en kritische blik heeft ons geholpen alle kwaliteit uit
onszelf en het project te halen.
Daarnaast willen we ook Bartje de Wit bedanken voor zijn begeleiding en ondersteuning vanuit de
opleiding.
Tot slot willen wij ook beiden ons thuisfront bedanken voor hun afleiding, begrip en ondersteuning
tijdens het afstuderen.
Wij wensen u veel plezier met lezen van dit eindverslag van ons afstudeerproject: “Tevreden of
ontevreden? Laat het ons weten!”
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Samenvatting
Bij het logeerhuis van Herlaarhof in Vught, verblijven in het weekend jeugdigen van 6 tot 18 jaar
met een psychiatrische handicap.
Het logeerhuis werkt vraaggericht en gaat er vanuit dat de ouders/verzorgers de
opvoeddeskundige zijn, ze willen aansluiten bij de wensen en behoefte van de jeugdigen en hun
ouders/verzorgers. Door het nieuwe fenomeen logeerhuis is het logeerhuis in een korte tijd enorm
gegroeid, het aantal groepen waar de jeugdigen verblijven en de teams van groepsleiding zijn
verdubbeld. Hierdoor is er minder zicht op de wensen en behoeften waardoor er onvoldoende
vraaggericht gewerkt kan worden. Vanuit de instelling is er behoefte om zicht te krijgen op de
wensen en behoefte van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Hieruit is de volgende
probleemstelling ontstaan:
“Wat zijn de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis en hoe
kan er tegemoet gekomen worden aan deze wensen en behoefte op een manier die past binnen de
visie en werkwijze van Herlaarhof? Hoe kunnen deze wensen en behoefte consequent onderzocht
worden?”
Uit de literatuurstudie is samenvattend te stellen dat de wensen en behoefte onderzocht kunnen
worden door te onderzoeken wat de verwachting is en hoe de ervaring hierbij is. Wanneer de
ervaring aansluit bij de verwachting kan er geconcludeerd worden dat men tevreden is. Om zicht te
krijgen of de jeugdigen en ouders/opvoeders van de jeugdigen tevreden zijn is een
tevredenheidonderzoek van belang.
Voor het opstellen van een consequent tevredenheidonderzoek is er gekozen om twee
deelonderzoeken uit voeren. Een deelonderzoek bij ouders/verzorgers, dit doormiddel van een
enquête, waarin gevraagd wordt naar de verwachtingen en de ervaring daarbij, dit op verschillende
onderwerpen die betrekking hebben op het logeerhuis.
Bij het deelonderzoek bij jeugdigen wordt er onderscheid gemaakt in de leeftijd onder de 10 jaar
en boven de 10 jaar. Ook hier wordt er gevraagd naar de verschillende ervaringen bij verschillende
onderwerpen.
Op het einde wordt er bij beide deelonderzoeken gevraagd naar een rapportcijfer om het
logeerhuis te beoordelen.
Uit de resultaten van het tevredenheidonderzoek binnen het logeerhuis is het volgende
geconcludeerd:
De behoefte van ouders/verzorgers:
- Betere bereikbaarheid van de teamleider en groepsleiding.
- Één keer per jaar een informatieavond.
- Vaste groepsleiding.
- Informatie over hoe de logeerweekenden zijn verlopen.
- Dat groepsleiding meer kennis heeft over de achtergrond van de jeugdigen.
- Het programma meegegeven en bij afwezigheid opsturen.
- De voorkeurstijden voor het Nieuwe logeerhuis, Jumbo zijn 17.00 brengen, voor Deeltijd is
dit vanaf 18.30. De voorkeurstijden voor ophalen is voor alle locaties 17.00.
Gemiddelde rapportcijfer: 7,4
De behoefte van jeugdigen:
- Vaste groepsleiding die meer enthousiast is en meer weet van de achtergrond van de
jeugdigen.
- Meer leuke activiteiten en gekozen met eigen inbreng.
- Aansluitend spelmateriaal.
- Een goed bed en later naar bed.
- Vaker lekker eten.
Gemiddeld rapportcijfer: 7,9
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Hoofdstuk 1:
Inleiding
1.1 Inleiding:
In dit hoofdstuk wordt de instelling waar het onderzoeksproject heeft plaats gevonden beschreven.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het logeerhuis, de afdeling waar het onderzoek heeft
plaats gevonden. In 1.3 wordt de doelgroep en de problematiek volgens van Lieshout (2002)
beschreven.
Vervolgens wordt er in 1.4 de aanleiding van het onderzoek beschreven. In 1.5 wordt het
onderzoek toegelicht, deze is onderverdeeld in probleemstelling, opdrachtformulering en de
deelvragen, deze deelvragen zijn voort gekomen uit de probleemstelling.
1.2 Herlaarhof:
De instelling waar dit onderzoeksproject heeft plaats gevonden is Herlaarhof, centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie.
Herlaarhof is een onderdeel van de Reinier van Arkel groep. “Reinier van Arkel groep is een
gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van
mensen met psychiatrische en psychische problemen.”1
“Herlaarhof is er voor kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met psychiatrische en/of psychosociale
problemen, die vaak zowel thuis, op school als in contact met leeftijdsgenoten tot uiting komen.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat op toegankelijke wijze hoogwaardige zorg geboden wordt,die
op de meest uiteenlopende hulpvragen in het medisch specialisme van kinder- en jeugdpsychiatrie
een antwoord geeft. Herlaarhof doet dit in afstemming met de betrokken instellingen.”2
Belangrijke uitgangspunten van Herlaarhof die aan kunnen sluiten bij de werkwijze en visie van het
logeerhuis van Herlaarhof zijn als volgt www.herlaarhof.nl;
Werken vanuit de behoefte van kinderen en jeugdigen aan een vertrouwde omgeving, veiligheid en
begrip, heeft Herlaarhof de (dag)klinische zorg zo ingericht dat deze zo veel mogelijk op de
gezinssituatie lijkt. Hierbij is het van belang dat het klimaat waarin het kind of de jeugdige verblijft
ook de mogelijkheid moet bieden om ervaring op te doen in een groep met leeftijdsgenoten.
Ook streeft Herlaarhof ernaar om de zorg aan kinderen en jeugdigen zo veel mogelijk te laten
aansluiten bij hun normale leefomgeving. Dat betekent ook dat kinderen, zolang als dat
verantwoord is, behandeld en begeleid worden in hun normale thuissituatie. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met de culturele achtergrond van de kinderen en jeugdigen.
Daarnaast vind er een ontwikkeling plaats in het aanbodgericht werken binnen zorginstellingen. In
veel instellingen wordt het aanbodgericht werken veranderd in vraaggericht werken. Dit is een
ontwikkeling die ook plaats vindt binnen Herlaarhof en waar ook het logeerhuis op in wil spelen.
Zoals Blauwbroek (2003) beschrijft “De cliënt verandert van zorgvrager in een bewuste
zorggebruiker. Iemand die aangeeft wat zijn wensen zijn, iemand die commentaar geeft op de
geleverde zorg, iemand die meedenkt met de verzorgende over de oplossing van een probleem.
Kortom: iemand met een actieve, onafhankelijke houding, die mee doet in het zorgproces. Iedere
cliënt geeft hier een eigen invulling aan, afhankelijk van de mogelijkheden.”
1.3 Logeerhuis:
Het logeerhuis is een nieuw fenomeen wat pas sinds een aantal jaren op gang is gekomen. Ook
Herlaarhof beschikt over een logeerhuis en dit logeerhuis is er voor kinderen en jongeren van 6 tot
18 jaar met een psychiatrische handicap.
Het logeerhuis is bedoeld om kinderen die thuis opgevoed worden een leuke tijd te bezorgen terwijl
de ouders/verzorgers tijdelijk ontlast worden van hun zware opvoedingstaak.
De kinderen en jongeren logeren dan gedurende één weekend per vier weken, van vrijdagmiddag
tot en met zondagmiddag.
Daarnaast worden er in schoolvakanties enkele vakantiekampen georganiseerd.
Het logeerhuis bestaat uit 16 verschillende groepen en 8 verschillende teams, elke groep bestaat
uit maximaal 7 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.
Het zijn vaste groepen, dit betekent dat het kind steeds met dezelfde kinderen een weekend
doorbrengt en met hetzelfde team aan groepsleiders.
Er wordt in het logeerhuis geen behandeling aangeboden.
1

Bron: http://www.reiniervanarkelgroep.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=10836

2

Bron: http://www.herlaarhof.nl/Flex/Site/Download.aspx?ID=2121
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Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van ouders/verzorgers wat betreft de
begeleiding van hun kind. De ouders/verzorgers zijn de ervaringsdeskundigen die vertellen hoe het
met hun kind omgegaan dient te worden.
Het dagprogramma van het logeerhuis wordt vooraf gepland. Er worden zowel op de groep als
buiten Herlaarhof activiteiten ondernomen.
Het logeerhuis is dus heel breed, de jeugdigen hebben allemaal verschillende problematieke en
hebben een verschillende aanpak nodig, maar ook andere behoeftes en wensen. Het logeerhuis
gaat er vanuit dat de ouders/verzorgers de ervaringsdeskundigen zijn en dat zij aangeven hoe het
beste met hun kind omgegaan moet worden.
Zoals eerder is beschreven zijn logeerhuizen een nieuw fenomeen. Dit heeft met zich meegebracht
dat er weinig tot geen informatie over te vinden is.
Wel is er literatuur over het logeerhuis op Herlaarhof, deze hebben duidelijk een eigen visie en wil
blijven streven naar het beste voor de jeugdigen en ouder/verzorger. Want wat is nou het beste
voor een jeugdigen, structuur en duidelijkheid, een weekend met drukte en gezelligheid of gewoon
even rust.
Om er achter te komen wat het beste is voor de jeugdigen is de hulp van ouders/verzorgers nodig,
zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundige in het opvoeden van hun eigen kind.
1.4 Doelgroep:
Binnen het logeerhuis is een grote diversiteit aan psychiatrische ziektebeelden waar te nemen.
Tegenwoordig wordt er binnen instellingen vrijwel altijd gewerkt volgens eigen opgestelde
modules. Vanuit dat oogpunt is ook de Module Logeren3 opgesteld
Zoals de Module Logeren beschrijft hebben de jeugdigen allemaal een chronische psychiatrische
aandoening, gedacht kan worden aan:
Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, waaronder autistische stoornissen;
Kinderen met blijvende gedragsstoornissen, waaronder ADHD;
Kinderen met chronische psychotische stoornissen, waaronder schizofrene stoornissen;
Kinderen met chronische invaliderende stemmingsstoornissen.
Hieronder volgt een omschrijving van de pervasieve ontwikkelingsstoornis, waaronder autistische
stoornissen en de gedragstoornissen, waaronder ADHD. Dit volgens Lieshout (2002) Alleen deze
twee ziektebeelden worden verder uitgewerkt omdat dit de twee meest voorkomende stoornissen
zijn binnen het logeerhuis.
De pervasieve ontwikkelingstoornis;
PDD-NOS- aan autisme verwante contactstoornis.
PDD-NOS is de afkorting van Pervasieve Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. In het
Nederlandse taalgebied spreken we over een autisme verwante contactstoornissen of een stoornis
binnen het autistisch spectrum. PDD-NOS is een categorie binnen de Autistische
spectrumstoornissen (ASS), ook wel Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD) genoemd.
Kinderen met de stoornis PDD-NOS voldoen niet aan alle kenmerken van autisme of zij vertonen de
kenmerken in mindere mate, waardoor er niet echt van autisme gesproken mag worden. PDD-NOS
is een sociale informatieverwerkingstoornis, die op de hierna genoemde vier terreinen zijn weerslag
heeft, samengevat als een stoornis in het ‘sociale snapvermogen’. Hoewel de klinische
uitingsvormen en het niveau van verstandelijk functioneren zeer uiteen kunnen lopen, worden alle
vormen gekenmerkt door een triade van stoornissen, waar de vierde stoornis dan een gevolg van
is. Deze zijn: stoornissen in de sociale interacties, met name wat betreft de wederkerigheid;
stoornissen in verbale en non-verbale communicatie; stoornissen in de verbeelding. Als gevolg van
deze drie stoornissen heeft het kind een zeer beperkt repertoire van interesses en activiteiten
(Wing, 1996). Deze nemen zeer gedetailleerd waar, overzien het geheel niet, de gewenning loopt
verstoord, er zijn forse problemen met het reguleren van het interne spanningsniveau en ze
hebben grote moeite met sociale betekenisverlening.
De gedragsstoornis;
ADHD is een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze jongeren hebben
aandachts- en concentratieproblemen, en zijn impulsief en over beweeglijk. Er is een
neurobiologisch stoornis, een ontwikkelingsstoornis van het inhibitiesysteem, het remsysteem

3

Zie bijlage 1 ‘module logeren’
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(Barkley, 1997) Er is een regulatiestoornis in de hersenen, waardoor het individu moeite heeft met
organiseren en plannen. Hij kan zijn aandacht niet lang genoeg op één prikkel richten en hij kan
moeilijk onbelangrijke prikkels van buitenaf negeren. Deze jongere doet eerst voor hij denkt, heeft
geen rem, is snel opgewonden, gefrustreerd en chaotisch. Hij heeft te veel ongerichte energie. Het
lijkt of de jongere op en te hoog toerental staat afgeteld. Hij heeft van jongs af aan een gebrekkige
stuurmanskunst, wat hem problemen oplevert (Gunning, 1996). Taylor (1996) beschreef dat
kinderen met ADHD een aantal ontwikkelingsproblemen hebben, zoals taalontwikkelingstoornissen,
vertraagde motorische ontwikkeling en een laag geboortegewicht. Dit duidt dus op problemen met
de rijping van het centraal zenuwstelsel. De probleemgedragingen vallen minder op als de situatie
zeer gestructureerd is, de jongere iets doet wat nieuw is of hem erg interesseert, en als hij zich in
één op één situatie bevindt.
1.5 De aanleiding:
Het logeerhuis op Herlaarhof is het laatste jaar erg gegroeid. Anderhalf jaar geleden waren er 4
teams en 8 groepen (elk team beschikt over 2 groepen), nu zijn er op dit moment 16 verschillende
groepen en 8 verschillende teams. Deze groei heeft met zich mee gebracht dat er meer
groepsleiding is gaan werken en dat er ook meer jeugdigen zijn. Door deze groei is ook de controle
van de teamleider veranderd. Door het verdubbelen van het aantal jeugdigen, ouders/verzorgers
en groepsleiding, is het contact met iedereen minder geworden en wordt er meer van de
zelfstandigheid van jeugdigen,ouders/verzorgers en groepsleiding verwacht. Waar de teamleider
voorheen regelmatig contact had met zowel de groepsleiding, de jeugdigen en hun
ouders/verzorgers, is dit nu niet meer het geval.
Herlaarhof geeft het volgende aan in hun folders; 4“We houden zoveel mogelijk rekening met de
wensen van ouders voor wat betreft de begeleiding van hun kind. De ouders zijn de
ervaringsdeskundige die ons vertellen hoe met hun kind omgegaan dient te worden.”
Op dit moment wordt er nauwelijks gevraagd naar deze wensen en behoefte waardoor het
onduidelijk is of dat het logeerhuis hier aan voldoet.
Tijdens het brengen of ophalen van hun kind wordt er wel eens aangegeven dat iets onduidelijk is
of dat ze ergens niet tevreden over zijn. Op dat moment wordt geluisterd naar ouders/verzorgers
en wordt dit voor het moment zo goed mogelijk aangepakt. Hierdoor blijven er dingen liggen en
wordt er niet op de juiste manier aangesloten bij de behoefte en wensen van de ouders/verzorgers.
Het is juist belangrijk dat er naar deze behoefte en wensen gevraagd wordt en er wordt gekeken
naar of men tevreden is over hoe het nu gaat.
Men kan over verschillende dingen tevreden of ontevreden zijn, bijvoorbeeld over de manier
waarop hun kind benaderd wordt, of over hoe het weekend ingevuld wordt.
Daarnaast wordt er tijdens het maken van het dagprogramma voor de jeugdigen wel gevraagd wat
ze graag zouden willen, maar wordt er weinig gevraagd naar hun tevredenheid over het logeerhuis.
1.6 Het onderzoek:
Probleemstelling:
Naar aanleiding van de gegevens hierboven is de volgende probleemstelling door de instelling
geformuleerd:
“Wat zijn de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis en hoe
kan er tegemoet gekomen worden aan deze wensen en behoefte op een manier die past binnen de
visie en werkwijze van Herlaarhof? Hoe kunnen deze wensen en behoefte consequent onderzocht
worden?”
Er is vanuit opdracht van de instelling een tevredenheidonderzoek gedaan naar de jeugdigen die op
het moment van onderzoek gebruik maakte van het logeerhuis en de ouders/verzorgers van deze
jeugdigen.
Daarnaast is de opdracht om een ‘tevredenheidonderzoekmethoden’ te ontwikkelen, om er voor te
zorgen dat de tevredenheid getoetst kan blijven worden om er voor te zorgen dat het logeerhuis
kan blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders/verzorgers en jeugdigen.

4

Bron: http://www.herlaarhof.nl/Flex/Site/Download.aspx?ID=1464
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Opdrachtformulering:
Vanuit de gegevens hierboven heeft de opdrachtgever de volgende opdracht geformuleerd:
Een tevredenheidonderzoekmethode ontwikkelen die de wensen en behoefte van ouders/verzorgers
en jeugdigen consequent in kaart brengt. Deze methode wordt uitgevoerd en aan de hand van de
uitkomsten worden er aanbevelingen gedaan over hoe er aan deze wensen en behoefte tegemoet
gekomen kan worden op een manier die aansluit bij de visie en werkwijze van Herlaarhof.
De opdrachtgever vraagt dus om een tevredenheidonderzoek, maar wat is tevreden. Zoals
Migchelbrink (2006) beschrijft blijkt dat er nauwelijks uitgewerkte theorieën over de definitie
‘tevreden’ bestaat. 5“Een beknopte theoretische literatuurverkenning laat zien dat tevredenheid
gezien wordt als: een prettige emotionele toestand die voortvloeit uit het realiseren van iemands
motieveren; een attitude over de opbrengt of omstandigheden van iets; de mate waarin een
organisatie voldoet aan de verwachtingen; het verschil tussen beleving en verwachting van een
gebeurtenis; als het geheel welbevinden.”
Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Onderzoek naar de wensen en behoefte van de
jeugdigen die gebruik maken van het logeerhuis.
En onderzoek naar de wensen en behoeften van de ouders/verzorgers van de jeugdigen die
gebruik maken van het logeerhuis.
In beide deelonderzoeken zal onderscheid worden gemaakt in de drie verschillende locaties waar
de jeugdigen verblijven, locatie Nieuwe logeerhuis, Jumbo en Deeltijd.
Deelvragen:
Deelvragen die voort komen uit de probleemstelling zijn als volgt;
Deelvraag 1:
- Wat zijn de wensen en behoeften van ouders/verzorgers van het logeerhuis,
locatie: Nieuwe logeerhuis
Jumbo
Deeltijd
De wensen en behoefte worden op de volgende onderwerpen onderzocht:
- Teamleider
- Programma
- Groepsleiding
- Algemene vragen

Deelvraag 2:
- Wat zijn de wensen en behoefte van de jeugdigen van het logeerhuis,
locatie:
Nieuwe logeerhuis
Jumbo
Deeltijd
De wensen en behoefte worden op de volgende onderwerpen onderzocht:
- Contact met teamleider
- Activiteiten
- Groepsleiding
- Spelmateriaal
- Locatie/omgeving
- Overig
Deelvraag 3:
- Hoe kan er tegemoet gekomen worden aan de wensen en behoefte op een manier die past
binnen de visie en werkwijze van Herlaarhof?
Deelvraag 4:
- Hoe kunnen deze wensen en behoefte consequent onderzocht worden?
Aan de hand van deze deelvragen zullen de hoofdstukken methode en resultaten ingedeeld
worden.

5
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Hoofdstuk 2:
Methode.
2.1 Inleiding:
In dit hoofdstuk wordt de methode, gebruikt bij dit onderzoek, beschreven. Hierbij wordt een
onderverdeling gemaakt tussen de verschillende deelonderzoeken. De opzet gebruikt in de
verschillende deelonderzoeken is afgeleid van Nederhoed (2007). In 2.2 wordt het deelonderzoek
bij ouders/verzorgers beschreven, in 2.3 wordt het deelonderzoek bij jeugdigen beschreven en in
2.4 en 2.5 wordt er kort ingegaan op de methode passend bij het deelonderzoek over de
tegemoetkomingen en het deelonderzoek over het consequent gebruik van de opgestelde
onderzoeksmethode.
2.2 Deelonderzoek ouders/verzorgers:
2.2.1 Onderzoeksstrategie:
Het onderzoek wat voortkomt uit de probleemstelling, is evaluerend. De methode die hierbij past
volgens Verhoeven (2007) is een enquête. Dit is de meest gebruikte methode om meningen bij een
grote groep te meten.6
Daarnaast is enquête een passende methode, gezien deelvraag 4, waarin er gevraagd wordt naar
het consequent onderzoeken van de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen.
Migchelbrink (2006) beschrijft verschillende manieren om tevredenheid te onderzoeken. De brede
signalering die Migchelbrink beschrijft, is gericht op het verzamelen van algemene informatie over
alle of zo veel mogelijk aspecten van tevredenheid. Bij een representatieve onderzoeksgroep van
de totale populatie ouders/verzorgers, is de tevredenheid met een uitgebreide vragenlijst over vele
onderwerpen onderzocht.
Deze vorm van onderzoek doen sluit aan bij het onderzoek beschreven in dit verslag. De
onderzoeksstrategie is bij ouders/verzorgers en jeugdigen overeenkomstig en kwantitatief van
aard.
2.2.2 Gegevensverzameling:
Voor de gegeven verzameling is er gebruik gemaakt van verschillende methoden die hieronder
verder uitgewerkt zullen worden.
Interviews:
Voordat de schriftelijke enquêtes ontwikkeld zijn is er bij ouders/verzorgers gekozen voor het
afnemen van enkele interviews. Dit ter inventarisatie om zo een beeld te krijgen wat er bij
ouders/verzorgers speelt en welke onderwerpen er terug moeten komen in de enquêtes. Deze
interviews zijn opgenomen en geanalyseerd op de volgende onderwerpen:
- Communicatie; met teamleider, Herlaarhof, groepsleiding, andere ouders/verzorgers van
groepsgenoten.
- Locatie; Hygiëne, bereikbaarheid, praktisch, sfeer.
- Groepsleiding; professioneel, betrokken, betrouwbaar.
- Contacten; meer/minder contact met teamleider, Herlaarhof, groepsleiding, andere
ouders/verzorgers van groepsgenoten.
- Activiteiten; leeftijdsadequaat, veilig, leuk, leerzaam.
In bijlage 2a zijn de richtlijnen terug te vinden die gehandhaafd zijn tijdens deze interviews.
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Literatuuronderzoek:
Vooraf aan het opzetten van de enquête is er literatuurstudie gedaan aan de hand van Verhoeven
(2007). Verhoeven geeft inzicht in de verschillende methoden, waardoor er een keuze is gemaakt
om de enquête als meetinstrument te gebruiken. Er is gebruik gemaakt van verschillende
bestaande enquêtes afkomstig van hbo kennisbank. Na onderzoek gedaan te hebben naar
verschillende enquêtes is er gebruik gemaakt van de opzet van Nivel Quote. De Nivel Quote is
afkomstig van het Centrum Klantervaring Zorg7. Dit centrum zorgt ervoor dat de ervaringen van
klanten met de gezondheidszorg systematisch en betrouwbaar worden gemeten en openbaar
worden gemaakt. Zij maken gebruik van de zogenaamde CQ-index wat staat voor Consumer
Quality Index, waarbij het gebruikte meetinstrument de Nivel Quote is.8
Aangezien het onderzoeksproject aansluit bij het inzicht krijgen in de ervaringen van de klant en
deze betrouwbaar te meten is er gekozen om gebruik te maken van de opzet. De opzet bestaat uit
twee onderdelen, het wel en niet belangrijk vinden en de ervaringen. Later zal de keuze hiervoor
verantwoord worden.
Voor het opzetten van de enquête is er ook gebruik gemaakt van de gegevens die voort zijn
gekomen uit de interviews met ouders/verzorgers. Deze interviews heeft voor nieuwe inzichten
gezorgd wat leidde tot extra verdieping in gekozen onderwerpen.
Enquêtes:
Aan de hand van de verworven informatie bij de interviews en literatuurwerving is er een enquête
opgesteld voor ouders/verzorgers.
Daarbij is het volgens beschrijving van Migchelbrink (2006) van belang dat er vooraf beraden
wordt wat men te weten wil komen. Door de verworven informatie bij de interviews is er zicht
gekomen op welke onderwerpen er van toepassing zijn voor ouders/verzorgers. Deze onderwerpen
bepaalden de breedte van het onderzoek en de open vragen bieden een mogelijkheid voor
ouders/verzorgers om een ander onderwerp te bekritiseren. Per onderwerp is er gekozen om
doormiddel van verschillende vragen te stellen antwoord te krijgen op de tevredenheid van dat
desbetreffende onderwerp.
Daarnaast is er zoals hier boven al is beschreven gebruik gemaakt van de opzet van Nivel Quote,
wat bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel A. Wel en niet belangrijk en onderdeel B. Ervaringen.
Er is gekozen om onderscheid te maken in deze twee onderdelen omdat de mate van wat men
belangrijk vindt van invloed is op eventuele verbeteringen van omstandigheden die als minder
positief ervaren worden.
Wat daar in tegen ook betekent dat wanneer men iets onbelangrijk vindt dit leidt tot mindere
noodzaak tot verandering of verbetering.
Als eerste is er gebruik gemaakt van een vraag met een enkelvoudig antwoord mogelijkheid, dit
om inzicht te krijgen van welke locaties de respons afkomstig is. Er is gekozen voor deze vraag
omdat dit de mogelijkheid biedt om eventueel onderscheid te maken in veranderingen of
verbeteringen per locatie.
Bij onderdeel A. wel en niet belangrijk is er gekozen voor de volgende antwoord mogelijkheden;
Sterk mee oneens, oneens, eens, sterk mee eens.
Er is gekozen voor deze antwoordmogelijkheden omdat deze antwoorden de verschillende
keuzemogelijkheden afkaderen. De antwoordmogelijkheden geven de mening van de respondenten
duidelijk weer.
Bij onderdeel B. Ervaringen is er gekozen voor de volgende antwoord mogelijkheden;
Ja, soms, nee, n.v.t. Ook deze antwoordmogelijkheden geven duidelijk de ervaring van de
respondent weer. De antwoord mogelijkheid N.V.T. is er in vermeld als antwoordmogelijkheid voor
wanneer de respondent hier nog geen ervaring mee heeft.
Zowel bij onderdaal a als bij onderdeel b is er gekozen voor schalen. Zoals Verhoeven (2007)
beschrijft wordt er door middel van een aantal antwoord categorieën naar iemands mening
gevraagd.
Ook wordt er aan het einde van de enquête gebruik gemaakt van een vraag waarbij een open
antwoord mogelijk is. De respondenten kunnen hier zelf een antwoord formuleren, dit om de
mogelijkheid te bieden om hun mening te geven over een onderwerp dat nog niet naar voren is
gekomen in de enquête.

7
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Als laatste is er gevraagd naar het geven van een rapportcijfer van 1 tot 10, er is voor deze vraag
gekozen omdat dit de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier de meningen van de
respondenten in één cijfer te kunnen publiceren.
De enquête die is afgenomen tijdens het onderzoek is terug te vinden in bijlage 3a.
2.2.3 Gebruikte materialen:
Tijdens de interviews is er gebruik gemaakt van opnameapparatuur om de interviews op te nemen.
Later kon dit gebruikt worden om de interviews na te luisteren en te analyseren op de
onderwerpen.
De enquêtes zijn digitaal gemaakt dus daar is verder geen materaal voor gebruikt.
2.2.4 Respondenten:
De respondenten die bij dit onderzoek betrokken zijn 98 ouders/verzorgers van jeugdigen die op
dit moment gebruik maken van het logeerhuis.
Er wordt hier bewust gesproken over ouders en verzorgers, omdat er in enkele gevallen de
verzorgers van de jeugdige niet de ouders zijn. Het gaat in dit onderzoek om 98
ouders/verzorgers, ook wel systemen genoemd, van jeugdigen.
Zoals uit de probleemstelling naar voren komt is het onderzoek gericht op ouders/verzorgers en
jeugdigen. In dit deelonderzoek zijn alle ouders/verzorgers benaderd om op die manier een
totaalbeeld van alle ouders/verzorgers te krijgen en de verwachte respons te verhogen.
Bij de ouders/verzorgers is ervoor gekozen om de schriftelijke enquête op te sturen naar de
thuisadressen, deze keuze is met name gebaseerd op tijdgebrek. Het persoonlijk afgeven van de
enquêtes zou minimaal in een periode van 2 maanden gebeuren aangezien het kind van de
ouders/verzorgers maar één keer per maand binnen het logeerhuis verblijft. Daarbij wordt in de
eerste maand de enquête persoonlijk afgegeven en in de tweede maand de enquête weer
persoonlijk ontvangen. Er is dan nog geen rekening gehouden met het feit dat een jeugdige soms
een keer niet komt logeren.
Daarnaast was de te verwachte respons ook redelijk hoog aangezien er veel signalen waren dat
men behoefte had om zijn/haar mening te laten horen.
Alle ouders/verzorgers die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben minstens één jeugdige
binnen het logeerhuis, in een aantal gevallen hebben ze twee of meer jeugdigen binnen het
logeerhuis, dit verklaard dat er minder ouders/verzorgers zijn dan jeugdigen die verderop in dit
hoofdstuk beschreven staan.
Zoals al eerder beschreven is er een onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende locaties
waar de jeugdigen verblijven. In het onderstaand overzicht is een beeld geschetst van het aantal
respondenten per locatie en hoeveel respondenten er hebben mee gewerkt aan het onderzoek.
Respondenten praktijkonderzoek: Enquête ouders/verzorgers.
Respondenten

Aantal

Meegewerkte respondenten

Aantal

Aantal
in %

6
8
20

26%
33%
39%

34

35%

Ouders/verzorgers
Locatie:
Deeltijd
Jumbo
Nieuwe logeerhuis

23
24
51

Totaal:

98

Locatie:
Deeltijd
Jumbo
Nieuwe logeerhuis

Verklaringen voor de 65% respondenten van de ouders/verzorgers die niet hebben mee gewerkt
zijn als volgt; de enquêtes zijn naar ouders/verzorgers verstuurd en niet mondeling afgegeven. Dit
leidt tot minder controle over het aantal meewerkende respondenten. Daarnaast is de enquête
verstuurd in een vakantieperiode waarbij veel mensen dus niet of weinig thuis waren.
Andere verklaringen zou kunnen zijn dat de enquêtes te lang of van te hoog niveau waren
waardoor men het deelnemen aan de enquête te moeilijk vond.
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2.2.5 Betrouwbaarheid:
Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van het onderzoek te verkrijgen hebben alle
ouders/verzorgers een enquête gekregen. De betrouwbaarheid wordt hierdoor vergroot, omdat er
de ‘toevallige’ fouten gemaakt door de respondenten in het niets vallen bij het grote aantal
respons. Deze manier van het verhogen van de betrouwbaarheid wordt door Verhoeven (2007)
beschreven in manier 1: Grote steekproef.
Daarnaast zijn er vooraf aan de enquêtes enkele interviews geweest bij de ouders/verzorgers om
de onderwerpen voor de enquêtes helder en compleet te krijgen. En zijn de enquêtes voor het
daadwerkelijke afnemen éénmalig afgenomen bij een ouder om te kijken of de enquête aansluit op
niveau en belangen van de ouders/verzorgers. Deze vormen van verhogen van betrouwbaarheid
sluiten aan op de door Verhoeven (2007) beschreven manier 5: Proefinterview.
Ook is er gebruik gemaakt van de manier 6: Peer examination volgens Verhoeven (2007), doordat
beide collega-onderzoekers elkaars resultaten hebben nagelezen en nagemeten.
Tot slot zal in de conclusie aandacht besteed worden aan Verhoeven’s (2007) manier 7:
Rapportage en verantwoording.
2.2.6 Validiteit:
De twee belangrijkste vormen van validiteit zijn de geldigheid van het meetinstrument en die van
de onderzoeksgroep.9
De onderzoeksgroep is een goede afspiegeling van de populatie, doordat de enquêtes naar alle
ouders/verzorgers zijn verstuurd. Deze ouders/verzorgers hebben jeugdigen die op verschillende
groepen zitten, waardoor alle groepen vertegenwoordigd zijn. De onderzoeksgroep is representatief
en de resultaten kunnen gegeneraliseerd worden naar de populatie.
Het meetinstrument/de enquête is opgesteld na enkele interviews en literatuuronderzoek. Dit zorgt
ervoor dat de onderwerpen aansluiten op niveau van ouders/verzorgers en dat de enquête ingaat
op alle mogelijke onderwerpen die er spelen bij de ouders/verzorgers. Er wordt gemeten wat er
gemeten moet worden. Daarnaast hebben ouders/verzorgers de mogelijkheid gehad om de
enquête anoniem in te vullen, waardoor het ‘sociaal wenselijk’ invullen van de enquête en dus de
systematische vertekening zoveel mogelijk voorkomen is.
2.2.7 Analysemethoden:
In de analyse is er gebruik gemaakt van univariate beschrijvingen. ( Verhoeven, 2007 p.213) Dat
wil zeggen dat er telkens één variabele wordt beschreven, waarbij er onderscheid wordt gemaakt
tussen onderdeel A en B van de enquête. Er is eerst per variabele een frequentieverdeling
gemaakt, waarna deze verdeling in enkele gevallen is omgezet in verschillende grafieken. De keuze
voor het uitlichten van verschillende variabele is gemaakt op basis van relevante resultaten.
In de vraag over het geven van het rapportcijfer, is er gebruik gemaakt van kengetallen. In de
resultaten wordt het gemiddelde weergegeven.

9
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2.3 Deelonderzoek jeugdigen:
2.3.1 Onderzoeksstrategie:
De onderzoeksstrategie van dit deelonderzoek is gelijk aan de onderzoeksstrategie beschreven in
2.2.1.
2.3.2 Gegevensverzameling:
Voor de gegeven verzameling is er gebruik gemaakt van verschillende methoden die hieronder
verder uitgewerkt zullen worden.
Inventarisatie:
Voordat de schriftelijke enquêtes opgesteld zijn is er op vier groepen een inventarisatie geweest
over de verschillende onderwerpen. Deze inventarisatie had tot doel om meer inzicht te krijgen in
wat er bij jeugdigen speelt en welke onderwerpen in de enquête zouden moeten komen. De
inventarisatie is gedaan door de groepsleiding van deze groepen zelf. Dit zodat de groepsleiding
zelf in kon schatten op welk moment en op welke manier de inventarisatie zo effectief mogelijk kon
verlopen. Deze lijst ter inventarisatie is bijgevoegd in bijlage 2b.
Literatuuronderzoek:
Vooraf aan dit deelonderzoek is er wederom het nodige literatuuronderzoek gedaan. Allereerst
onderbouwt Donkers (2002) het belang van het deelonderzoek bij de jeugdigen. Een kenmerk van
agogisch handelen is immers het dialogisch handelen op voet van gelijkwaardigheid met de
cliënten.10
Daarnaast zijn Verhoeven (2007) en Mighelbrink (2006) bestudeerd in de zoektocht naar
verschillende onderzoeksmethode. Verhoeven (2007) gaf inzicht in de verschillende
meetinstrumenten, waarna er gekozen is voor de enquête als meetinstrument.
Zoals beschreven in 2.2.2 is er in dit onderzoeksproject gebruik gemaakt van de Nivel Quote. De
Nivel Quote geeft de ervaringen van klanten weer in een vragenlijst bestaande uit twee
onderdelen. Deze twee onderdelen zijn ook toegepast op dit deelonderzoek en worden bij de
enquêtes verder toegelicht.
Ook is er literatuur gezocht over het doen van onderzoek bij kinderen. Hier is echter weinig
literatuur over vindbaar, alleen in een literatuurstudie van derden. In de gevonden literatuurstudie
door derden zijn de volgende conclusies gegeven. “De recente onderzoeksliteratuur over kinderen
heeft steeds beter aangetoond dat kinderen, zeker vanaf tien jaar, over voldoende capaciteiten
beschikken om op een adequate manier als onderzoekssubjecten te kunnen fungeren in onderzoek
dat vooral van verbale methodes gebruik maakt. Goed uitgevoerd onderzoek bij kinderen kan
betrouwbare, geldige en bruikbare resultaten opleveren.” “Belangrijk voor onderzoek lijkt dat de
gebruikte methodes voldoende open zijn. Dat wil zeggen dat de onderzochte kinderen zelf in grote
mate de gelegenheid moeten hebben om hun eigen perspectief op de onderzochte problematiek
naar voor te brengen. We willen ook de visies en ervaringen van kinderen leren kennen, en als
volwassenen kunnen we er niet van uit gaan dat we die zelf voldoende kennen om ze met relatief
gesloten onderzoekmethoden in kaart te kunnen brengen.”11
Daarnaast is er gekeken hoe een enquête zo goed mogelijk aan kan sluiten op de doelgroep. Delfos
(2005/2007) laat zien hoe de communicatie met zowel kinderen als jongeren zo optimaal mogelijk
zal verlopen, wat het onderzoeksproject ondersteunt in de manier van jeugdigen benaderen en de
manier van vragen formuleren.
De Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO) geeft weer hoe de waardering in het onderwijs
gemeten wordt. En geeft daarmee inzicht in de mogelijkheid tot het onderzoek doen bij kinderen
van een basisschoolleeftijd.12
Ook is er literatuur gezocht met betrekking tot picto-gebruik. “Mensen met autisme hebben een
bovengemiddelde behoefte aan duidelijkheid en overzicht. Het doel van de picto`s is vooral het
verduidelijken van zaken.” 13
Dit geeft het belang en het effect van gebruik van picto’s weer. Op www.sclera.be worden picto’s
gratis aangeboden, waardoor deze picto’s gebruikt kunnen worden in dit onderzoeksproject.
10
11
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Enquêtes:
Aan de hand van de verworven informatie bij de inventarisatie en literatuurwerving zijn er
enquêtes opgesteld voor jeugdigen. Er is bewust gekozen voor meer dan één enquête. Het
belangrijkste argument hiervoor is leeftijd en niveau verschil tussen de verschillende jeugdigen. Er
is voor gekozen om drie enquêtes op te stellen. Eén voor jeugdigen boven de 12 jaar en één voor
jeugdigen onder de 12 jaar. Deze beide enquêtes bevatten dezelfde vragen maar hebben een
andere lay-out om meer aan te sluiten op de belangen van de jeugdigen. Tot slot is er ook een hele
korte beknopte enquête opgesteld voor kinderen onder de 8 jaar, om deze op een simpele manier
en spelenderwijs toch deel te laten nemen aan het onderzoek.
Door de inventarisatie vooraf is er duidelijk geworden welke onderwerpen er voor de jeugdigen van
belang zijn.
Bij het opstellen van de enquêtes voor de jeugdigen boven de 12 jaar en die voor jeugdigen onder
de 12 jaar is er bewust voor gekozen om dezelfde soort enquête op te stellen als voor
ouders/verzorgers beschreven in 2.2.2. Dit om het op elkaar aan te laten sluiten en zo een
totaalbeeld te krijgen van de wensen en behoefte van zowel ouders/verzorgers als jeugdigen.
Als eerste is er wederom gebruik gemaakt van een vraag met een enkelvoudig antwoord
mogelijkheid, dit om inzicht te krijgen van welke locaties de respons afkomstig is. Er is gekozen
voor deze vraag omdat dit de mogelijkheid biedt om eventueel onderscheid te maken in
veranderingen of verbeteringen per locatie.
In onderdeel A: Wel of niet belangrijk, is er gekozen voor de volgende antwoordmogelijkheden:
Heel belangrijk, Beetje belangrijk, Niet belangrijk. Deze antwoordmogelijkheden sluiten het beste
aan bij het niveau en de leeftijd van de jeugdigen. In onderdeel B: Ervaringen, kwamen dezelfde
vragen aan bod en is er gekozen voor de volgende antwoordmogelijkheden: Ja, Soms, Nee, N.v.t..
Deze antwoordmogelijkheden worden ook in het eerder beschreven KMPO gebruikt. Bij dit
onderdeel konden de jeugdigen na ieder onderwerp zelf aanvullingen geven om op die manier de
gelegenheid te geven om het eigen perspectief naar voren te brengen.
Ook helemaal aan het einde van de enquête wordt er alsnog een open vraag gesteld waarin de
jeugdigen hun eigen mening over het Logeerhuis naar voren kunnen brengen.
Tot slot wordt er nog gevraagd of de jeugdigen een rapportcijfer willen geven voor het Logeerhuis.
Voor de kinderen onder de 8 jaar is er een korte, makkelijke enquête opgesteld. Deze bestaat uit
zes vragen met de volgende antwoordmogelijkheden: Ja, Soms/Weet niet, Nee, met ieder een
picto met een gezichtje passend bij het antwoord. De kinderen konden dan het gezichtje kleuren
passend bij hun antwoord op de vraag.
Deze enquêtes zijn terug te vinden in bijlage 3b.
2.3.3 Gebruikte materialen:
Voor dit deelonderzoek zijn er geen materialen gebruikt als enkel het uitgedeelde materiaal om de
enquêtes mee in te vullen. De enquêtes zijn digitaal opgesteld en daar is verder geen materiaal
voor gebruikt.
2.3.4 Respondenten:
De respondenten die bij dit onderzoek betrokken zijn 102 jeugdigen die op dit moment gebruik
maken van het logeerhuis. Er wordt hier bewust gesproken over jeugdigen, omdat het hier om
kinderen en jongeren gaat.
Zoals uit de probleemstelling naar voren komt is het onderzoek gericht op ouders/verzorgers en
jeugdigen. In dit onderzoek zijn alle jeugdigen benaderd om op die
manier een totaalbeeld van alle jeugdigen te krijgen en de verwachte respons te verhogen.
Bij de jeugdigen is er de keus gemaakt om het grootste deel van de enquêtes mondeling af te
nemen, dit om de respons te verhogen. In verband met tijdgebrek was het niet haalbaar om bij
alle groepen op die manier de enquêtes af te nemen en is ervoor gekozen om voor de jeugdigen
van vier groepen de enquête op te sturen.
De overige groepen zijn in een tijdsbestek van drie weken door de onderzoeker in samenwerking
met groepsleiding afgenomen. Door als onderzoeker zelf de enquêtes af te nemen, kan de jeugdige
ondersteund worden waar nodig en krijgt de onderzoeker inzicht in de kwaliteit van de enquête.
Zoals al eerder beschreven is er een onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende locaties
waar de jeugdigen verblijven. In het onderstaande overzicht is een beeld geschetst van het aantal
respondenten per locatie en hoeveel respondenten er hebben mee gewerkt aan het onderzoek.
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Respondenten praktijkonderzoek: Enquête jeugdigen
Respondenten

Aantal

Meegewerkte respondenten

Aantal

Aantal
in %

11
11
33

46%
44%
62%

55

54%

Jeugdigen
Locatie:
Deeltijd
Jumbo
Nieuwe logeerhuis

24
25
53

Totaal:

102

Locatie:
Deeltijd
Jumbo
Nieuwe logeerhuis

Verklaring voor het hoge percentage van respondenten bij de jeugdigen is het mondeling afnemen
van de enquêtes voor een groot gedeelte van de jeugdigen. Doordat er ook veel jeugdigen voor
een eerste keer aan het logeren waren, hebben niet alle jeugdigen een vragenlijst kunnen invullen.
Daarnaast is er in verband met tijdgebrek voor gekozen om voor een gedeelte van de jeugdigen de
vragenlijst op te sturen. Hier is ook minder respons door dan de mondelinge afname.

2.3.5 Betrouwbaarheid:
De betrouwbaarheid van dit deelonderzoek is gelijk aan de betrouwbaarheid beschreven in 2.2.5.
Waar in 2.2.5 ouders/verzorgers beschreven staat moet er voor dit deelonderzoek jeugdigen
gelezen worden. In het geval van dit deelonderzoek is er echter gebruik gemaakt van een
inventarisatie in plaats van interviews.

2.3.6 Validiteit:
De validiteit van dit deelonderzoek is gelijk aan de validiteit beschreven in 2.2.6. Waar in 2.2.6
ouders/verzorgers beschreven staat moet er voor dit deelonderzoek jeugdigen gelezen worden.
Ook is weer in dit geval van dit deelonderzoek gebruik gemaakt van een inventarisatie in plaats
van interviews. Een ander verschil in dit deelonderzoek is nog dat een groot deel van de enquêtes
door de onderzoekers zijn afgenomen bij de jeugdigen.
2.3.7 Analysemethoden:
In de analyse is er gebruik gemaakt van bivariate beschrijvingen. (Verhoeven, 2007 p.232) Dat wil
zeggen dat er telkens meerdere variabelen worden beschreven, waarbij onderdeel A en B van de
enquête per vraag zijn samengevoegd. Daarbij is er eerst per variabele een frequentieverdeling
gemaakt, waarna deze verdeling in enkele gevallen is omgezet in verschillende grafieken. De keuze
voor het uitlichten van verschillende variabele is gemaakt op basis van relevante resultaten.
Net als in het deelonderzoek van ouders/verzorgers is er, in de vraag over het geven van het
rapportcijfer, gebruik gemaakt van kengetallen. In de resultaten wordt het gemiddelde
weergegeven.
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2.4 Deelvraag 3: Tegemoetkomingen aansluitend op de visie en werkwijze van
Herlaarhof:
2.4.1 Gegevensverzameling:
Literatuurstudie:
Informatie gezocht op www.herlaarhof.nl over de visie en werkwijze.
Gesprek met afdelingmanager:
In een gesprek met afdelingsmanager H. Reniers zijn er onderwerpen met betrekking tot visie en
werkwijze besproken. Richtlijnen voor dit gesprek zijn te vinden in bijlage 2c.
Onderzoek naar andere logeerhuizen:
Er is veel onderzoek verricht naar andere logeerhuizen. Dit heeft echter totaal geen aanvullende
informatie opgeleverd.

2.5 Deelvraag 4: Consequent onderzoeken van wensen en behoefte:
2.5.1 Gegevensverzameling:
Gesprek opdrachtgever G. Muylwijk:
In gesprek met de opdrachtgever zijn de mogelijkheden en ideeën besproken met betrekking tot
het consequent gaan inzetten van de onderzoeksmethode.
Gesprek beleidsmedewerker J. Vloemans:
In gesprek met de beleidsmedewerker zijn de mogelijkheden en ideeën besproken met betrekking
tot het publiceren van de resultaten.
2.5.2 Evaluatie enquête:
Open vraag enquêtes:
In de enquêtes die bij zowel ouders/verzorgers als jeugdigen zijn afgenomen is er aan het einde in
een open vraag gevraagd wat zij van de enquête vonden. De respondenten kunnen hier zelf een
antwoord formuleren, dit om de mogelijkheid te bieden om vrijuit hun mening te geven over de
enquête. Die informatie zou kunnen bijdragen aan verbetering van de enquêtes.
Eigen ervaringen:
Daarnaast hebben ook de onderzoekers zelf tijdens het onderzoek ondervonden wat de
bruikbaarheid en effectiviteit van de enquêtes is. Met deze informatie kunnen de enquêtes
aangepast worden om ervoor te zorgen dat ze in het vervolg zo bruikbaar en effectief mogelijk
ingezet kunnen worden.
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Hoofdstuk 3:
Resultaten:
3.1 Inleiding:
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven. Hierbij wordt er wederom een onderverdeling
gemaakt tussen de verschillende deelonderzoeken. In 3.2 worden de resultaten bij deelonderzoek
bij ouders/verzorgers beschreven, in 3.3 worden de resultaten bij deelonderzoek bij jeugdigen
beschreven en in 3.4 en 3.5 wordt er kort ingegaan op de resultaten die het deelonderzoek over de
tegemoetkomingen en het deelonderzoek over het consequent gebruik van de opgestelde
onderzoeksmethode hebben opgeleverd.
3.2 Deelonderzoek ouders/verzorgers:
Analyse enquêtes:
In deze paragraaf zullen de meest opvallende resultaten uit de enquêtes overzichtelijk worden
weergegeven. Er wordt steeds per vraag weergegeven wat de gegeven antwoorden zijn. In een
cirkeldiagram wordt het antwoord van wel of niet belangrijk weergegeven en in de staafdiagram de
ervaringen daarbij. De tabellen eronder geven de cijfers weer en in de begeleidende tekst wordt dit
toegelicht. De overige resultaten zijn terug te vinden in de analyses in bijlage 4a.
Teamleider
De teamleider van het logeerhuis is goed bereikbaar.
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4
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38%
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50% vindt het belangrijk dat de teamleider goed bereikbaar is en 50% vindt dit heel belangrijk. De
ervaring bij de respondenten is uiteenlopend. 35% vindt de bereikbaarheid van de teamleider
goed. 38% vindt de bereikbaarheid soms goed en 15% is niet tevreden over de bereikbaarheid van
de teamleider.
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De teamleider van het logeerhuis belt terug wanneer ik gebeld heb.
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47% vindt het belangrijk dat de teamleider terug belt wanneer er gebeld is, 53% vindt dit heel
belangrijk. De ervaring hier bij is als volgt; 47% ervaart dat er wordt terug gebeld, 18% ervaart dit
als dat er soms wordt terug gebeld wordt. Van de respondenten is er 9% dat aangeeft niet terug te
worden gebeld. Bij 26% van de respondenten is dit niet van toepassing.
Groepsleiding
De groepsleiding van het logeerhuis is vaste groepsleiding uit het team, geen inval.
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9% van de respondenten vindt het niet belangrijk dat er vaste groepsleiding is, opmerkingen die
hier over beschreven waren zijn als volgt;
“Als er maar één vaste groepsleiding is.” “Als ook de inval maar dezelfde regels handhaaft.” 47%
vindt vaste groepsleiding belangrijk en 44% vindt dit heel belangrijk.
De ervaring voor 47% is dat er vaste groepsleiding is, 35% ervaart dat er soms vaste groepsleiding
is. 9% geeft aan dat er geen vaste groepsleiding is en 9% heeft hier geen ervaring mee.
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De groepsleiding van het logeerhuis is tijdens het logeerweekend altijd bereikbaar.
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12%
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3% vindt het onbelangrijk dat groepsleiding bereikbaar is, 26% vindt dit belangrijk en 71% vindt
dit heel belangrijk.
De ervaring hierbij is dat 58% ervaart dat groepsleiding bereikbaar is, 9% ervaart dat
groepsleiding soms bereikbaar is. 12% ervaart dat groepsleiding niet bereikbaar is en 21% heeft
hier geen ervaring mee.
De groepsleiding van het logeerhuis houdt mij op de hoogte hoe het logeerweekend is
verlopen.
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44% vindt het belangrijk dat groepsleiding hen op de hoogte houden van hoe de logeerweekenden
verlopen, 56% vindt dit heel belangrijk.
71% ervaart dat groepsleiding en op de hoogte houdt van hoe de logeerweekenden zijn verlopen,
21% ervaart dat dit soms gebeurt. En 6% ervaart dat groepsleiding ze niet op de hoogte brengt,
3% heeft hier geen ervaring mee.
De groepsleiding van het logeerhuis is goed op de hoogte van de achtergrond van mijn
kind.
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41% vindt het belangrijk dat groepsleiding op de hoogte is van de achtergrond van hun kind, 59%
vindt dit heel belangrijk.
53% ervaart dat groepsleiding op de hoogte is van de achtergrond van hun kind, 32% ervaart dat
sommige groepsleiding hiervan op de hoogte is. 9% ervaart dat groepsleiding niet op de hoogte is
van de achtergrond van hun kind en 9% heeft hier geen ervaring mee.
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Programma
Het programma wordt het weekend ervoor meegegeven.
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6% vindt het niet belangrijk dat een programma het weekend er voor mee gegeven wordt, 50%
vindt dit wel belangrijk en 44% vindt dit heel belangrijk.
68% ervaart dat de programma’s het weekend er voor meegegeven worden, 3% ervaart dat dit
soms gebeurt, 21% ervaart dat dit niet gebeurt en 9% heeft hier geen ervaring mee.
Het programma wordt bij afwezigheid opgestuurd.
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9% vindt het onbelangrijk dat het programma opgestuurd wordt bij afwezigheid, 44% vindt dit
belangrijk en 47% vindt dit heel belangrijk.
65% ervaart dat het programma bij afwezigheid wordt opgestuurd, 6% ervaart dat dit soms
gebeurt. 12% ervaart dat dit niet gebeurt en 18% heeft hier geen ervaring mee.
Algemeen
Het organiseren van informatie avond één a twee keer in het jaar.
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15% vindt het heel belangrijk dat er één a twee keer per jaar een informatie avond georganiseerd
wordt. 44% vindt dit belangrijk en 41% vindt dit niet belangrijk of heel onbelangrijk.
Voorkeurs tijden vrijdag brengen, zondag ophalen.
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Bij het nieuwe logeerhuis is de voorkeur van ouders/verzorgers voor 55% dat ze hun kind op
vrijdag om 17.00 kunnen brengen. Voor 20% is de voorkeur dat ze hun kind om 17.30 kunnen
brengen en voor 5% om 18.00. Voor 5% is de voorkeur om hun kind om 18.30 te brengen en voor
15% om 19.00.
De voorkeur van ouders/verzorgers om hun kind op zondag op te halen is voor 5% om 13.00, voor
30% om 14.00 en voor 10% om 15.00. Voor 10% is de voorkeur om hun kind op 16.00 te halen en
voor 45% is de voorkeur om hun kind om 17.00 op te halen.
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Voor ouders/verzorgers van Jumbo is hun voorkeur voor 62,5% om hun kind op vrijdag om 17.00
te brengen voor 12,5% om 17.30. Voor 12,5% is de voorkeur om hun kind om 18.00 te brengen
en voor 12,5% is de voorkeur om hun kind om 18.30 te brengen.
Voor ouders/verzorgers is voor 12,5% de voorkeur om hun kind om 14.30 op zondag op te halen,
voor 12,5% om 15.00. Voor 12,5% is de voorkeur voor ouders/verzorgers om hun kind op 15.30
op te halen, voor 12,5% om 16.30 en voor 37,5% om 17.00.
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Voor ouders/verzorgers van deeltijd is de voorkeur van 16,7% om hun kind op vrijdag om 17:00 te
brengen, voor 33,3% om 17.30 en voor 50% om 18.00.
Voor ouders/verzorgers van deeltijd is de voorkeur van 33,3% om hun kind op zondag om 16.00
op te halen, voor 16,7% om 16.30 en voor 50% om 17.00.
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34
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Alle ouders/verzorgers zijn gevraagd een rapportcijfer voor het Logeerhuis te geven. Op Nieuwe
logeerhuis geven 20 ouders/verzorgers gemiddeld een 8, op Jumbo geven 8 ouders/verzorgers
gemiddeld een 6,6 en op Deeltijd geven 6 ouders/verzorgers gemiddeld een 7,6. Het gemiddelde
van alle ouders/verzorgers op alle groepen is een 7,4.
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3.3 Deelonderzoek jeugdigen:
Analyse enquêtes:
In deze paragraaf zullen de meest opvallende resultaten uit de enquêtes overzichtelijk worden
weergegeven. Er wordt steeds per vraag weergegeven wat de gegeven antwoorden zijn. In een
cirkeldiagram wordt het antwoord van wel of niet belangrijk weergegeven en in de staafdiagram
worden de ervaringen weergegeven. De tabellen eronder geven de cijfers weer en in de
begeleidende tekst wordt dit toegelicht. Bij enkele vragen worden er twee staafdiagrammen
weergegeven. Dit is het geval wanneer ook de jeugdigen onder de 8 jaar een vergelijkbare vraag is
gesteld. De overige resultaten zijn terug te vinden in de analyses in bijlage 4b.
Groepsleiding:
Er is niet zo vaak inval, maar steeds vaste groepsleiding:
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34,1% vindt het heel belangrijk dat er vaste groepsleiding is en niet steeds inval. 31,8% vindt dit
een beetje belangrijk en 34,1% vindt dit niet belangrijk. 38,7% ervaart dat er steeds vaste
groepsleiding is, 45,5% ervaart dit soms en 13,6% ervaart dat er niet steeds vaste groepsleiding
is.
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Groepsleiding is enthousiast tijdens het logeerweekend:
Ik vind de groepsleiding aardig en ze spelen vaak met mij:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk

70
60
50
40
30
20
10
0

Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk
Niet
ingevuld

Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Aantal:
25
12
7

Procent:
57,9%
27,3%
15,9%

N.v.t.

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Niet ingevuld
0
0%
Opmerkingen:
•
Groepsleiding is te enthousiast.
•
Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

Aantal:
27
15
1
1
0

Procent:
61,4%
34,1%
2,3%
2,3%
0%

60
50

Ja

40
30

Soms/Weet
niet

20

Nee

10
Niet ingevuld

0
Ja

Nee

Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
Totaal
Opmerkingen:
•
Groepsleiding mag vaker met mij spelen.
•
Groepsleiding mag vaker met mij spelen.
•
Groepsleiding mag vaker met mij spelen.

Aantal:
6
3
2
0
11

Procent:
54,6%
27,3%
18,2%
0%
100%

57,9% vindt het heel belangrijk dat groepsleiding enthousiast is, 27,3% vindt dit een beetje
belangrijk en 15,9% vindt dit niet belangrijk. Van de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 61,4% dat
groepsleiding enthousiast is, 34,1% ervaart dit soms en 2,3% ervaart groepsleiding als niet
enthousiast. Van de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 54,6% groepsleiding aardig en geeft aan dat
groepsleiding vaak met hen speelt, 27,3% ervaart dit soms of weet het niet, 18,2% ervaart dat
groepsleiding niet aardig is of vaak met hen speelt.
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Elke groepsleiding weet wie ik ben, wat ik moeilijk vind en wat goed voor mij is:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk

50
40

Ja

30

Soms
Nee

20

N.v.t.

10

Niet ingevuld

0

Niet
ingevuld

Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

60

Ja

Aantal:
30
9
5

Nee

Procent:
68,2%
20,5%
11,4%

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
24
13
4
1
2

Niet ingevuld
0
0%
Opmerkingen:
•
Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

Procent:
54,6%
29,6%
9,1%
2,3%
4,5%

68,2% vindt het heel belangrijk dat groepsleiding weet wie hij/zij is, wat hij/zij moeilijk vindt en
wat goed voor hem/haar is, 20,5% vindt dit een beetje belangrijk en 11,4% vindt dit niet
belangrijk. 54,6% ervaart dat dat groepsleiding weet wie hij/zij is, wat hij/zij moeilijk vindt en wat
goed voor hem/haar is, 29,6% ervaart dit soms en 9,1% ervaart dat dit niet zo is.
Activiteiten:
De activiteiten op het programma zijn vooraf bekend:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
17
19
7

Procent:
38,7%
43,2%
15,9%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

2,3%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
33
7
2
2
0

Procent:
75%
15,9%
4,5%
4,5%
0%

38,7% vindt het heel belangrijk dat de activiteiten op het programma vooraf bekend is, 43,2%
vindt dit een beetje belangrijk en 15,9 procent vindt dit niet belangrijk. 75% ervaart dat de
activiteiten op het programma vooraf bekend is, 15,9% ervaart dit soms, 4,5% ervaart dat dit niet
zo is.
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De activiteiten zijn leuk:
Ik vind dat we leuke uistapjes hebben:

Wel of niet belangrijk

60

Heel
belangrijk

50
40

Ja

Beetje
belangrijk

30

Soms

Niet
belangrijk

10

Nee

20

N.v.t.
Niet ingevuld

0
Ja

Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
34
8
1

Procent:
77,3%
18,2%
2,3%

Niet ingevuld
Opmerkingen:
•
Ze zijn saai.

1

2,3%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
26
12
4
2
0

Procent:
59,1%
27,3%
9,1%
4,5%
0%

100
80

Ja

60

Soms/Weet
niet

40

Nee

20
Niet ingevuld

0
Ja

Nee

Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
Totaal
Opmerkingen: Geen.

Aantal:
10
1
0
0
11

Procent:
91%
9,1%
0%
0%
100%

77,3% vindt het heel belangrijk dat de activiteiten leuk zijn, 18,2% vindt dit een beetje belangrijk
en 2,3% vindt dat niet belangrijk. Van de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 59,1% de activiteiten
als leuk, 27,3% ervaart de activiteiten soms leuk en 9,1% ervaart de activiteiten niet als leuk. Van
de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 91% de uitstapjes als leuk, 9,1% ervaart de uitstapjes soms
leuk of weet het niet.
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De activiteiten zijn gekozen met onze inbreng:

Wel of niet belangrijk

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
23
13
6

Procent:
52,3%
29,6%
13,6%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

2

4,5%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
17
17
8
2
0

Procent:
38,7%
38,7%
18,2%
4,5%
0%

52,3% vindt het heel belangrijk dat de activiteiten worden gekozen met hun inbreng, 29,6% vindt
dat een beetje belangrijk en 13,6% vindt dat niet belangrijk. 38,7% ervaart dat de activiteiten met
hun inbreng worden gekozen, 38,7% ervaart dit soms en 18,2% ervaart dat niet.
Spelmateriaal:
Het spelmateriaal sluit aan op mijn leeftijd:
Ik vind dat wel leuk speelgoed hebben:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk
Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
27
8
8

Niet ingevuld
1
Opmerkingen:
•
Alles is hier puik geregeld.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Procent:
61,4%
18,2%
18,2%
2,3%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
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18
16
8
1
1

Procent:
40,9%
36,4%
18,2%
2,3%
2,3%
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60
50

Ja

40
30

Soms/Weet
niet

20

Nee

10
Niet ingevuld

0
Ja

Nee

Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
Totaal
Opmerkingen:
•
Speelgoed is voor kleine kinderen.
•
We hebben niet zoveel speelgoed.
•
We hebben veel speelgoed voor jongens en

Aantal:
6
3
2
0
11

Procent:
54,6%
27,3%
18,2%
0%
100%

weinig voor meisjes.

61,4% vindt het heel belangrijk dat het spelmateriaal aansluit op zijn/haar leeftijd, 18,2% vindt
dat een beetje belangrijk, 18,2% vindt dat niet belangrijk. Van de jeugdigen boven de 8 jaar
ervaart 40,9% dat het spelmateriaal aansluit op zijn/haar leeftijd, 36,4% ervaart dat soms en
18,2% ervaart dat niet. Van de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 54,6% dat het speelgoed leuk is,
27,3% ervaart dat soms of weet het niet en 18,2% ervaart dat het speelgoed niet leuk is.
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Overig:
Ik heb een goed bed om fijn te slapen:

Wel of niet belangrijk

50

Heel
belangrijk

Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

40
Ja

Beetje
belangrijk

30
20

Nee

Niet
belangrijk

10

N.v.t.

Soms

Niet ingevuld
0

Niet
ingevuld

Ja

Aantal:
36
6
1

Procent:
81,9%
13,6%
2,3%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
•
Ik kan heel vaak niet goed slapen door die matrassen.
•
Heel heel erg belangrijk!!
•
Heel belangrijk!!!!!!
•
Heel belangrijk!!!!
•
Heel belangrijk!
•
Nee!!!!!
•
Nee!!!!!
•
Nee!!!
•
Nee!
•
Hard matras.
•
Heb een veel te hard bed.
•
Mogelijke oplossing: ipv plank als bodem, vering.

Aantal:
16
7
21
0
0

Procent:
36,4%
15,9%
47,8%
0%
0%

81,9% vindt het heel belangrijk dat hij/zij een goed bed heeft om fijn te slapen, 13,6% vindt dat
een beetje belangrijk en 2,3% vindt dat niet belangrijk. 36,4% ervaart dat hij/zij een goed bed
heeft om fijn te slapen, 15,9% ervaart dat soms en 47,8% ervaart dat hij/zij niet een goed bed
heeft om fijn te slapen.
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Ik moet naar bed op een tijdstip dat past bij mijn leeftijd:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk
Niet
ingevuld

Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
22
7
14

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Procent:
50%
15,9%
31,8%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
17
7
19
1
0

Procent:
38,7%
15,9%
43,2%
2,3%
0%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
•
We moeten veel te vroeg naar bed. Doordeweeks moet ik nog niet eens zo vroeg naar
bed.
•
Later naar bed: Tien uur is te vroeg voor een 14-jarige.
•
Heel belangrijk!!!!
•
Nee!!!
•
Graag later naar bed!
•
Ik wil graag later naar bed.

50% vindt het heel belangrijk dat hij/zij naar bed moet op een tijdstip dat past bij de leeftijd,
15,9% vindt dat een beetje belangrijk en 31,8% vindt dat niet belangrijk. 38,7% ervaart dat hij/zij
naar bed moet op een tijdstip dat past bij de leeftijd, 15,9% ervaart dat soms en 43,2% ervaart
niet dat hij/zij naar bed moet op een tijdstip dat past bij de leeftijd.
Ik kan mezelf zijn in het logeergroepje:

Wel of niet belangrijk
Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
36
5
2

Procent:
81,9%
11,4%
4,5%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

2,3%

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
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36
4
3
0
1

Procent:
81,9%
9,1%
6,8%
0%
2,3%
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81,9% vindt het heel belangrijk dat hij/zij zichzelf kan zijn in het groepje, 11,4% vindt dat een
beetje belangrijk en 4,5% vindt dat niet belangrijk. 81,9% ervaart dat hij/zij zichzelf kan zijn in het
groepje, 9,1% ervaart dit soms en 6,8% ervaart dat hij/zij zichzelf niet kan zijn in het groepje.
Ik heb het naar mijn zin in het groepje:
Ik vind mijn groepje leuk:

Wel of niet belangrijk
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Heel
belangrijk
Beetje
belangrijk
Niet
belangrijk

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Niet
ingevuld

Ja

Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
39
4
0

Procent:
88,7%
9,1%
0%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

2,3%

100

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
31
9
2
1
1

Procent:
70,5%
20,5%
4,5%
2,3%
2,3%

Ja

80
60
40

Som s/Weet
niet

20

Nee

0
Ja

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
Totaal
Opmerkingen: Geen.

Niet
ingevuld

Aantal:
9
2
0
0
11

Procent:
81,9%
18,2%
0%
0%
100%

88,7% vindt het heel belangrijk dat hij/zij het naar zijn/haar zin heeft in het groepje, 9,1% vindt
dat een beetje belangrijk. Van de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 70,5% dat hij/zij het naar
zijn/haar zin heeft in het groepje, 20,5% ervaart dat soms en 4,5% ervaart dat niet. Van de
jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 81,9% zijn/haar groepje als leuk, 18,2% ervaart dat soms of
weet het niet.
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Het eten is lekker:
Ik vind het eten lekker en afwisselend:

Wel of niet belangrijk

70

Heel
belangrijk

60
50

Ja

Beetje
belangrijk

40

Soms

30

Nee

20

N.v.t.

10

Niet ingevuld

Niet
belangrijk

0
Ja

Niet
ingevuld
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

Aantal:
36
6
1

Procent:
81,9%
13,6%
2,3%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
•
Het eten is super goor en slecht.

Nee

Niet
ingevuld

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
27
15
2
0
0

Procent:
61,4%
34,1%
4,5%
0%
0%

60
50

Ja

40
30

Soms/Weet
niet

20

Nee

10
Niet ingevuld

0
Ja

Nee

Antwoord:
Aantal:
Ja
3
Soms/Weet niet
6
Nee
2
Niet ingevuld
0
Totaal
11
Opmerkingen:
•
Ik wil meer lekker eten, wat er in mijn mapje staat.

Procent:
27,3%
54,6%
18,2%
0%
100%

81,9% vindt het heel belangrijk dat het eten lekker is, 13,6% vindt dat een beetje belangrijk. Van
de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 61,4% dat het eten lekker is, 34,1% ervaart dat soms en
4,5% ervaart dat het eten niet lekker is. Van de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 27,3% dat het
eten lekker is, 54,6% ervaart dat het eten soms lekker is of weet het niet en 18,2% ervaart dat
het eten niet lekker is.
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Rapportcijfer:
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5

Jumbo
Deeltijd
Nieuwe
logeerhuis
Gemiddelde
Jumbo

Nieuwe
logeerhuis

Afdeling:
Jumbo
Deeltijd
Nieuwe logeerhuis

Aantal:
11
10
20

Gemiddeld cijfer:
8,3
7,8
7,8

Gemiddelde

41

7,9

Alle jeugdigen zijn gevraagd een rapportcijfer voor het Logeerhuis te geven. Op Jumbo geven 11
jeugdigen gemiddeld een 8,3, op Deeltijd geven 10 jeugdigen gemiddeld een 7,8 en op het Nieuwe
logeerhuis geven 20 jeugdigen gemiddeld een 7,8. Het gemiddelde van al deze jeugdigen op alle
groepen is een 7,9.
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3.4 Deelvraag 3: Tegemoetkomingen aansluitend op de visie en werkwijze van
Herlaarhof:
Resultaten informatie op www.herlaarhof.nl:
De informatie die gevonden is op deze site met betrekking tot de visie en werkwijze van Herlaarhof
zijn al beschreven in 1.2.
Resultaten gesprek met Afdelingsmanager H. Reniers:
De belangrijkste punten die duidelijk naar voren zijn gekomen zijn kort samen te vatten:
•
Visie is hetzelfde als op Herlaarhof, cliënten zijn gasten. Toegankelijkheid is een belangrijk
begrip in deze visie.
•
Werkwijze is totaal anders. Er wordt niet behandeld, er wordt alleen gelogeerd.
•
Op het logeerhuis wordt wel, net als op Herlaarhof, een pedagogisch klimaat gecreëerd.
Deelvraag 4: Consequent onderzoeken van wensen en behoefte:
Resultaten gesprek opdrachtgever G. Muylwijk:
In gesprek met de opdrachtgever is er bekeken welke verantwoordelijkheden waar liggen met
betrekking tot het consequent onderzoeken van de wensen en behoefte. Deze zijn als volgt:
•
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het jaarlijks inzetten van het onderzoek.
•
Opdrachtgever zal jaarlijks in maart twee medewerkers van het logeerhuis de taak geven
het onderzoek uit te voeren.
•
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdsbestek dat het onderzoek in beslag zal
nemen en het voor het tijdig verkrijgen van de resultaten.
•
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de publicatie op de website.
•
Benodigde documenten voor het afnemen van het onderzoek zijn beschikbaar binnen het
Logeerhuis op elke groep.
•
Benodigde documenten staan ook opgeslagen in een speciaal daarvoor aangemaakte map
op de computer.
•
Benodigde documenten zijn ook vastgelegd op een cd die in het bezit is van de
opdrachtgever.
Resultaten gesprek beleidsmedewerkers J. Vloemans:
•
Publicatie van rapportcijfers van het onderzoek op de website www.herlaarhof.nl.
Door deze publicatie zijn de resultaten zichtbaar voor ouders/verzorgers en jeugdigen, waardoor de
motivatie om in het vervolg mee te werken aan het onderzoek vergroot wordt.
Evaluatie enquête:
Met de informatie verkregen uit de enquêtes en de eigen ervaringen met de enquêtes hebben de
onderzoekers meer bruikbare en effectieve enquêtes opgesteld voor zowel ouders/verzorgers als
jeugdigen.
Deze zijn onderdeel van het eindproduct voor de opdrachtgever en zijn terug te vinden in bijlage 5.
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Hoofdstuk 4:
Conclusies en aanbevelingen.
4.1 Inleiding:
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gedaan. Allereerst in 4.2 ingegaan op de
conclusies voortkomend uit de verschillende deelonderzoeken en de overeenkomsten daarin. In 4.3
wordt de probleemstelling van dit onderzoek nog eens herhaald en wordt er een antwoord gegeven
op de probleemstelling. In 4.4 worden de aanbevelingen beschreven voor het Logeerhuis en wordt
er een koppeling gemaakt met deelvraag 3 van dit onderzoek en in 4.5 wordt het eindproduct voor
de opdrachtgever toegelicht en worden er aanbevelingen over het eindproduct gegeven en wordt
daarmee antwoord gegeven op deelvraag 4 van dit onderzoek.
4.2 Conclusies
4.2.1 Conclusies ouders/verzorgers:
Teamleider
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat men niet tevreden
is over de bereikbaarheid. 100% vindt het belangrijk dat de teamleider goed bereikbaar is en 43%
ervaart dat de teamleider niet altijd goed bereikbaar is, men is hier dus nog ontevreden over.
Ook vindt 100% het belangrijk dat men wordt terug gebeld wanneer ze gebeld hebben, 27%
ervaart dat dit nog niet gebeurt.
Hieruit kan er geconcludeerd worden dat wanneer het Logeerhuis meer wil aansluiten bij de
wensen en behoefte er verandering noodzakelijk is in de bereikbaarheid van de teamleider.
Groepsleiding
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat 91% het belangrijk
vindt dat er vaste groepsleiding werkt en geen inval. De helft ervaart dat dit altijd zo is. De andere
helft ervaart dat er vaak inval werkt.
Over de bereikbaarheid van groepsleiding is ruim de helft tevreden een belangrijk gegeven is dat
12% hier ontevreden over is en groepsleiding het weekend niet altijd kan bereiken.
Daarnaast ervaart 27% van de ouders dat ze niet voldoende op de hoogte worden gehouden van
hoe de logeerweekenden verlopen, ook wordt er weergegeven dat zij hier wel behoefte aan
hebben.
Over het op de hoogte zijn van de achtergrond van het kind komt naar voren dat de helft ervaart
dat groepsleiding hiervan op de hoogte is, de ander helft is hier niet tevreden over.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ouders/verzorgers behoefte hebben aan meer vaste
groepsleiding en dat de bereikbaarheid en kennis van groepsleiding niet aansluit op de wensen en
behoefte van ouders/verzorgers.
Programma
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat een kwart van de
ouders/verzorgers ontevreden zijn over het meegeven van het programma, zij ervaren dat deze
soms of niet meegegeven wordt terwijl ze dit wel belangrijk vinden. Daarnaast komt naar voren
dat bij afwezigheid 18% ervaart dat er geen programma opgestuurd wordt 87% vindt het dan ook
belangrijk dat dit wel gebeurt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er op dit onderwerp niet wordt aangesloten op de wensen en
behoefte van ouders/verzorgers. Daarnaast kunnen we concluderen dat over het opsturen van het
programma bij afwezigheid de meningen hierover verdeeld zijn.
Algemeen
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat 59% behoefte heeft
aan een georganiseerde informatie avond, dit één a twee keer per jaar. 41% heeft hier geen
behoefte aan. Conclusie is dat het merendeel behoefte heeft aan een informatie avond.
In de openvragen van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat de voorkeurstijden
om hun kind te brengen per locatie verschillend is.
Het Nieuwe Logeerhuis en Jumbo geeft duidelijk een voorkeur aan om hun kind op vrijdag om
17.00 te brengen. Bij deeltijd is voor 84% de voorkeur om hun kind op vrijdag na 17.30 te
brengen.
Voor het ophalen komen de voorkeurstijden van de verschillende locaties erg overheen, bij alle
locaties is de voorkeurstijd om hun kind op zondag op te halen 17.00.
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Bij het geven van een rapportcijfer hebben ouders/verzorgers van de verschillende locaties
allemaal een ruim voldoende gegeven. Wel liepen de rapportcijfers wat uit een en is er verschil
tussen de verschillende locaties. De ouders/verzorgers van het nieuwe logeerhuis hebben
gemiddeld een 8 gegeven. De ouders/verzorgers van Deeltijd een 7,6 en de ouders/verzorgers van
Jumbo een 6,6. Het gemiddelde rapportcijfer van de ouders/verzorgers van alle locaties is een 7,4.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ouders/verzorgers tevreden zijn over het logeerhuis.
4.2.2 Conclusies jeugdigen:
Groepsleiding:
Uit de gegevens van het onderzoek bij jeugdigen komt naar voren dat 66% van de jeugdigen het
belangrijk vindt dat er niet vaak inval is, maar steeds vaste groepsleiding. 34% vindt dat niet
belangrijk. 38% geeft aan dat er steeds vaste groepsleiding is, bijna de helft zegt dat dit soms is
en 14% zegt dat er vaak inval is. De conclusie hieruit is dat tweederde van de jeugdigen het
belangrijk vindt dat er steeds vaste groepsleiding is en dat dit in 40% van de gevallen ook zo
ervaren wordt. Er wordt dus niet volledig aangesloten op de wensen en behoefte van jeugdigen
over de vastigheid van groepsleiding en zij geven aan dat er regelmatig inval is.
Onder de jeugdigen vindt 84% het belangrijk dat groepsleiding enthousiast is tijdens het weekend.
Van de jeugdigen boven de 8 jaar geeft 62% aan dat groepsleiding enthousiast is en 35% geeft
aan dat het soms is. Van de jeugdigen onder de 8 jaar geeft ruim de helft aan dat ze groepsleiding
aardig vinden en dat ze vaak met hen spelen, 27% geeft aan dat dit soms is en 18% geeft aan dat
dit niet is. Hoewel 84% het belangrijk vindt dat groepsleiding enthousiast is over het weekend,
geeft nog geen tweederde aan dat dat ook zo is en is hier dus tevreden over. Het overige deel is
dus niet helemaal tevreden over het enthousiasme van groepsleiding. Het enthousiasme van
groepsleiding sluit daardoor dus niet geheel aan op de wensen en behoefte van jeugdigen.
Ook geeft 90% aan het belangrijk te vinden dat groepsleiding weet wie hij/zij is, wat hij/zij moeilijk
vindt en wat goed voor hem/haar is. De ruime meerderheid geeft aan dat dit zo is, 30% geeft aan
dat dit soms zo is en 10% zegt dat dit niet zo is. Ook hier geeft 90% aan het belangrijk te vinden
dat groepsleiding de achtergronden van het kind weet, geeft nog geen tweederde aan dat dat ook
zo is en is hier dus tevreden over. Het overige deel is dus niet helemaal tevreden over in hoeverre
groepsleiding weet wie hij/zij is, wat hij/zij moeilijk vindt en wat goed voor hem/haar is en
daardoor wordt er niet geheel aangesloten bij de wensen en behoefte van jeugdigen.
Activiteiten:
Uit de gegevens komt naar voren dat 82% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat de activiteiten
op het programma vooraf bekend zijn. Naar voren komt dat 75% van de jeugdigen ervaart dat de
activiteiten op het programma vooraf bekend zijn. De conclusie hieruit is dat de jeugdigen tevreden
zijn over het vooraf bekend zijn van de activiteiten.
Onder de jeugdigen vindt 95% het belangrijk dat de activiteiten leuk zijn. Bij de jeugdigen onder
de 8 jaar vindt ook 91% de activiteiten leuk en daarmee kan de conclusie getrokken worden dat ze
tevreden zijn over de activiteiten. Van de jeugdigen boven de 8 jaar vindt 60% de activiteiten leuk
en 27% vindt de activiteiten soms leuk. De conclusie hieruit is dat de jeugdigen boven de 8 jaar
niet altijd tevreden zijn over het feit of de activiteiten leuk zijn.
Ook komt naar voren dat 82% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat de activiteiten gekozen
worden met hun inbreng. 38% geeft aan dat dit gebeurt, ook 38% geeft aan dat dit soms gebeurt
en 18% geeft aan dat dit niet gebeurt. Hieruit valt te concluderen dat hier een verandering in dient
te komen, wil men meer aansluiten op de wensen en behoefte van de jeugdigen.
Spelmateriaal:
Uit de gegevens komt naar voren dat 80% het belangrijk vindt dat het spelmateriaal aansluit op de
leeftijd. Van de jeugdigen boven de 8 jaar vindt 40% dat het spelmateriaal aansluit op de leeftijd,
36% vindt dat het soms aansluit op de leeftijd en 18% vindt dat het niet aansluit op de leeftijd.
Van de jeugdigen onder de 8 jaar vindt 55% dat er leuk speelgoed is, 27% vindt dat er soms leuk
speelgoed is en 18% vindt dat er geen leuk speelgoed is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
van alle jeugdigen ruim de helft vindt dat het spelmateriaal aansluit bij hun wensen en behoefte.
Slapen:
Uit de gegevens komt naar voren dat 95% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat hij/zij een
goed bed heeft om fijn te slapen. Slechts 36% ervaart dat hij/zij ook een goed bed heeft om fijn te
slapen, 16% ervaart dat soms en 48% ervaart dat helemaal niet. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de ruime meerderheid jeugdigen erg ontevreden zijn over hun bed en de nachtrust.
Onder de jeugdigen vindt 65% het belangrijk dat hij/zij op een tijdstip naar bed moet dat past bij
de leeftijd en 30% vindt dat niet belangrijk. In het onderzoek geeft 38% aan dat zij op een tijdstip
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naar bed moeten, wat past bij de leeftijd, 16% zegt dat dit soms zo is en 40% geeft aan dat dit
niet zo is. De wensen en behoefte van de jeugdigen lopen hierbij erg uiteen. Uit de aanvullingen
die de jeugdigen op deze vraag hebben gegeven, komt duidelijk naar voren dat veel van de
jeugdigen graag later naar bed wil. Daaruit zou dan de conclusie zijn dat ruim de helft van de
jeugdigen vindt dat de bedtijd niet aansluit bij hun wensen en behoefte.
Eten:
Uit de gegevens komt naar voren dat 95% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat het eten
lekker is. Van de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 61% dat het eten lekker is en 35% ervaart dit
soms. Van de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 27% dat het eten lekker is, 54% ervaart dit soms
en 18% ervaart dat het eten niet lekker is. Conclusie hieruit is dat vooral de jongste jeugdigen niet
tevreden zijn over het feit of het eten lekker is. Bij de oudere jeugdigen vindt bijna tweederde deel
het eten wel lekker.
Algemene indruk:
Uit de gegevens komt naar voren dat 93% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat hij/zij zichzelf
kan zijn in het groepje. 82% geeft aan zichzelf te kunnen zijn in het groepje en 16% geeft aan dit
niet altijd te kunnen zijn. Het overgrote merendeel is tevreden over het feit dat hij/zij zichzelf kan
zijn in het groepje.
Bijna 100% vindt het belangrijk dat hij/zij het naar zijn/haar zin heeft in het groepje. Van de
jeugdigen onder de 8 jaar geeft 82% aan het leuk te vinden in het groepje en 18% het soms leuk
te vinden in het groepje. Het overgrote merendeel van de jeugdigen onder de 8 jaar vindt het
groepje leuk en is hierover dus tevreden. Van de jeugdigen boven de 8 jaar heeft 70% het naar
zijn/haar zin en 20% heeft het soms naar zijn/haar zin. Ruim tweederde van de jeugdigen is dus
tevreden over het groepje en de rest is iets minder tevreden over het groepje. Conclusie hieruit is
dat de grote meerderheid van de jongeren tevreden is over het groepje.
Ook is de jeugdigen gevraagd een rapportcijfer te geven. Hoewel soms de resultaten erg uiteen
liepen is er door het overgrote merendeel een ruime voldoende gegeven. De jeugdigen van het
nieuwe logeerhuis hebben gemiddeld een 7,8 gegeven. De jeugdigen van Deeltijd een 7,8 en de
jeugdigen van Jumbo een 8,3. Het gemiddelde van alle cijfers van de jeugdigen komt op een 7,9.
Daaruit kan geconcludeerd worden dat de jeugdigen tevreden zijn over het logeerhuis.
4.2.3 Overeenkomsten.
Zowel bij ouders/verzorgers als jeugdigen vindt de meerderheid het belangrijk dat er vaste
groepsleiding is. De helft van de ouders/verzorgers ervaren dat er vaste groepsleiding is, bij de
jeugdigen is dit 40%.
Ook geven zowel ouders/verzorgers als jeugdigen aan dat zij het belangrijk vinden dat
groepsleiding op de hoogte is van de achtergrond van de jeugdige. Bij beiden komt naar voren dat
slechts de helft ervaart dat groepsleiding op de hoogte is van de achtergrond, de andere helft
ervaart dus dat groepsleiding niet op de hoogte is.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de grote meerderheid van ouders/verzorgers het van
belang vindt dat het programma meegegeven en bij afwezigheid opgestuurd wordt. Ook de
jeugdigen geven aan het belangrijk te vinden dat de activiteiten op het programma vooraf bekend
zijn.
Hieruit kunnen we concluderen dat de onderwerpen die zowel aan ouders/verzorgers als jeugdigen
gevraagd zijn, door beiden belangrijk gevonden worden. Dit geeft weer dat de wensen en behoefte
van ouders/verzorgers ten behoeve van hun kind, aansluiten op die van de jeugdigen.
4.3 Antwoord op de probleemstelling.
Probleemstelling:
“Wat zijn de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis en hoe
kan er tegemoet gekomen worden aan deze wensen en behoefte op een manier die past binnen de
visie en werkwijze van Herlaarhof? Hoe kunnen deze wensen en behoefte consequent onderzocht
worden?”
Antwoord op deze probleemstelling wordt in drie delen beschreven. Allereerst wordt er in deze
paragraaf ingegaan op de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het
Logeerhuis. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de tegemoetkomingen en in de laatste
paragraaf wordt ingegaan op het consequent onderzoeken van de wensen en behoefte en wordt
het opgestelde eindproduct toegelicht.
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Ouders/verzorgers hebben behoefte aan betere bereikbaarheid van groepsleiding en de teamleider.
Ook is de helft van de ouders/verzorgers geïnteresseerd in minimaal één informatieavond in het
jaar. Ouders/verzorgers maar ook jeugdigen zouden het prettig vinden als er meer vaste
groepsleiding werkt. Ook zouden de ouders/verzorgers graag door deze groepsleiding geïnformeerd
willen worden over hoe de logeerweekenden zijn verlopen. Daarnaast is er behoefte aan meer
kennis en inzicht bij groepsleiding over de achtergrond van de jeugdigen, dit is de behoefte van
ouders/verzorgers. Zowel bij ouders/verzorgers als bij jeugdigen wordt het als prettig ervaren
wanneer het programma vooraf bekend gemaakt wordt en deze het weekend ervoor meegegeven
wordt en bij afwezigheid opgestuurd wordt. Daarnaast zijn de behoeftes wat betreft
voorkeurstijden van het brengen en ophalen duidelijk naar voren gekomen. De voorkeurstijden
voor het brengen op vrijdag is bij Jumbo en het nieuwe Logeerhuis 17.00, bij Deeltijd is dit vanaf
17.30. De voorkeurstijden om de jeugdigen op zondag weer op te halen is bij alle locaties om
17.00.
De jeugdigen hebben ook nog andere wensen en behoefte namelijk dat groepsleiding wat vaker
enthousiaster is. Daarnaast zouden ze graag het programma willen maken met eigen inbreng zodat
ze de activiteiten ook leuker vinden. Er is bij jeugdigen behoefte aan meer aansluitend materiaal.
Ook is er behoefte aan een fijner bed en zouden ze graag later naar bed gaan. De jeugdigen
zouden graag wat vaker lekker willen eten.
4.4 Aanbevelingen voor het Logeerhuis.
Om beter aan te sluiten bij de wensen en behoefte en de tevredenheid van ouders/verzorgers en
jeugdigen te vergroten worden er in deze paragraaf aanbevelingen gedaan voor het Logeerhuis.
Deze aanbevelingen sluiten aan op de visie en werkwijze van Herlaarhof. Er wordt namelijk uit
gegaan van de visie dat de cliënten als gasten worden gezien. Om de toegankelijkheid te verhogen
wordt er gekeken naar de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen. Ook wordt het
belang van een pedagogisch klimaat benadrukt en wordt gekeken naar de mogelijkheden die het
Logeerhuis kan bieden aangezien het een logeerfunctie heeft. Met deze uitgangspunten zijn de
volgende aanbevelingen opgesteld.
Aanbevelingen:
•
De bereikbaarheid van de teamleider vergroten.
Mogelijke oplossingen; de teamleider te voorzien van een mobiele telefoon.
Een andere mogelijke oplossing is ouders/verzorgers op de hoogte brengen van bepaalde
tijden waarop de teamleider te bereiken is.
De bereikbaarheid wordt ook vergroot op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van
een mobiel, deze ook beschikt over een voicemail. De voicemail biedt duidelijkheid wie de
teamleider eventueel terug moet bellen, ook is het mogelijk om via de voicemail
ouders/verzorgers te verwijzen naar momenten dat de teamleider bereikbaar is.
•

Bekijk de mogelijkheden voor meer vastigheid van groepsleiding in de teams.
Mogelijke oplossingen; In elk team minstens vijf groepsleiding waardoor er minder vaak
inval nodig is. Een andere mogelijkheid is een vaste invalpoule, deze kunnen invallen in het
weekend dat ze zelf geen vast groepje hebben. Hierdoor worden de verschillende invallers
beperkt, waardoor invallers ook bekend worden bij jeugdigen en ouders/verzorgers.

•

Bekijken van mogelijkheden om enthousiasme van groepsleiding te verbeteren.
Mogelijke oplossingen; zoeken naar mogelijke oorzaak van deze resultaten, motiveren van
groepsleiding en bespreekbaar maken van dit onderwerp tussen verschillende teams.

•

Bekijk de mogelijkheden om ouders/verzorgers beter te informeren over hoe de
logeerweekenden verlopen.
Mogelijke oplossingen; gezamenlijk een afsluiting doen waar ook ouders/verzorgers bij
aanwezig zijn, op dat moment het verloop van het weekend bespreken. Eventuele
bijzonderheden met ouders/verzorgers zelf bespreken wanneer het kind op zondag wordt
opgehaald.

•

De bereikbaarheid van groepsleiding vergroten.
Mogelijke oplossingen; Binnen de locatie Jumbo en deeltijd wordt de telefoon zowel op
kantoor als op de groep gehoord en dus zou groepsleiding op activiteiten buiten het
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logeerhuis na altijd bereikbaar moeten zijn. Voor het nieuwe logeerhuis zijn er draagbare
telefoons beschikbaar waardoor het mogelijk is om de telefoons altijd op de groep neer te
leggen, een andere mogelijkheid zou een klikker zijn. Wanneer er gebeld wordt krijg je ook
op de groep doormiddel van een geluidje te horen dat de telefoon gaat.
Wanneer er activiteiten buiten het logeerhuis plaats vinden is het een mogelijkheid om de
mobiele telefoon van de bus mee te nemen. En hier de ouders/verzorgers ook van op de
hoogte te brengen dat bij het niet opnemen van de telefoon groepsleiding bereikbaar is via
de mobiele telefoon.
•

Bekijk de mogelijkheden om kennis en inzicht van groepsleiding over de achtergrond van
de jeugdigen te vergroten.
Mogelijke oplossingen; verantwoordelijkheid bij groepsleiding leggen dat ze op de hoogte
zijn van de achtergrond van de jeugdigen, dit is mogelijk door op de hoogte te zijn van wat
er in de logeermappen staat. Deze logeermap ook actueel houden zodat ook nieuwe
groepsleiding en inval op de hoogte is van de achtergrond.
Ook is een mogelijkheid om na elk weekend te rapporteren over hoe het weekend met de
jeugdigen is verlopen en deze rapportage regelmatig terug lezen om op de hoogte te
blijven van hoe het met de jeugdigen gaat.

•

Het programma consequent mee geven en bij afwezigheid opsturen.
Mogelijke oplossingen; het programma samen met de jeugdigen in het weekend maken en
wanneer ze zondag opgehaald worden deze meegeven. Bij jeugdigen die niet in staat zijn
het programma zelf bij te houden deze aan ouders/verzorgers geven. Bij afwezigheid het
programma zondag opsturen of mailen.

•

Activiteiten kiezen met inbreng van de jeugdigen om het aantal activiteiten wat de
jeugdigen leuk vinden te vergroten.
Mogelijke oplossingen; programma maken tijdens het logeerweekend, jeugdigen laten
meedenken, om ideeën vragen en ze actief betrekken bij het maken van het programma.

•

Bekijken van de mogelijkheden met betrekking tot de bedden en bedtijd van de jeugdigen.
Mogelijke oplossingen; een zachte topper, dun zacht matrasje of een deken op de
bestaande matrassen. Wat betreft de bedtijden van de jeugdigen zou een oplossing kunnen
zijn het bespreekbaar maken van de bedtijd, eventueel kijken naar een mogelijkheid tot
later naar bed. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de doelgroep en leeftijd,
bekijk altijd wat het beste is voor de groep en de individuele jeugdigen.

•

Bekijken van de mogelijkheden met betrekking van aansluitend spelmateriaal.
Mogelijke oplossingen; uitwisselen van spelmateriaal tussen verschillende groepen en
gezamenlijk keuzes maken in aanschaf van spelmateriaal.

•

Bekijken van de mogelijkheden met betrekking tot lekker eten.
Mogelijke oplossingen; betrekken van de jeugdigen bij het maken van keuzes van eten en
daarbij de afweging maken van het belang van lekker en iets minder gezond of andersom.

•

Maak bespreekbaar, in de groep of individueel, wanneer een jeugdige het niet zo naar zijn
zin heeft of het groepje niet leuk vindt. Er kan dan gekeken worden waar dat aan ligt, hoe
dit veranderd kan worden en wat eventuele mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.

•

Één keer per jaar een informatie avond organiseren waar relevante informatie wordt
gegeven.
Na de informatieavond evalueren hoe ouders/verzorgers de avond hebben ervaren en hier
op inspelen.

•

•

Bekijk de mogelijkheden om het logeren op vrijdag bij het Nieuwe logeerhuis en Jumbo om
17.00u te laten beginnen.

•

Bekijk de mogelijkheden om het logeren op vrijdag bij Deeltijd om 17.30u te laten
beginnen.
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•

Het logeren op Zondag bij alle locaties om 17.00 laten beëindigen.
Mogelijke oplossingen; diensten van groepsleiding om 17.00 laten beëindigen, op deze
manier biedt je ouders/verzorgers de mogelijkheid om hun kind tot 17.00 te laten logeren.

4.5 Toelichting eindproduct.
Het eindproduct voor de instelling is een onderzoek naar de wensen en behoefte wat consequent
ingezet gaat worden. Dit onderzoek is tijdens dit afstudeerproject al eenmalig afgenomen en aan
de hand van een evaluatie en aanpassingen is het daadwerkelijke eindproduct opgesteld. Dit
eindproduct is in bijlage 5 terug te vinden. De evaluatie en aanpassingen van het afgenomen
onderzoek zijn als volgt geweest:
Ouders/verzorgers:
•
Een aantal vragen moeten anders gesteld worden of moeten er helemaal uit gehaald
worden. Dit omdat de vragen te moeilijk waren voor de doelgroep of geen relevante
informatie verschafte. Hierdoor is er gekozen voor het verwijderen van de vragen waar
ouders/verzorgers moesten rangschikken. Ook zijn er hele onderwerpen uit de enquête
gehaald zoals het onderwerp eten, dit is een onderwerp wat vooral van belang is voor
jeugdigen en waar ouders/verzorgers nauwelijks zicht op hebben.
•
Er is gekozen om bij onderdeel ervaringen bij elk onderwerp een openvraag te stellen waar
ouders/verzorgers de mogelijkheid krijgen om hun mening over dat onderwerp te geven.
Dit biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om nog uitgebreider hun mening te kunnen
geven.
•
Er is ervaren dat sommige ouders/verzorgers het verkeerde antwoord invulden, omdat de
antwoorden reeks van negatief naar positief verliep. Nu zijn alle antwoordenreeksen van
positief naar negatief gezet.
•
Er is ervaren dat de twee onderdelen, wel en niet belangrijk en de ervaringen de
mogelijkheid biedt om een duidelijk beeld te krijgen van wat ouders/verzorgers belangrijk
vinden en hoe de ervaring hier bij is. Hierdoor is het mogelijk om zicht te krijgen op anders
of beter kan om zo beter aan te sluiten bij de wensen en behoefte van ouders/verzorgers,
waardoor er de keuze is gemaakt dit zo te houden in het eindproduct.
•
In de verschillende locaties is het Nieuwe Logeerhuis onderverdeeld in links en rechts, om
hier eventueel onderscheid in te kunnen maken en is de nieuwe locatie Flipper toegevoegd.
Jeugdigen:
•
De twee enquêtes voor de jeugdigen boven de 8 jaar waren vrijwel hetzelfde en jeugdigen
merkten het verschil niet. Deze enquêtes zijn daarom samengevoegd. Voor de jeugdigen
onder de 8 jaar waren de vragen makkelijk en duidelijk, waardoor er daar meer vragen
toegevoegd konden worden. Ook bleek de leeftijdsgrens niet altijd goed te kloppen,
waardoor er een nieuwe leeftijdsgrens is aangehouden, namelijk boven en onder de 10
jaar.
•
Het onderscheid tussen wel of niet belangrijk en de ervaringen bleek voor veel jeugdigen
lastig en begeleiding van de onderzoeker hierbij was noodzakelijk. Nu er een duidelijk
beeld is van de wensen en behoefte van de jeugdigen, wordt dit meegenomen in het
vervolg onderzoek. In het vervolg onderzoek wordt alleen gevraag naar de ervaringen
hierbij.
•
De enquêtes bleken te lang voor een groot deel van de jeugdigen. De nieuwe enquêtes zijn
daarom ingekort, door nog maar alleen naar de ervaringen te vragen.
•
Sommige vragen werden niet gesnapt door de jeugdigen of bleken helemaal niet relevant
voor de jeugdigen, deze vragen zijn eruit gelaten.
•
De aanvullingen die onder ieder onderwerp stonden, werden soms niet goed begrepen,
waardoor dit is aangepast in: Tips over …, en dan het onderwerp nogmaals genoemd.
•
De jeugdigen onder de 8 jaar hadden soms opmerkingen bij een vraag, waardoor er nu is
gekozen voor een ruimte voor deze opmerkingen onder aan de enquête.

•

Ook zijn de vragen voor de jeugdigen onder de 8 jaar uit elkaar gehaald, waar er
dubbele vragen waren.

•

In de verschillende locaties is het Nieuwe Logeerhuis onderverdeeld in links en rechts, om
hier eventueel onderscheid in te kunnen maken en is de nieuwe locatie Flipper toegevoegd.
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Om dit onderzoek consequent te doen, dient er een verantwoordelijke aangewezen te worden die
het onderzoek consequent in gang zet.
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende afspraken hierover gemaakt:
•
De opdrachtgever is hoofdverantwoordelijke voor het consequent onderzoeken van wensen
en behoefte. Deze persoon zal jaarlijks twee medewerkers aanwijzen om het onderzoek uit
te voeren. Ook is deze persoon verantwoordelijk voor het verloop van het onderzoek en de
publicatie ervan op de website.
•
Op elke locatie van het Logeerhuis is een map met het eindproduct beschikbaar. Het
eindproduct is een draaiboek met daarin alle benodigde documenten voor het onderzoek en
toegevoegd in bijlage 5. Ook is dit eindproduct digitaal beschikbaar in een map op de
computer. Deze map is te vinden in de map ‘Logeerhuis’ en deze map heet ‘Tevreden of
ontevreden’. Ook is het eindproduct nog beschikbaar op een cd, die in het bezit is van de
opdrachtgever.
Verdere aanbevelingen voor het vervolgonderzoek zijn voortgekomen uit de ervaringen van de
onderzoeker tijdens dit afstudeerproject en zijn als volgt.
•
•
•
•

Ruime tijd plannen voor het afnemen van het onderzoek.
Enquêtes voor ouders/verzorgers afgeven in plaats van opsturen om de respons te
verhogen.
Enquêtes voor jeugdigen allemaal afnemen in plaats van opsturen.
Terugkoppeling van de resultaten op de informatieavond voor ouders/verzorgers.
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Nawoord:
In dit nawoord wordt een korte verantwoording gegeven over de uitvoering van het
afstudeerproject. De uitgebreide theoretische en procesmatige verantwoording is terug te vinden in
onze individuele verslagen.
Vrijwel meteen na de goedkeuring van het plan van aanpak, zijn we aan de slag gegaan met de
uitvoering van het project. Al snel werd duidelijk dat niet alle literatuur die we vooraf dachten te
gebruiken relevant zou zijn voor ons onderzoek. We zijn op zoek gegaan naar andere literatuur en
zijn ook begonnen aan de voorbereidingen voor het daadwerkelijke onderzoek. Verdere
aanpassingen in het plan van aanpak waren klein en vaak met betrekking tot de tijdsplanning.
Waar we echter in het plan van aanpak te weinig aandacht aan hebben besteed is de uitwerking
van het eindproduct. Dit is later ingevoegd in de tijdsplanning en de urenregistratie.
Inzet van ons beiden was erg goed het gehele afstudeerproject, waardoor we productief en
effectief aan het werk gingen. Al snel werd duidelijk dat het van belang zou zijn als we ieder een
deelonderzoek voor onze rekening zouden nemen. Op die manier konden we beter de taken
verdelen en konden we gebruik maken van ieders kwaliteiten.
Van de risico’s die we hebben beschreven in het plan van aanpak, hebben we niet te maken gehad
met de externe risico’s. Van de interne risico’s is slechts alleen het risico van de afhankelijkheid
van de respons van invloed geweest. We hadden een einddatum vastgesteld voor het uiterlijk
terugsturen van de enquêtes, waarna er weinig respons was. We hebben de datum toen een week
verschoven, waardoor de respons hoger werd, maar dit voor ons leidde tot achterstand op de
planning. Op dat punt na hebben we ons verder aan de tijdsplanning gehouden met het resultaat
dat we het eindverslag en eindproduct met kwaliteit op de verwachte inleverdatum hebben kunnen
inleveren.
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Bijlage 1:
Module Logeren.

1 Inleiding
Niet alle kinderen en jeugdigen met een psychiatrische problematiek herstellen volledig van hun
psychiatrische aandoening. De logeeropvang vormt samen met doorlopende ouderbegeleiding en
ambulante schoolbegeleiding een vorm van hulpverlening die zich toelegt op de begeleiding van
kinderen (en hun ouders) met een chronische psychiatrische aandoening. Deze vorm van
hulpverlening past binnen de maatschappelijke en politieke tendens van substitutie van klinische zorg
en transmuralisering. Onder meer door inspanningen van de oudervereniging zoals Balans en NVA is
er meer aandacht gekomen voor deze vorm van hulpverlening.

2 Vraag
2.1 Doelgroep
De doelgroep bestaat uit kinderen en jeugdigen met chronische psychiatrische aandoeningen Gedacht
kan worden aan:
•
•
•
•

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, waaronder autistische stoornissen;
Kinderen met blijvende gedragsstoornissen, waaronder ADHD;
Kinderen met chronische psychotische stoornissen, waaronder schizofrene stoornissen;
Kinderen met chronische invaliderende stemmingsstoornissen.

2.2 Doelstelling
Er is sprake van een tweedelige doelstelling;
De logeeropvang is voor ouders lastenverlichtend. Het biedt ouders en kind de mogelijkheid om even
op een positieve manier 'afstand' van elkaar te nemen. Ouders worden op deze wijze ontlast van hun
zware opvoedingstaak. Zij worden zo in staat gesteld hun kind thuis op te voeden.
Voor de kinderen en jeugdigen is de doelstelling het aanbieden van een gezellig en leuk
weekend(vakantie) in een voor hen veilige omgeving.

2.3 Hulpvragen
De hulpvragen zijn tweeledig:
Zowel vanuit de ouders (het gezin) als vanuit het kind is er een vraag.
Ouders vragen ondersteuning bij het opvoeden van hun kind dat een chronische psychiatrische
aandoening heeft. Het kind vraagt een leuke en veilige manier om een keer uit te gaan logeren.
Bijvoorbeeld
Ouders: Wij willen als ouders een weekend in de maand de handen meer vrij hebben voor ons zelf of
voor overige gezinsleden.
Kind: Ik wil met leeftijdgenootjes activiteiten ondernemen zoals samen spelen, sporten en knutselen.
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2.4 Indicaties en contra-indicaties
Indicaties
•
•
•
•

Er moet sprake zijn van een chronische psychiatrische aandoening zoals vermeld onder 2.1.
vastgesteld onder verantwoordelijkheid van een kinder- en jeugdpsychiater;
Het kind of de jeugdige moet het vermogen hebben tot een gestructureerde dagbesteding en
moet kunnen functioneren in een groep kinderen met gelijke problematiek;
De leeftijdscategorie waarop de logeeropvang zich richt is 6 tot 14 jaar;
De ouders moeten de wil en het vermogen hebben het kind thuis op te voeden.

Contra-indicaties
•
•
•
•

Zwakbegaafdheid (IQ lager dan 75);
Extreme gevoelens van heimwee;
Verlatingsangst;
Uitingen van fors fysieke agressie.

Tijdelijke contra-indicaties
•

Indien het kind in crisis verkeerd is er meer een vraag om behandeling dan begeleiding. De
logeeropvang kan dan tijdelijk worden stop gezet.

2.5 Begin- en eindtermen

3 Aanbod
3.1 Methodiek en klimaat
De vraag die hier centraal staat is: hoe ziet het verblijf binnen een logeeropvang eruit voor ouders en
kinderen/jongeren. De basis van het logeerklimaat is opgebouwd rondom veiligheid, voorspelbaarheid
en het bieden van structuur.
De logeerfunctie is één van de noodzakelijke activiteiten om ouders te ondersteunen hun kind thuis op
te voeden. Het logeerhuis biedt ouders (en het gezin) de gelegenheid tot rust te komen en het biedt
kinderen/jongeren een goede opvang. Belangrijke voorwaarde om aan deze doelstelling te voldoen is
dat ouders hun kind met een gerust hart wegbrengen. Kinderen/jeugdigen moeten met plezier gebruik
kunnen maken van het aanbod. Bij het samenstellen van de groepen wordt in principe geen
onderscheid gemaakt in problematiek. Er wordt gewerkt met zgn. heterogene verticale groepen. Wat
betreft leeftijd is er gekozen voor twee categorieën: 6 tot 9 jaar en 10 tot 14 jaar. Een goed en
werkbaar logeerklimaat moet gewaarborgd blijven. De samenstelling van de groep kan hiervoor
worden aangepast.
Uitgangspunten voor de vormgeving
•
•
•

Ouders zijn bij uitstek deskundigen als het gaat om hun kind. Zij hebben en houden de
eindverantwoordelijkheid;
Met ouders worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een logeerovereenkomst;
Behandeling hoort niet bij het aanbod van de logeeropvang. Kinderen worden door de
groepsleidsters in de dagelijkse gang van zaken en activiteiten begeleid;
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•
•

•
•

Het logeerhuis biedt een duidelijk kader met groepsregels en -afspraken. Daarbinnen is er
overleg mogelijk tussen de ouders en de groepsleiding;
Het aanbod - een programma met een ontspannen karakter- sluit zoveel mogelijk aan bij de
specifieke behoeften van kinderen met de desbetreffende chronische psychiatrische stoornis.
Voor alle groepen gelden de uitgangspunten veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid;
Kinderen spelen een actieve rol in de dagelijkse gang van zaken. Kinderen worden zoveel
mogelijk betrokken bij zowel de dagroutine als bij het samenstellen van de activiteiten;
Voorafgaande aan de plaatsing hebben ouders en kind een uitgebreide overdracht aan
informatie met groepsleiding gehad over de aanpak van hun kind.

Contact met de ouders
Het accent bij het contact met de ouders en logeeropvang ligt op uitwisseling, met als onderliggende
vraag: wat moet de groepsleiding (en de ouders na afloop van het verblijf) weten om het logeren tot
een succes te maken.
Logeerprogramma
•
•

•

Met het kind worden interesses, verwachtingen, wensen ten aanzien van het logeren
besproken. Met ouders en kind wordt de accommodatie bekeken.
De kracht van de logeeropvang is gelegen in de zaken die te maken hebben met gezamenlijk
wonen en leven. De dagroutine is een noodzakelijke (maar niet per definitie een vervelende)
voorwaarde.
Structuur van de dag moet bepaald worden; wie doet wat op welk moment? Tijdstippen,
afspraken over wie wat doet en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Huishoudelijke
taken worden zowel door groepsleiding als kinderen gedaan. Door kinderen bij de dagroutine
te betrekken en hen daarin verantwoordelijkheden te geven, heb je een krachtig middel voor
het welslagen van het verblijf. Binnen de gestructureerde dagindeling is er ruimte voor vrije tijd
en ontspanning.

3.2 Werkwijze
4 Proces
4.1 Start
De ouders melden hun kind aan voor het logeren. Hiervoor gebruiken zij het daarvoor bestemde
aanmeldformulier. Na aanmelding en met uitzicht op een mogelijke plaatsing op korte termijn worden
ouders uitgenodigd voor een startgesprek. In dit gesprek worden de verwachtingen van het logeren
naar elkaar uitgesproken. Ouders wordt verteld wat er van hen en hun kind wordt verwacht. Ook wordt
de problematiek van het kind en de samenstelling van de groep besproken.
Na het startgesprek vindt er een kennismaking in het logeerhuis plaats. Ouders en kind krijgen een
rondleiding. Met ouders en groepsleiding wordt de aanpak van hun kind besproken en hoe dit in het
logeerhuis vormgegeven kan worden. Met het kind wordt gesproken over zijn of haar interessen,
verwachtingen over het logeren, de dagstructuur en de groepsregels. Het kind komt drie weekenden
op proef.

4.2 Plan
Ouders sluiten met ons een logeerovereenkomst af. Hierin staan de gemaakte afspraken, zoals
huisreglement, bereikbaarheid van ouders, aanvang en omvang van het logeren. In de logeermap
geven ouders een uitgebreide beschrijving van hun kind waarbij zij ook de aanpak naar hun kind
beschrijven. Groepsleiding sluit zo nauw mogelijk aan bij deze aanpak van ouders.
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Per weekend wordt een dagprogramma gemaakt. Dit wordt in overleg met de kinderen opgesteld.

4.3 Uitvoering
De uitvoering vindt plaatst binnen het logeerhuis. Groepsleiding begeleidt de logees tijdens het
weekend en de vakantieweek. De kinderen komen één weekend per maand logeren. Zij komen vrijdag
na 17.00 op het logeerhuis aan en blijven tot zondagmiddag 15.00 uur. Het groepsleidersteam werkt in
vaste weekenden. Zo ontmoeten zij steeds hetzelfde groepje logees. De vakantieweken, drie per jaar,
brengen we zo mogelijk buiten het logeerhuis door. Onder andere in de vorm van een vakantiekamp.

4.4 Evaluatie

4.5 Duur
Het logeren duurt zolang er bij ouders en kind behoefte bestaat.

4.6 Afsluiting
Ouders of kind geven aan dat het logeren niet meer nodig is. Met de betreffende groepsleiding wordt
er een afsluiting binnen de groep georganiseerd. Met ouders en kind wordt een afrondend gesprek
gehouden.

5 Randvoorwaarden
5.1 Personeel
Het team verbonden aan de logeeropvang bestaat uit een afdelingshoofd, een coördinator en
groepsleiding.
Groepsleiding functioneert op MBO- dan wel HBO-niveau. Doorgaans hebben zij een sociaalpedagogische of verpleegkundige achtergrond.
Groepsleiders werken binnen vaste groepen in een vaste teamsamenstelling.
De coördinator zorgt voor werkbegeleiding en voert de gesprekken met de ouders.
Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijke van het aanbod.
Secretariële ondersteuning.

5.2 Overleg en registratie
Er is 6-wekelijks afdelingsoverleg. Aansluitend aan het weekend is er een begeleidingscontact tussen
groepsleiding en coördinator.

5.3 Voorzieningen
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De logeerhuis wordt - totdat er nieuwbouw is gerealiseerd - gehuisvest binnen bestaande
voorzieningen van Herlaarhof.
Ieder kind heeft een eigen slaapkamer. Er is een gezamenlijke leefruimte. De logeeropvang maakt
verder gebruik van voorziening binnen Herlaarhof zoals de creatieve ruimte, de soos, het zwembad,
de gymzaal en de tuin.
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Bijlagen 2:
2a. Richtlijnen voor het interview met ouders.
2b. Inventarisatie lijst.
2c. Richtlijnen voor het interview met afdelingsmanager.
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Richtlijnen voor het interview met ouders:
• Introductie
- Opnieuw even voorstellen
- Gespreksdoel nogmaals benoemen:
Doel interview; Inzicht krijgen in wat er speelt bij ouders, om zo de
tevredenheidonderzoekmethode zo goed mogelijk en uitgebreid mogelijk te laten
aansluiten bij ouders, om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en behoefte van
ouders.
-Benoem dat het ongeveer een halfuurtje zal duren, dit afhankelijk is van hoe het
interview verloopt.
- Waardering deelname, alvast bedanken dat ze mee wil werken. Daarbij meteen het
belang van de informatie vertellen, dus dat we zo zicht krijgen op welke onderwerpen er
zeker terug moeten komen in de enquête.
- Even vertellen wat er met de informatie gebeurt, dat wij dus aan de hand van het
interview de enquêtes gaan maken.
- vraag opnieuw nog bevestiging dat we het gesprek mogen opnemen.
• Kern van het interview
-Vooraf vragen:
Welke afdeling zit uw kind?
Hoelang logeert uw kind?
Is uw kind onderbehandeling, of onderbehandeling geweest binnen Herlaarhof?
Poliklinische/klinische?
-Onderwerpen:
- Communicatie; met teamleider, Herlaarhof, groepsleiding, andere ouders van
groepsgenoten.
- Locatie; Hygiëne, bereikbaarheid, praktisch, sfeer.
- Groepsleiding; professioneel, betrokken, betrouwbaar.
- Contacten; meer/minder contact met teamleider, Herlaarhof, groepsleiding,
andere ouders van groepsgenoten.
- Activiteiten; leeftijdsadequaat, veilig, leuk, leerzaam.
Vragen naar onderwerpen die hierboven nog niet zijn benoemd maar die bij ouders wel
spelen. Per onderwerp vragen naar behoefte en wensen betreffende het onderwerp wat
nog niet is besproken.
• Afsluiting
-Vat het gesprek even samen door een conclusie te trekken, geef de respondent nog
even de gelegenheid om nog wat aan te vullen of op te merken en zorg dat hij tevreden
weggaat. Bedank hem nogmaals.
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Tips voor het interview:
- Houd de leiding over het gesprek, zorg dat de ouders jou geen vragen gaan
stellen. Hou je vast aan de topics en het doel van het interview.
- Blijf onafhankelijk en objectief. Laat je niet verleiden door persoonlijk
commentaar. Geef dus geen reactie wanneer ze vragen hoe jij daar over denkt.
Zeg dat je daar na afloop van het interview op in wil gaan.
- Weerhoud je van waardeoordelen en sturende vragen; vraag niet “vindt u de
logeerprogramma’s ook altijd het zelfde?” Maar “wat vindt u van het
logeerprogramma?
- Geef geen adviezen of ongevraagde meningen.
- Trek geen voorbarige conclusies, de mening van de respondent is belangrijk.
- Vat voor de duidelijkheid samen om te controleren of je het begrepen hebt.
Valkuilen:
- Wees niet te invoelend, bewaar voldoende afstand.
- Stel niet te veel gesloten vragen, levert vaak niet voldoende bruikbare informatie
op.
- Doorvragen is moeilijk. Vind een juiste balans, niet te snel tevreden zijn, let er op
dat je ook niet gaat drammen.
- Hummen is prima, maar doe het wel op het juiste moment en gedoseerd, niet
overdrijven.
- Naar iemands mening vragen betekent niet dat je moet gaan sturen. Dus niet:
Hebt u ook zo’n hekel aan…? Maar; Wat vindt u van..?
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Inventarisatie lijst:
Beste groepsleiding,
Voor je ligt een onderdeel van het afstudeerproject van ons, Kelly van den Hurk
en Virna Kerkhof. Wij zijn jullie collega’s van het logeerhuis. Voor degene die ons
nog niet kennen: wij zijn 4e jaarsstudenten Social Work op Avans Hogeschool te
‘s-Hertogenbosch en zijn op dit moment bezig met ons afstudeerproject.
In dit afstudeerproject zullen de wensen en behoefte van ouders en kinderen van
het logeerhuis worden onderzocht, na dit onderzoek wordt er gekeken hoe er aan
deze wensen en behoefte tegemoet gekomen kan worden.
Voor dit eerste onderdeel wordt om jullie hulp gevraagd. Om een duidelijk beeld
te krijgen van welke onderwerpen er spelen bij de kinderen en jongeren, wordt
er eerst geïnventariseerd voordat het daadwerkelijke onderzoek start. In deze
inventarisatie worden naar wat onderwerpen gevraagd, waarvan we willen weten
hoe de kinderen en jongeren hier over denken en of ze hierover tevreden zijn.
Het is dan ook de bedoeling dat jullie, groepsleiding, met de kinderen en
jongeren hierover in gesprek gaan om zo een beeld te schetsen hoe er over deze
onderwerpen gedacht wordt.
Er is voor deze vorm van inventariseren gekozen om zo snel en effectief mogelijk
een beeld te krijgen van onderwerpen die er spelen. Later zal het daadwerkelijke
onderzoek door ons zelf afgenomen worden.
Vooraf belangrijk:
• Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan, de kinderen en
jongeren kunnen zeggen wat ze willen, zonder dat groepsleiding of iemand
anders hier later met ze op terug komt. Laat dit ook de kinderen en
jongeren weten.
• Deze inventarisatielijst is erg algemeen opgesteld, daarbij is geen rekening
gehouden met de leeftijdsverschillen tussen de groepen. Probeer als
groepsleiding deze inventarisatie aan te laten sluiten bij jouw groepje.
• Om deze inventarisatie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk een
geschikt moment hiervoor te kiezen, weer afhankelijk van de groep.
Voorbeelden zijn: aan tafel, tijdens een groepsgesprek/activiteit of
eventueel met kinderen/jongeren individueel.
• Geef aan wat het nut is van deze inventarisatie, namelijk een beeld krijgen
van wat de kinderen en jongeren belangrijk vinden tijdens het
logeerweekend. Verplicht kinderen en jongeren niet om actief deel te
nemen, maar motiveer ze door de voordelen te benoemen.
• Het invullen van de lijst gebeurt door groepsleiding zelf. Zij beschrijven in
de onderstaande blokken de bevindingen tijdens de inventarisatie. Deze
bevindingen zijn aan het einde van het weekend beschreven.
• De inventarisatielijst kan in de bijgevoegde enveloppen in het postvak van
TECO’s gedaan worden.
Heel veel succes met het inventariseren bij jullie groepen. Tips en opmerkingen
achteraf zijn erg welkom!
Groetjes Virna en Kelly
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Inventarisatie lijst:
Hieronder zullen verschillende onderwerpen één voor één naar voren
komen, waarbij er subonderwerpen genoemd worden en er ruimte is om
de bevindingen in te beschrijven. Vraag steeds per onderwerp waar ze wel
of niet tevreden over zijn, wat de wensen en behoeften zouden zijn of wat
ze graag anders zouden willen. Sommige onderwerpen zijn niet voor elke
groep of leeftijd van toepassing, maak hier zelf een inschatting van.
Aan het einde is een leeg vlak toegevoegd waarin onderwerpen en
bevindingen geschreven kunnen worden, waar groepsleiding nog op komt
of waar kinderen of jongeren zelf nog mee komen die verder nog niet
genoemd zijn.

Communicatie/bereikbaarheid:
•

Met groepsleiding

•

Met teamleider (Gerrit)

•

Met Herlaarhof

Locatie:
•

Hygiëne

•

Bereikbaarheid

•

Sfeer
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•

Praktische gebruik

Groepsleiding:
•

Leeftijd

•

Man/vrouw verdeling

•

Enthousiasme

•

Professionaliteit

•

Betrokken

•

Vast team/veel inval

Activiteiten:
•

Vaak genoeg
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•

Leuk

•

Veilig

•

Inbreng bij keuze

•

Afwisseling

•

Leerzaam

•

Passend bij de leeftijd

•

Kosten

Omgeving:
•

Veilig

•

Goed afgeschermd

•

Bus
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•

Speelruimte

Speelmateriaal:
•

Voldoende

•

Passend bij de leeftijd

•

Veilig/duurzaam

Overige onderwerpen:
•

•

•

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

60

02-06-2008, te Vught.

Richtlijnen voor het interview met afdelingsmanager:
•

Introductie

- Even voorstellen
- Gespreksdoel nogmaals benoemen:
Doel interview; uitleg over ons project en een duidelijk beeld krijgen van de visie en werkwijze van
Herlaarhof. Daarnaast wordt er gekeken naar een stukje beleid en wat de mogelijkheden binnen
Herlaarhof zijn als het gaat om tegemoet komen van ouders.
- Even vertellen wat er met de informatie gebeurt, namelijk dat dit puur ter info is van de
projectgroep om een duidelijk beeld te krijgen van visie en werkwijze.
•

Kern van het interview

-Onderwerpen:
Visie:
•

•
•

Visie staat beschreven op Herlaarhof.nl, (Het belangrijkste punt is dat Herlaarhof op
toegankelijke wijze hoogwaardige zorg biedt die op de meest uiteenlopende hulpvragen in
het medische specialisme van kinder- en jeugdpsychiatrie een antwoord geeft)
Hoe ziet u de visie van Herlaarhof? Zou u een korte samenvatting kunnen geven.
Sluit deze visie ook aan op het Logeerhuis? Kán dezelfde visie wel
nagestreefd/gehandhaafd worden?

Werkwijze:
• Als ik kijk naar de werkwijze van Herlaarhof, dan bestaat deze uit vele vormen van
onderzoek, behandeling en begeleiding in samenwerking met de ouders. Hoe zou u de
werkwijze willen omschrijven?
• Sluit deze werkwijze aan op die van het Logeerhuis? Kán dezelfde werkwijze daar wel
nagestreefd/gehandhaafd worden? Hoe denkt u hierover?
Afstudeerproject:
• Wat vind u van ons afstudeerproject?
• Hoe vind u het project passen, binnen de grotere projecten zoals bijvoorbeeld het project
40%?
• Hoe zou u het project graag willen zien? Welke vorm? Hoe om te gaan met
privacy/anonimiteit?
• Hoe past dit binnen de cliënttevredenheidsmeting/Waarderingmeter?
Beleid:
• Als we dan kijken naar het beleid van Herlaarhof. Hoe past dit project dan in het beleid?
Welk stukje beleid moeten we naar kijken bij ons project?
• Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot tegemoet komen aan de wensen en
behoeften van ouders en jeugdigen? Daarbij doelen we op financiële middelen, materialen,
locaties, groepsleiding, teamleider enz..
Overig:
• Zijn er nog belangrijke dingen voor ons om rekening mee te houden?
• Wat zijn voor u duidelijke grenzen m.b.t. de tegemoetkomingen?
• Heeft u zelf nog iets toe te voegen aan dit gesprek?
• Afsluiting
-Vat het gesprek even samen door een conclusie te trekken, geef nog even de gelegenheid om nog
wat aan te vullen of op te merken en zorg dat het gesprek goed afgesloten wordt. Bedank de
afdelingsmanager voor de informatie en de mogelijkheid tot dit gesprek.
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Tips voor het interview:
- Ben goed voorbereid door een overzicht van te stellen vragen te maken.
- Houd de leiding over het gesprek, zorg dat je alles gevraagd hebt wat je graag wil
weten.
- Blijf onafhankelijk en objectief.
- Weerhoud je van waardeoordelen en sturende vragen.
- Geef geen adviezen of ongevraagde meningen.
- Trek geen voorbarige conclusies, de mening van de respondent is belangrijk.
- Vat voor de duidelijkheid samen om te controleren of je het begrepen hebt.
Valkuilen:
- Stel niet te veel gesloten vragen, levert vaak niet voldoende bruikbare informatie
op.
- Doorvragen is moeilijk. Vind een juiste balans, niet te snel tevreden zijn, let er op
dat je ook niet gaat drammen.
- Hummen is prima, maar doe het wel op het juiste moment en gedoseerd, niet
overdrijven.
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Bijlagen 3:
3a. Enquête ouders/verzorgers.
3b. Enquêtes jeugdigen.
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders en
jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof.
V.Kerkhof – K.D.G vd Hurk
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Inleiding
Deze tevredenheidonderzoek is opgesteld door twee 4e jaarsstudenten van de opleiding
Social Work te Hogeschool Avans in ‘s-Hertogenbosch. Deze studenten zijn ook
werkzaam binnen het logeerhuis en hebben vanuit Herlaarhof de opdracht gekregen om
een tevredenheidonderzoek te gaan ontwikkelen en af te nemen om beter en meer aan
te kunnen sluiten bij de wensen en behoefte van u, de ouders/verzorgers maar ook van
uw kind.
Als u verder kijkt kunt u zien dat het tevredenheidonderzoek doormiddel van een enquê
te afgenomen zal worden. Zoals hierboven al benoemd, is deze enquête gemaakt om te
kijken wat uw wensen en behoefte zijn, wat u wel en niet belangrijk vindt. Zo kan er
gekeken worden naar verbeter- of verandermogelijkheden, om het logeren binnen het
logeerhuis nog prettiger en plezieriger te maken voor u en uw kind.
Ook bij uw kind zal gevraagd worden naar zijn mening en ervaringen maar dat gebeurt
niet in deze enquête, het gaat bij deze enquête om wat u belangrijk vindt en hoe u het
ervaart.
Om het logeren binnen het logeerhuis nog prettiger en plezieriger te maken willen we
vragen om u medewerking, zou u de enquête in willen vullen en uiterlijk voor Vrijdag 9
mei terug willen sturen in de meegestuurde retour envelop? De envelop is al voorzien
van het juiste adres en een postzegel en u kunt de enquête anoniem terug sturen.
Met uw medewerking kunt u het logeerhuis, u zelf en uw kind helpen.
De informatie zal zorgvuldig verwerkt worden en Herlaarhof zal openstaan voor de
aanbevelingen om te voldoen aan uw wensen en behoefte.
Wij willen u alvast vriendelijke bedanken voor uw medewerking en heel veel succes bij
het invullen van de enquête,
Vriendelijke groet,
Virna Kerkhof
Kelly van den Hurk
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Toelichting bij de vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit een serie vragen over:
A. Aspecten van het logeerhuis die u belangrijk of niet belangrijk vindt.
B. Uw ervaringen met het logeerhuis.

Bij de vragen naar het belang van de aspecten van het logeerhuis, gaat het er om wat u
verwacht van het logeerhuis. Wat u belangrijk vindt.
Bij de vragen naar uw ervaringen gaat het om de verschillende onderwerpen omtrent het
Logeerhuis waar u ervaringen mee heeft.
Wij vragen er dus eerst naar of u het belangrijk vindt of niet en gaan daarna kijken wat
uw ervaring daar bij is. Dit is van belang omdat we zo kunnen kijken welke aanpassingen
of verbeterpunten er nodig zijn om er zo voor te zorgen dat het logeren binnen het
logeerhuis nog beter aansluit bij uw wensen en behoefte.
Beide series vragen worden ingeleid met een voorbeeld. Leest u alstublieft de
aanwijzingen en voorbeelden goed door. Bij de meeste vragen kunt u een hokje
aankruisen. Ook wordt er gevraagd naar het geven van cijfers over wat u het belangrijkst
vindt. Lees ook hierbij de voorbeeldvraag goed door. Soms is het mogelijk een antwoord
in uw eigen woorden te omschrijven.
Hoewel sommige vragen op elkaar lijken, is het voor het onderzoek erg belangrijk dat u
de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. Er zijn geen goede of
foute antwoorden, het gaat om uw mening en uw ervaringen!
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Deel A; Wel of niet belangrijk
Sommige mensen verwachten van het logeerhuis dat zij leerzame activiteiten doen,
anderen vinden dat niet zo belangrijk. Zij willen liever dat hun kind het naar zijn zin
heeft. Niet iedereen denkt dus hetzelfde over de kwaliteit van het logeerhuis. Iedereen
heeft andere wensen en behoefte omtrent de kwaliteit van het logeerhuis.
Wij willen graag weten wat uw wensen en behoefte zijn, wat u verwacht van het
logeerhuis. Het gaat er dus om wat u belangrijk vindt. Goede of foute antwoorden zijn er
niet.
_______________________________________________________________________

1.Mijn kind verblijft tijdens het logeerweekend bij de locatie:
(Wanneer u meerdere kinderen hebt die binnen het logeerhuis verblijven kunt u ook
meerdere locaties aanvinken)
Jumbo

Deeltijd

Nieuwe logeerhuis

2.

Voordat u verder gaat met de reeks vragen wilt u dan eerst het voorbeeld goed
doorlezen.

Voorbeeldvraag:
Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Serk
mee
eens

De teamleider van
het logeerhuis moet….
1.Goed bereikbaar zijn.
Wanneer u hier het antwoord “sterk mee eens” geeft; wil dit zeggen dat u het erg
belangrijk vindt dat de teamleider van het logeerhuis goed bereikbaar is.

Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

De teamleider van het
logeerhuis moet….
1.Op de hoogte zijn van wie ik
de ouder/verzorger ben.
2. Goed bereikbaar zijn.
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Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

3. Mij op de hoogte houden van
hoe de logeerweekenden verlopen.
4. Regelmatig contact op zoeken
met mij de ouder/verzorger.
5. Terugbellen wanneer ik hem
gebeld heb.
6. één á twee keer in het jaar een
informatie avond organiseren.

___________________________________________________________________________

3.

Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

De groepsleiding van het
logeerhuis moet…

1. Een vaste groepsleiding uit het
team zijn, geen inval.
2. Minstens beschikken over één
mannelijke groepsleiding.
3. Tijdens het logeerweekend altijd
bereikbaar zijn.
4. Mijn kind structuur en
duidelijkheid kunnen bieden.
5. Tijdens het logeerweekend
enthousiast aanwezig zijn.
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Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

6. Op de hoogte zijn van wie ik,
de ouder/verzorger ben.
7. Betrouwbaar zijn in het
nakomen van afspraken.
8. Mij op de hoogte houden van
hoe de logeer weekenden verlopen.
9. Eén a twee keer in het jaar
een activiteit organiseren waar alle
ouders en kinderen van de
logeergroep bij elkaar komen.
10. Allemaal dezelfde regels
handhaven.
11. Er voor zorgen dat de overgang
naar een andere groep
soepel verloopt.
12. Bij afwezigheid even
belangstelling tonen door
telefonisch contact te zoeken.
13. Goed op de hoogte zijn van
de achtergrond van mijn kind.
_______________________________________________________________________
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4.

Bij deze vraag is het de bedoeling dat u gaat rangschikken van 1 tot 10,
waarbij u 1 het belangrijkste vindt en 10 het minst belangrijk.
Voordat u antwoord gaat geven op deze vraag wilt u dan eerst het voorbeeld even goed
doorlezen.
Voorbeeld:
Wanneer u bij de vraag hieronder “Leuk: Nr 1 “ in vult en bij “Leerzaam Nr:2,” en als
laatste bij “Zorgen voor beweging: Nr:10” in vult.
Dit wil zeggen dat u het allerbelangrijkste vind dat een activiteit leuk is, leerzaam vind u
ook belangrijk maar minder belangrijk dan leuk. Het minst belangrijkste van al de keuze
mogelijkheden vind u dan dat de activiteit zorgt voor beweging.

De logeeractiviteiten die op het programma staan moeten …….. zijn.
het samenwerken motiveren – zorgen voor beweging – zijn opgesteld door eigen inbreng
van de kinderen/jongeren – een grote activiteit zijn, zoals een pretpark – buiten het
logeerhuis plaats vinden – leeftijdsadequaat – veilig – leerzaam – leuk – afwisselend.
1. Het samenwerken motiveren:

Nr:

6. Leeftijdsadequaat:

Nr:

2. Zorgen voor beweging:

Nr:

7. Veilig:

Nr:

8. Leerzaam:

Nr:

9. Leuk:

Nr:

10. Afwisselend

Nr:

3. Zijn opgesteld door eigen inbreng
van de kinderen/jongeren:
Nr:
4. Een grote activiteit zijn,
zoals een pretpark:

Nr:

5. Buiten het logeerhuis plaats
vinden:
Nr:
_______________________________________________________________________
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5.

Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

Het programma moet….
1. Van te voren
mee gegeven worden.
2. Bij afwezigheid opgestuurd
worden.
3. Wat betreft aantal activiteiten
overeen komen met andere
logeergroepen.
_______________________________________________________________________

6.

Ook bij deze vraag is het de bedoeling dat u gaat rangschikken, nu van 1
tot 5, waarbij u 1 het belangrijkste vindt en 5 het minst belangrijk.

De locatie van het logeerhuis waar mijn kind verblijft moet….. zijn.
Schoon – praktisch ingericht – rust uitstralend – gezellig ingericht – huiselijk.
1. Schoon:
Nr:
4. Gezellig ingericht: Nr:
5. Huiselijk:
Nr:
2. Praktisch ingericht:
Nr:
3. Rust uitstralend:
Nr:
_______________________________________________________________________

7.

Algemene vragen:

Sterk
mee
oneens

Oneens

Eens

Sterk
mee
eens

1. Het eten moet gezond zijn.
2. Het eten moet lekker zijn.
3. Het eten moet afwisselend zijn.
4. Het logeerhuis moet samenwerken
met Herlaarhof.
5. Het logeerhuis moet op
één lijn zitten met Herlaarhof.

___________________________________________________________________________
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Deel B; Ervaringen
In dit deel van de vragenlijst gaat het om uw eigen, concrete ervaringen. In de
onderstaande vragen komen weer verschillende onderwerpen naar voren die allemaal te
maken hebben met het logeerhuis. Misschien heeft u nog geen ervaringen met bepaalde
onderwerpen, in dat geval kunt u het vakje n.v.t. aankruisen.

8.

De vragen zijn iets anders gesteld dan in het vorige deel van de vragenlijst. Daarom
eerst weer een voorbeeld.

Voorbeeldvraag:
ja

soms

nee

n.v.t.

De teamleider van
het logeerhuis ….
1.is goed bereikbaar:
Wanneer u hier het antwoord “ja” geeft; wil dit zeggen dat u vindt dat de teamleider
altijd goed bereikbaar is.
Het antwoord “n.v.t” kunt u gebruiken wanneer dit niet van toepassing is, dat kan zijn
wanneer u het nog nooit mee gemaakt heeft.

ja

soms

nee

n.v.t.

De teamleider van het
logeerhuis….
1. Is goed bereikbaar:
2. Zoekt regelmatig contact met
mij op:
3. Belt terug wanneer ik gebeld
heb:
_______________________________________________________________________

9.

ja

soms

nee

n.v.t.

De groepsleiding van het
logeerhuis….

1. is een vaste groepsleiding uit het
team, geen inval:
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ja

soms

nee

n.v.t.

2. is tijdens het logeerweekend
altijd bereikbaar:
3. biedt duidelijkheid en structuur:
4. is tijdens het logeerweekend
enthousiast:
5. komt zijn afspraken na:
6. houdt mij op de hoogte hoe het
logeerweekend is verlopen:
7. handhaaft dezelfde regels:
8. heeft er voor gezorgd dat
overplaatsing naar een andere groep
soepel verloopt:
9. toont belangstelling bij
afwezigheid:
10. is goed op de hoogte van de
achtergrond van mijn kind:
_______________________________________________________________________

10.

ja

soms

nee

n.v.t.

Het programma….
1. wordt het weekend er voor
meegegeven:
2. wordt bij afwezigheid
opgestuurd:
3. komt wat betreft aantal activiteiten
overeen met andere groepen:
_______________________________________________________________________
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11.

ja

soms

nee

n.v.t.

Het eten…
1. is gezond:
2. is lekker:
3. is afwisselend:
_______________________________________________________________________

12.
Algemene vragen:
1.Wat zijn voor u de ideale tijden om uw kind op vrijdag te brengen en op zondag op te
halen:

Vrijdag brengen:

Zondag ophalen:

2. Als laatste willen we u de gelegenheid geven om uw eigen mening over het logeerhuis
op te schrijven en aan te geven wat u graag anders zou willen zien, ook willen we u
vragen het logeerhuis een rapportcijfer te geven waarbij 1 het laagste is en 10 het
hoogste.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Cijfer:

Wij willen u enorm bedanken voor u medewerking, wij horen graag van u wat u
van de enquete vondt, u kunt hier onder uw mening kwijt.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders en
jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof.
V.Kerkhof – K.D.G vd Hurk
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Inleiding
Voor je ligt een tevredenheidonderzoek. Dit is gemaakt door twee 4e jaarsstudenten
Social Work te Hogeschool Avans in ’s-Hertogenbosch. Zij werken ook allebei binnen het
logeerhuis en heten Kelly van den Hurk en Virna Kerkhof. In dit onderzoek gaan zij
vragen naar jouw wensen en behoefte binnen het logeerhuis. Dit onderzoek wordt
gedaan met behulp van een vragenlijst met daarin vragen zoals: “Wat vind je
belangrijk?” en “Wat zou je graag willen?” Ook je ouders/verzorgers hebben thuis een
vragenlijst met dit soort vragen ontvangen, om te kijken wat de wensen en behoefte van
je ouders/verzorgers zijn.
Dit onderzoek is opgesteld om het logeren binnen het logeerhuis nog prettiger en
plezieriger te maken voor jou. Daarom vragen we ook aan jou wat jij belangrijk vindt
tijdens een logeerweekend en hoe je het logeerhuis ervaart. Het gaat er dus om dat jij
jouw mening laat horen!
Je hoeft je naam niet in te vullen op de lijst en niemand weet welke antwoorden jij invult.
Nu je de lijst voor je hebt, kun je beginnen met het invullen van de vragen. Als je klaar
bent mag je de ingevulde lijst in de map/envelop stoppen.
Succes met invullen en alvast bedankt dat je mee wil werken aan die onderzoek,
Groetjes,
Virna Kerkhof
Kelly van den Hurk

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

76

02-06-2008, te Vught.

Uitleg bij de vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit twee onderdelen:
A. Onderwerpen van het logeerhuis die je belangrijk of niet belangrijk vindt.
B. Jouw ervaringen met het logeerhuis.
Bij onderdeel A gaat het erom dat je aangeeft wat je wel belangrijk vindt en wat je niet
belangrijk vindt.
Bij onderdeel B wordt er gevraagd naar hoe jij bepaalde onderwerpen ervaart.
Wij vragen er dus eerst naar of je het belangrijk vindt of niet en gaan daarna kijken wat
je ervaring daar bij is. Dit is van belang omdat we zo kunnen kijken welke aanpassingen
of verbeterpunten er nodig zijn om er zo voor te zorgen dat het logeren binnen het
logeerhuis nog beter aansluit bij je wensen en behoefte.
Beide onderdelen beginnen met een voorbeeldvraag. Lees de voorbeelden en
aanwijzingen goed door. Er zijn vragen waar je een hokje aan moet kruisen en open
vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening en
ervaringen. Probeer alle vragen zo goed en zo serieus mogelijk in te vullen. Als je vragen
hebt, mag je die stellen.
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Deel A; Wel of niet belangrijk
De een vindt het belangrijk dat er leerzame activiteiten gedaan worden, de ander vindt
gezelligheid voorop staan. Wij willen weten wat jij belangrijk vindt tijdens een
logeerweekend.
_______________________________________________________________________

1.

Ik logeer op:

Jumbo
Deeltijd
Nieuwe logeerhuis
___________________________________________________________________________

2.

Voorbeeld:

Voorbeeldvraag:

Ik vind het belangrijk dat…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

1. ik contact heb met de teamleider Gerrit.
Vul steeds in of je iets helemaal niet belangrijk vindt, of je het een klein beetje
belangrijk vindt of dat je het echt heel belangrijk vindt.

Contact met Gerrit
Ik vind het belangrijk dat…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

1.ik contact heb met de teamleider Gerrit.
2. Gerrit weet wie ik ben.
3. ik Gerrit kan bellen en bereiken als ik
daar behoefte aan heb.

___________________________________________________________________________
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3.

Groepsleiding:

Ik vind het belangrijk dat …
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

4. groepsleiding verschillende leeftijden
heeft, dus jonge en iets oudere
groepsleiding.
5. er minstens één mannelijke
groepsleiding is.
6. er niet zo vaak inval is, maar vaste
groepsleiding.
7. groepsleiding enthousiast is tijdens het
logeerweekend.
8. groepsleiding mee doet aan de
activiteiten.
9. ik met groepsleiding kan praten als
ik dat wil.
10. groepsleiding de tijd voor mij neemt
als ik iets wil zeggen.
11. elke groepsleiding weet wie ik ben, wat ik
moeilijk vind en wat goed voor mij is.
12. elke groepsleiding dezelfde regels heeft.
13. elke groepsleiding de regels handhaaft.
14. elke groepsleiding de gemaakte afspraken
nakomt.
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Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

15. groepsleiding één a twee keer in het jaar
een activiteit organiseert waar alle ouders en
kinderen van de logeergroep bij elkaar komen.
16. groepsleiding weet wie mijn
ouders/verzorgers zijn.
17. groepsleiding mijn ouders/verzorgers
belt als er iets is tijdens het logeerweekend.
18. groepsleiding mijn ouders/verzorgers
op de hoogte houdt over hoe de
logeerweekenden verlopen.
19. groepsleiding er voor zorgt dat de overgang
naar een andere groep soepel verloopt.
20. groepsleiding mij op een goede manier
afscheid laat nemen.
_______________________________________________________________________

4.

Locatie/omgeving:

Ik vind het belangrijk dat …
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

21. de groep schoon en netjes is.
22. de groep makkelijk te bereiken is.
23. de groep er gezellig uit ziet en rust
uitstraalt.
24. de groep makkelijk is ingedeeld en dat
ik overal naartoe kan.
25. de groep goed afgeschermd is.
26. de omgeving veilig is.
_______________________________________________________________________
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5.

Activiteiten:

Ik vind het belangrijk dat de
activiteiten…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

27. op het programma vooraf bekend zijn.
28. op elke groep even vaak gedaan worden.
29. afwisselend zijn.
30. leuk zijn.
31. leerzaam zijn.
32. veilig zijn.
33. gekozen worden met inbreng van
ons.
34. passen bij mijn leeftijd.
35. zorgen voor beweging.
36. vooral buiten het logeerhuis plaatsvinden.
37. zorgen voor een positieve
sfeer in de groep.
38. meer grote activiteiten zijn.
39. samenwerking motiveren.
_______________________________________________________________________
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6.

Spelmateriaal:

Ik vind het belangrijk dat…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

40. er voldoende spelmateriaal is.
41. het spelmateriaal aansluit op mijn leeftijd.
42. het spelmateriaal lang meegaat.

7.

Overig:

Ik vind het belangrijk dat…

43. ik een goed bed heb om fijn te slapen.
44. ik naar bed moet op een tijdstip dat past
bij mijn leeftijd.
45. ik in een groepje van kinderen of jongeren
van mijn leeftijd zit.
46. ik het naar mijn zin heb in het groepje.
47. mezelf kan zijn in het logeergroepje.
48. er voldoende eten is.
49. het eten gezond is.
50. het eten lekker is.
51. het eten afwisselend is.
_______________________________________________________________________
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Deel B; Ervaringen
In dit onderdeel van de vragenlijst gaat het om je eigen ervaringen. In de onderstaande
vragen komen weer dezelfde onderwerpen naar voren als hierboven. Nu wordt er
gevraagd naar hoe je dit ervaren hebt. Steeds worden er per onderwerpen vragen
gesteld en is er op het einde ruimte voor opmerkingen of aanvullingen.

8.

De vragen zijn iets anders gesteld dan in het vorige deel van de vragenlijst. Daarom
eerst weer een voorbeeld.
Voorbeeldvraag:

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

1. Ik heb contact met teamleider
Gerrit.
Wanneer je hier het antwoord “ja” geeft; wil dit zeggen dat je regelmatig contact hebt
met de teamleider Gerrit..
Het antwoord “n.v.t” kun je gebruiken wanneer dit niet van toepassing is, dat kan zijn
wanneer je het nog nooit mee gemaakt hebt.

Contact met Gerrit
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

1. Ik heb contact met teamleider
Gerrit.
2. Gerrit weet wie ik ben.
3. Ik kan Gerrit bellen en bereiken
als ik daar behoefte aan heb.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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9.

Groepsleiding
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

4. Groepsleiding heeft
verschillende leeftijden, dus
jonge en iets oudere groepsleiding.
5. Er is minstens één mannelijke
groepsleiding in het groepje.
6. Er is niet zo vaak inval, maar
steeds vaste groepsleiding.
7. Groepsleiding is enthousiast
tijdens het logeerweekend.
8. Groepsleiding doet mee aan de
activiteiten.
9.Ik kan met groepsleiding praten
als ik dat wil.
10. Groepsleiding neemt de tijd
voor mij als ik iets wil zeggen.
11. Elke groepsleiding weet wie ik
ben, wat ik moeilijk vind en wat
goed voor mij is.
12. Elke groepsleiding heeft
dezelfde regels.
13. Elke groepsleiding handhaaft
de regels.
14. Elke groepsleiding komt de
gemaakte afspraken na.
15. Groepsleiding organiseert één
a twee keer in het jaar een
activiteit waar alle ouders en
kinderen van de logeergroep bij
elkaar komen.
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Ja

Soms

Nee

N.v.t.

16. Groepsleiding weet wie mijn
ouders/verzorgers zijn.
17. Groepsleiding belt mijn
ouders /verzorgers als er iets is
tijdens het logeerweekend.
18. Groepsleiding houdt mijn
ouders/verzorgers op de hoogte
over hoe de logeerweekenden
verlopen.
19. Groepsleiding zorgt ervoor dat
de overgang naar een andere
groep soepel verloopt.
20. Groepsleiding laat mij op een
goede manier afscheid nemen.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Locatie/Omgeving
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

21. De groep is schoon en netjes.
22. De groep is makkelijk te
bereiken.
23. De groep ziet er gezellig uit
en straalt rust uit.
24. De groep is makkelijk ingedeeld
en ik kan overal naartoe.
25. De groep is goed afgeschermd.
26. De omgeving is veilig.
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Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Activiteiten
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

27. De activiteiten op het
programma zijn vooraf bekend.
28. Er worden op elke groep even
vaak activiteiten gedaan.
29. De activiteiten zijn
afwisselend.
30. De activiteiten zijn leuk.
31. De activiteiten zijn leerzaam.
32. De activiteiten zijn veilig.
33. De activiteiten worden gekozen
met onze inbreng.
34. De activiteiten passen bij mijn
leeftijd.
35. De activiteiten zorgen voor
beweging.
36. De activiteiten vinden vooral
buiten het logeerhuis plaats.
37. De activiteiten zorgen voor een
positieve sfeer in de groep.
38. De activiteiten zijn meer grote
activiteiten.
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39. De activiteiten motiveren
samenwerking.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Spelmateriaal
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

40. Er is voldoende spelmateriaal.
41. Het spelmateriaal sluit aan
op mijn leeftijd.
42. Het spelmateriaal gaat lang
mee.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Overig
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

43. Ik heb een goed bed om fijn
te slapen.
44. Ik moet naar bed op een
tijdstip dat past bij mijn leeftijd.
45. Ik zit in een groepje van
van kinderen of jongeren van mijn
leeftijd.
46. Ik heb het naar mijn zin in
het groepje.

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

87

02-06-2008, te Vught.

47. Ik kan mezelf zijn in het
logeergroepje.
48. Er is voldoende eten.
49. Het eten is gezond.
50. Het eten is lekker.
51. Het eten is afwisselend.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14.
Als laatste willen we je de gelegenheid geven om jouw eigen mening over het logeerhuis
op te schrijven en aan te geven wat je graag anders zou willen zien:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Als je het Logeerhuis in totaal een rapportcijfer zou geven welk cijfer zou dit
dan zijn?
_____
Wij willen je enorm bedanken voor je medewerking, wij horen graag van je wat
je van de enquete vond, dit kan hieronder.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Bedankt!!
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders en
jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof.
V.Kerkhof – K.D.G vd Hurk
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Inleiding
Voor je ligt een tevredenheidonderzoek. Dit is gemaakt door twee 4e jaarsstudenten
Social Work te Hogeschool Avans in ’s-Hertogenbosch. Zij werken ook allebei binnen het
logeerhuis en heten Kelly van den Hurk en Virna Kerkhof. In dit onderzoek gaan zij
vragen naar jouw wensen en behoefte binnen het logeerhuis. Dit onderzoek wordt
gedaan met behulp van een vragenlijst met daarin vragen zoals: “Wat vind je
belangrijk?” en “Wat zou je graag willen?” Ook je ouders/verzorgers hebben thuis een
vragenlijst met dit soort vragen ontvangen, om te kijken wat de wensen en behoefte van
je ouders/verzorgers zijn.
Dit onderzoek is opgesteld om het logeren binnen het logeerhuis nog prettiger en
plezieriger te maken voor jou. Daarom vragen we ook aan jou wat jij belangrijk vindt
tijdens een logeerweekend en hoe je het logeerhuis ervaart. Het gaat er dus om dat jij
jouw mening laat horen!
Je hoeft je naam niet in te vullen op de lijst en niemand weet welke antwoorden jij invult.
Nu je de lijst voor je hebt, kun je beginnen met het invullen van de vragen. Als je klaar
bent mag je de ingevulde lijst in de map/envelop stoppen.
Succes met invullen en alvast bedankt dat je mee wil werken aan die onderzoek,
Groetjes,
Virna Kerkhof
Kelly van den Hurk
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Uitleg bij de vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit twee onderdelen:
A. Onderwerpen van het logeerhuis die je belangrijk of niet belangrijk vindt.
B. Jouw ervaringen met het logeerhuis.
Bij onderdeel A gaat het erom dat je aangeeft wat je wel belangrijk vindt en wat je niet
belangrijk vindt.
Bij onderdeel B wordt er gevraagd naar hoe jij bepaalde onderwerpen ervaart.
Wij vragen er dus eerst naar of je het belangrijk vindt of niet en gaan daarna kijken wat
je ervaring daar bij is. Dit is van belang omdat we zo kunnen kijken welke aanpassingen
of verbeterpunten er nodig zijn om er zo voor te zorgen dat het logeren binnen het
logeerhuis nog beter aansluit bij je wensen en behoefte.
Beide onderdelen beginnen met een voorbeeldvraag. Lees de voorbeelden en
aanwijzingen goed door. Er zijn vragen waar je een hokje aan moet kruisen en open
vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening en
ervaringen. Probeer alle vragen zo goed en zo serieus mogelijk in te vullen. Als je vragen
hebt, mag je die stellen.
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Deel A; Wel of niet belangrijk
De een vindt het belangrijk dat er leerzame activiteiten gedaan worden, de ander vindt
gezelligheid voorop staan. Wij willen weten wat jij belangrijk vindt tijdens een
logeerweekend.
_______________________________________________________________________

1.

Ik logeer op:

Jumbo
Deeltijd
Nieuwe logeerhuis
___________________________________________________________________________

2.

Voorbeeld:

Voorbeeldvraag:

Ik vind het belangrijk dat…

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

1. ik contact heb met de teamleider Gerrit.
Vul steeds in of je iets helemaal niet belangrijk vindt, of je het een klein beetje
belangrijk vindt of dat je het echt heel belangrijk vindt.

Contact met Gerrit
Ik vind het belangrijk dat…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

1.ik contact heb met de teamleider Gerrit.

2. Gerrit weet wie ik ben.

3. ik Gerrit kan bellen en bereiken als ik
daar behoefte aan heb.

___________________________________________________________________________
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8.

Groepsleiding:

Ik vind het belangrijk dat …

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

4. groepsleiding verschillende leeftijden
heeft, dus jonge en iets oudere
groepsleiding.
5. er minstens één mannelijke
groepsleiding is.
6. er niet zo vaak inval is, maar vaste
groepsleiding.
7. groepsleiding enthousiast is tijdens het
logeerweekend.
8. groepsleiding mee doet aan de
activiteiten.
9. ik met groepsleiding kan praten als
ik dat wil.
10. groepsleiding de tijd voor mij neemt
als ik iets wil zeggen.
11. elke groepsleiding weet wie ik ben, wat ik
moeilijk vind en wat goed voor mij is.
12. elke groepsleiding dezelfde regels heeft.
13. elke groepsleiding de regels handhaaft.
14. elke groepsleiding de gemaakte afspraken
nakomt.
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Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

15. groepsleiding één a twee keer in het jaar
een activiteit organiseert waar alle ouders en
kinderen van de logeergroep bij elkaar komen.
16. groepsleiding weet wie mijn
ouders/verzorgers zijn.
17. groepsleiding mijn ouders/verzorgers
belt als er iets is tijdens het logeerweekend.
18. groepsleiding mijn ouders/verzorgers
op de hoogte houdt over hoe de
logeerweekenden verlopen.
19. groepsleiding er voor zorgt dat de overgang
naar een andere groep soepel verloopt.
20. groepsleiding mij op een goede manier
afscheid laat nemen.
_______________________________________________________________________

9.

Locatie/omgeving:

Ik vind het belangrijk dat …

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

21. de groep schoon en netjes is.
22. de groep makkelijk te bereiken is.
23. de groep er gezellig uit ziet en rust
uitstraalt.
24. de groep makkelijk is ingedeeld en dat
ik overal naartoe kan.
25. de groep goed afgeschermd is.
26. de omgeving veilig is.
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10. Activiteiten:
Ik vind het belangrijk dat de
activiteiten…
Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

27. op het programma vooraf bekend zijn.
28. op elke groep even vaak gedaan worden.
29. afwisselend zijn.
30. leuk zijn.
31. leerzaam zijn.
32. veilig zijn.
33. gekozen worden met inbreng van
ons.
34. passen bij mijn leeftijd.
35. zorgen voor beweging.
36. vooral buiten het logeerhuis plaatsvinden.
37. zorgen voor een positieve
sfeer in de groep.
38. meer grote activiteiten zijn.
39. samenwerking motiveren.
_______________________________________________________________________
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11.

Spelmateriaal:

Ik vind het belangrijk dat…

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

40. er voldoende spelmateriaal is.
41. het spelmateriaal aansluit op mijn leeftijd.
42. het spelmateriaal lang meegaat.
_______________________________________________________________________

12.

Overig:

Ik vind het belangrijk dat…

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Heel
belangrijk

43. ik een goed bed heb om fijn te slapen.
44. ik naar bed moet op een tijdstip dat past
bij mijn leeftijd.
45. ik in een groepje van kinderen of jongeren
van mijn leeftijd zit.
46. ik het naar mijn zin heb in het groepje.
47. mezelf kan zijn in het logeergroepje.
48. er voldoende eten is.
49. het eten gezond is.
50. het eten lekker is.
51. het eten afwisselend is.
_____________________________________________________________________
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Deel B; Ervaringen
In dit onderdeel van de vragenlijst gaat het om je eigen ervaringen. In de onderstaande
vragen komen weer dezelfde onderwerpen naar voren als hierboven. Nu wordt er
gevraagd naar hoe je dit ervaren hebt. Steeds worden er per onderwerpen vragen
gesteld en is er op het einde ruimte voor opmerkingen of aanvullingen.

8.

De vragen zijn iets anders gesteld dan in het vorige deel van de vragenlijst. Daarom
eerst weer een voorbeeld.
Voorbeeldvraag:

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

1. Ik heb contact met teamleider
Gerrit.
Wanneer je hier het antwoord “ja” geeft; wil dit zeggen dat je regelmatig contact hebt
met de teamleider Gerrit..
Het antwoord “n.v.t” kun je gebruiken wanneer dit niet van toepassing is, dat kan zijn
wanneer je het nog nooit mee gemaakt hebt.

Contact met Gerrit

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

1. Ik heb contact met teamleider
Gerrit.
2. Gerrit weet wie ik ben.
3. Ik kan Gerrit bellen en bereiken
als ik daar behoefte aan heb.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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9.

Groepsleiding
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

4. Groepsleiding heeft
verschillende leeftijden, dus
jonge en iets oudere groepsleiding.
5. Er is minstens één mannelijke
groepsleiding in het groepje.
6. Er is niet zo vaak inval, maar
steeds vaste groepsleiding.
7. Groepsleiding is enthousiast
tijdens het logeerweekend.
8. Groepsleiding doet mee aan de
activiteiten.
9.Ik kan met groepsleiding praten
als ik dat wil.
10. Groepsleiding neemt de tijd
voor mij als ik iets wil zeggen.
11. Elke groepsleiding weet wie ik
ben, wat ik moeilijk vind en wat
goed voor mij is.
12. Elke groepsleiding heeft
dezelfde regels.
13. Elke groepsleiding handhaaft
de regels.
14. Elke groepsleiding komt de
gemaakte afspraken na.
15. Groepsleiding organiseert één
a twee keer in het jaar een
activiteit waar alle ouders en
kinderen van de logeergroep bij
elkaar komen.
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16. Groepsleiding weet wie mijn
ouders/verzorgers zijn.
17. Groepsleiding belt mijn
ouders/verzorgers als er iets is
tijdens het logeerweekend.
18. Groepsleiding houdt mijn
ouders/verzorgers op de hoogte
over hoe de logeerweekenden
verlopen.
19. Groepsleiding zorgt ervoor dat
de overgang naar een andere
groep soepel verloopt.
20. Groepsleiding laat mij op een
goede manier afscheid nemen.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Locatie/Omgeving

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

21. De groep is schoon en netjes.
22. De groep is makkelijk te
bereiken.
23. De groep ziet er gezellig uit
en straalt rust uit.
24. De groep is makkelijk ingedeeld
en ik kan overal naartoe.
25. De groep is goed afgeschermd.
26. De omgeving is veilig.
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Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Activiteiten

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

27. De activiteiten op het
programma zijn vooraf bekend.
28. Er worden op elke groep even
vaak activiteiten gedaan.
29. De activiteiten zijn
afwisselend.
30. De activiteiten zijn leuk.
31. De activiteiten zijn leerzaam.
32. De activiteiten zijn veilig.
33. De activiteiten worden gekozen
met onze inbreng.
34. De activiteiten passen bij mijn
leeftijd.
35. De activiteiten zorgen voor
beweging.
36. De activiteiten vinden vooral
buiten het logeerhuis plaats.
37. De activiteiten zorgen voor een
positieve sfeer in de groep.
38. De activiteiten zijn meer grote
activiteiten.
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39. De activiteiten motiveren
samenwerking.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Spelmateriaal

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

40. Er is voldoende spelmateriaal.
41. Het spelmateriaal sluit aan
op mijn leeftijd.
42. Het spelmateriaal gaat lang
mee.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Overig
Ja

Soms

Nee

N.v.t.

43. Ik heb een goed bed om fijn
te slapen.
44. Ik moet naar bed op een
tijdstip dat past bij mijn leeftijd.
45. Ik zit in een groepje van
van kinderen of jongeren van mijn
leeftijd.
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46. Ik heb het naar mijn zin in
het groepje.
47. Ik kan mezelf zijn in het
logeergroepje.
48. Er is voldoende eten.
49. Het eten is gezond.
50. Het eten is lekker.
51. Het eten is afwisselend.
Opmerkingen/Aanvullingen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14.
Als laatste willen we je de gelegenheid geven om jouw eigen mening over het logeerhuis
op te schrijven en aan te geven wat je graag anders zou willen zien:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Als je het Logeerhuis in totaal een rapportcijfer zou geven welk cijfer zou dit
dan zijn?
_____

Wij willen je enorm bedanken voor je medewerking, wij horen graag van je wat
je van de enquete vond, dit kan hieronder.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Bedankt!!
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders en
jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof.
V.Kerkhof – K.D.G vd Hurk
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TEST:
In deze test vragen we aan jou of je het logeerhuis leuk vindt. Om antwoord te
geven, vragen we je om het gezichtje in te kleuren wat het beste past bij jouw
antwoord op de vragen.

VRAGEN:
Ik vind het leuk op het logeerhuis.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind dat we leuk speelgoed hebben.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind dat we leuke uitstapjes hebben.

JA

SOMS/WEET NIET
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Ik vind de groepsleiding aardig en ze spelen vaak met mij.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind het eten lekker en afwisselend.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind mijn groepje leuk.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

BEDANKT!!!
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Bijlagen 4:
4a. Analyses enquêtes ouders/verzorgers.
4b. Analyses enquêtes jeugdigen.
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Analyseren van de enquêtes ouders/verzorgers Totaal:

Deel A; Wel of niet belangrijk

1.Waar het kind verblijft tijdens het logeerweekend
Jumbo:

Deeltijd:

Nieuwe logeerhuis:

8

6

20

2.De teamleider van het logeerhuis moet….
Antwoorden:

Sterk mee
oneens

59%

Sterk mee
eens
35%

50%

50%

26%

58%

29%

21%

62%

17%

47%

53%

47%

26%

6%

1. Op de hoogte
zijn van wie ik
de
ouder/verzorger
ben.
2. Goed
bereikbaar zijn.
3. Mij op de
hoogte houden
van hoe de
logeerweekenden
verlopen.
4. Regelmatig
contact op
zoeken
met mij de
ouder/verzorger.
5. Terugbellen
wanneer ik hem
gebeld heb.
6. één á twee
keer in het jaar
een
informatie avond
organiseren.

oneens

3%

6%

21%

eens

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

107

02-06-2008, te Vught.

3. De groepsleiding van het logeerhuis moet…
Antwoorden:

Sterk mee
oneens

1. Een vaste
groepsleiding uit
het team zijn,
geen inval.
2. Minstens
beschikken over
één mannelijke
groepsleiding.
3. Tijdens het
logeerweekend
altijd bereikbaar
zijn.
4. Mijn kind
structuur en
duidelijkheid
kunnen bieden.
5. Tijdens het
logeerweekend
enthousiast
aanwezig zijn
6. Op de hoogte
zijn van wie ik,
de
ouder/verzorger
ben.
7. Betrouwbaar
zijn in het
nakomen van
afspraken.
8.Mij op de
hoogte houden
van hoe de
logeerweekenden
verlopen.
9. Eén a twee
keer in het jaar
een activiteit
organiseren waar
alle ouders en
kinderen van de
logeergroep bij
elkaar komen.
10. Allemaal
dezelfde regels
handhaven.
11. Er voor
zorgen dat de
overgang

oneens
9%

47%

Sterk mee
eens
44%

41%

41%

18%

3%

26%

71%

3%

29%

68%

50%

50%

68%

32%

44%

53%

44%

56%

29%

44%

15%

15%

44%

41%

53%

47%

3%

12%

eens
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naar een andere
groep
soepel verloopt
12. Bij
afwezigheid even
belangstelling
tonen door
telefonisch
contact te
zoeken.
13. Goed op de
hoogte zijn van
de achtergrond
van mijn kind.

35%

56%

24%

41%

59%

4

.Rangschikken van 1 tot 10 waarbij 1 het hoogste is en 10 het laagste.
De logeeractiviteiten die op het programma staan moeten …….. zijn.
Antwoord mogelijkheden:
1.Het samenwerken motiveren:
2.Zorgen voor beweging:
3.Zijn opgesteld door eigen inbreng
van de kinderen/jongeren:
4.Een grote activiteit zijn zoals een
pretpark:
5. Buiten het logeerhuis plaats
vinden:
6.leeftijdsadequaat:
7.Veilig:
8.Leerzaam:
9.Leuk:
10.Afwisselend:

5.

Gegeven cijfers:

Eindcijfer:

Het programma moet…

Antwoorden:

Sterk mee
oneens

1. Van te voren
mee gegeven
worden.
2. Bij
afwezigheid
opgestuurd
worden.
3. Wat betreft
aantal
activiteiten
overeen komen
met andere
logeergroepen.

6%

oneens

eens

6%

50%

Sterk mee
eens
44%

9%

44%

47%

50%

44%
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6.Rangschikken van 1 tot 5 waarbij 1 het hoogste is en 5 het laagste.
De locatie van het logeerhuis waar mijn kind verblijft moet….. zijn.
Antwoord mogelijkheden:
1.Schoon:
2.Praktisch ingericht:
3.Rust uitstralend:
4.Gezellig ingericht:
5. Huiselijk:

Gegeven cijfers:

Eindcijfer:

7. Algemene vragen:
Vragen:

Sterk mee
oneens

gezond zijn.
2. Het eten moet
lekker zijn.
3.Het eten moet
afwisselend zijn.

5.Het logeerhuis
moet op één lijn
zitten met het
logeerhuis.

71%

Sterk mee
eens
8%

76%

24%

12%

68%

20%

24%

58%

15%

28%

53%

19%

21%

1. Het eten moet

4.Het logeerhuis
moet
samenwerken met
Herlaarhof.

oneens

3%

eens
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Deel B; Ervaringen

8.De teamleider van het logeerhuis….
Antwoorden:
1. Is goed
bereikbaar.
2. Zoekt
regelmatig
contact met mij
op.
3.Belt terug
wanneer ik
gebeld heb.

9.

35%

Ja

soms
38%

15%

nee

n.v.t.
12%

6%

26%

56%

12%

47%

18%

9%

26%

De groepsleiding van het logeerhuis….

Antwoorden:
1. is een vaste
groepsleiding uit
het team, geen
inval.
2. is tijdens het
logeerweekend
altijd bereikbaar.
3. biedt
duidelijkheid en
structuur.
4. is tijdens het
logeerweekend
enthousiast.
5. komt zijn
afspraken na.
6. houdt mij op
de hoogte hoe
het
logeerweekend is
verlopen.
7. handhaaft
dezelfde regels.
8. heeft er voor
gezorgd dat
overplaatsing
naar een andere
groep
soepel verloopt.
9. toont
belangstelling bij
Afwezigheid.
10. is goed op de

47%

Ja

soms
35%

9%

9

58%

9%

12%

21%

74%

20%

3%

3%

74%

24%

74%

18%

3%

3%

71%

21%

6%

3%

65%

18%

6%

12%

3%

68%

29%

nee

n.v.t.

3%

26%

18%

18%

38%

53%

32%

9%

9%
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hoogte van de
achtergrond van
mijn kind.

10. Het programma….
Antwoorden:
1. Wordt het
weekend ervoor
mee gegeven.
2. Wordt bij
afwezigheid
opgestuurd.
3.Komt wat
betreft aantal
activiteiten
overeen met
anderen
groepen.

Ja

soms

nee

n.v.t.

68%

3%

21%

9%

65%

6%

12%

18%

12%

6%

3%

79%

11.Het eten…
Antwoorden:
1. Is gezond.
2. Is lekker.
3.Is afwisselend.

Ja
21%
64%
46%

soms
50%
18%
30%

nee

n.v.t.

9%
6%

18%
18%

12. Algemene vragen…
1.Wat zijn voor u de ideale tijden om uw kind op vrijdag te brengen en op zondag op te
halen:
Vrijdag brengen:
Zondag ophalen:
Eigen meningen:
Cijfer:
Meningen over de enquete:

Eindcijfer:
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Totale Analyse Enquêtes Jeugdigen:
Aantal respons:
__44___
Locatie:
Antwoord:
Jumbo
Deeltijd
Nieuwe logeerhuis

Aantal:
11
11
22

Contact met Gerrit
1. Ik heb contact met de teamleider Gerrit:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
6
13,6%
Ja
Beetje belangrijk
19
43,2%
Soms
Niet belangrijk
18
40,9%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ik vind het belangrijk dat we snel vrienden worden.
• Hoi allemaal.
• Ik ken Gerrit niet, dus niet echt belangrijk denk ik.
• Nooit mee in aanraking gekomen.
• Het loopt goed, dus ik heb hem nog niet nodig gehad.
• Ik ken Gerrit niet.

2. Gerrit weet wie ik ben:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
10
Beetje belangrijk
25
Niet belangrijk
8

Procent:
22,7%
57,9%
18,2%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Procent:
4,5%
36,4%
40,9%
18,2%
0%

Aantal:
27
3
3
11
0

Procent:
61,4%
6,8%
6,8%
25%
0%

daar behoefte aan heb:
Antwoord:
Aantal:
Ja
15
Soms
5
Nee
10
N.v.t.
14
Niet ingevuld
0

Procent:
34,1%
11,4%
22,7%
31,8%
0%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Ik weet niet of Gerrit mij kent.
• Ik ken Gerrit niet, alleen van de intake.

3. Ik kan Gerrit bellen en bereiken als ik
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
11
25%
Beetje belangrijk
18
40,9%
Niet belangrijk
14
31,8%

Aantal:
2
16
18
8
0

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Dit doen vooral mijn vader en moeder.
• Ik vind het belangrijk dat mijn ouders Gerrit kunnen bereiken als ze daar
behoefte aan hebben.
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Groepsleiding
4. Groepsleiding heeft verschillende leeftijden, dus jonge en iets oudere
groepsleiding:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
8
18,2%
Ja
19
43,2%
Beetje belangrijk
13
29,6%
Soms
14
31,8%
Niet belangrijk
23
52,3%
Nee
7
15,9%
N.v.t.
4
9,1%
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
0
0%
Opmerkingen: Geen.
5. Er is minstens één mannelijke groepsleiding in het groepje:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
11
25%
Ja
22
Beetje belangrijk
10
22,7%
Soms
16
Niet belangrijk
23
52,3%
Nee
5
N.v.t.
1
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
0
Opmerkingen: Geen.
6. Er is niet zo vaak
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

inval, maar steeds vaste groepsleiding:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
15
34,1%
Ja
14
31,8%
Soms
15
34,1%
Nee
N.v.t.
0
0%
Niet ingevuld

Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Heel belangrijk.

7. Groepsleiding is enthousiast tijdens het logeerweekend.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
25
57,9%
Ja
Beetje belangrijk
12
27,3%
Soms
Niet belangrijk
7
15,9%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Groepsleiding is te enthousiast.
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

8. Groepsleiding doet mee aan de activiteiten:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
17
38,7%
Ja
Beetje belangrijk
18
40,9%
Soms
Niet belangrijk
9
20,5%
Nee
N.v.t.
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Procent:
50%
36,4%
11,4%
2,3%
0%

Aantal:
17
20
6
1
0

Procent:
38,7%
45,5%
13,6%
2,3%
0%

Aantal:
27
15
1
1
0

Procent:
61,4%
34,1%
2,3%
2,3%
0%

Aantal:
19
22
2
1

Procent:
43,2%
50%
4,5%
2,3%
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Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.
9. Ik kan met groepsleiding praten als ik dat wil:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
29
66%
Ja
Beetje belangrijk
9
20,5%
Soms
Niet belangrijk
6
13,6%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

10. Groepsleiding neemt de tijd voor mij
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
26
59,1%
Beetje belangrijk
13
29,6%
Niet belangrijk
5
11,4%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

0

0%

0

0%

Aantal:
32
7
3
2
0

Procent:
72,8%
15,9%
6,8%
4,5%
0%

als ik iets wil zeggen:
Antwoord:
Aantal:
Ja
31
Soms
9
Nee
3
N.v.t.
1
Niet ingevuld
0

Procent:
70,5%
20,5%
6,8%
2,3%
0%

11. Elke groepsleiding weet wie ik ben, wat ik moeilijk vind en wat goed voor
mij is:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
30
68,2%
Ja
24
54,6%
Beetje belangrijk
9
20,5%
Soms
13
29,6%
Niet belangrijk
5
11,4%
Nee
4
9,1%
N.v.t.
1
2,3%
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
2
4,5%
Opmerkingen:
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

12. Elke groepsleiding heeft dezelfde regels:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
21
47,8%
Ja
Beetje belangrijk
11
25%
Soms
Niet belangrijk
12
27,3%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

13. Elke groepsleiding handhaaft de regels:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
18
40,9%
Ja
Beetje belangrijk
15
34,1%
Soms
Niet belangrijk
11
25%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Wat betekent handhaaft?
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Aantal:
13
20
10
1
0

Procent:
29,6%
45,5%
22,7%
2,3%
0%

Aantal:
23
13
3
3
2

Procent:
52,3%
29,6%
6,8%
6,8%
4,5%
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14. Elke groepsleiding komt de gemaakte afspraken na:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
30
68,2%
Ja
Beetje belangrijk
12
27,3%
Soms
Niet belangrijk
2
4,5%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
0
0%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Heel belangrijk!!

Aantal:
26
15
2
1
0

15. Groepsleiding organiseert één a twee keer in het jaar een activiteit
alle ouders en kinderen van de logeergroep bij elkaar komen:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
7
15,9%
Ja
10
Beetje belangrijk
12
27,3%
Soms
6
Niet belangrijk
22
50%
Nee
11
N.v.t.
17
Niet ingevuld
3
6,8%
Niet ingevuld
0
Opmerkingen:
• Niet belangrijk!!!!
• Hoeft niet.

16. Groepsleiding weet wie mijn ouders/verzorgers zijn:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
22
50%
Ja
Beetje belangrijk
10
22,7%
Soms
Niet belangrijk
10
22,7%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
2
4,5%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

Aantal:
34
7
1
2
0

17. Groepsleiding belt mijn ouders/verzorgers als er iets is tijdens het
logeerweekend:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
10
22,7%
Ja
30
Beetje belangrijk
7
15,9%
Soms
7
Niet belangrijk
4
9,1%
Nee
1
N.v.t.
6
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
0
Opmerkingen:
• In overleg.
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.
• Zelf weten.
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Procent:
59,1%
34,1%
4,5%
2,3%
0%

waar
Procent:
22,7%
13,6%
25%
38,7%
0%

Procent:
77,3%
15,9%
2,3%
4,5%
0%

Procent:
68,2
15,9%
2,3%
13,6%
0%
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18. Groepsleiding houdt mijn
logeerweekenden verlopen:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
15
Beetje belangrijk
17
Niet belangrijk
10

ouders/verzorgers op de hoogte over hoe de
Procent:
34,1%
38,7%
22,7%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Niet ingevuld
2
4,5%
Opmerkingen:
• Ik ben volkomen tevreden over de groepsleiding.

Aantal:
21
14
3
6
0

19. Groepsleiding zorgt ervoor dat de overgang naar een andere groep
verloopt:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
24
54,6%
Ja
15
Beetje belangrijk
14
31,8%
Soms
5
Niet belangrijk
3
6,8%
Nee
2
N.v.t.
21
Niet ingevuld
3
6,8%
Niet ingevuld
1
Opmerkingen:
• Heel belangrijk!
• Weet ik niet??

20. Groepsleiding laat mij op een goede
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
20
45,5%
Beetje belangrijk
16
36,4%
Niet belangrijk
6
13,6%
Niet ingevuld
2
Opmerkingen:
• Weet ik niet??

4,5%

manier afscheid nemen:
Antwoord:
Aantal:
Ja
22
Soms
3
Nee
3
N.v.t.
16
Niet ingevuld
0

Procent:
47,8%
31,8%
6,8%
13,6%
0%

soepel
Procent:
34,1%
11,4%
4,5%
47,8%
2,3%

Procent:
50%
6,8%
6,8%
36,4%
0%

Locatie/omgeving:
21. De groep is schoon en netjes:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
18
40,9%
Beetje belangrijk
19
43,2%
Niet belangrijk
5
11,4%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

2

4,5%

22. De groep is makkelijk te bereiken:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
14
31,8%
Beetje belangrijk
21
47,8%
Niet belangrijk
8
18,2%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
22
20
2
0
0

Procent:
50%
45,5%
4,5%
0%
0%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.

Aantal:
31
9
1
3

Procent:
70,5%
20,5%
2,3%
6,8%

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

117

02-06-2008, te Vught.

Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Weet ik niet.

1

2,3%

Niet ingevuld

0

23. De groep ziet er gezellig uit en straalt rust uit:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
22
50%
Ja
21
Beetje belangrijk
14
31,8%
Soms
14
Niet belangrijk
7
15,9%
Nee
7
N.v.t.
2
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
0
Opmerkingen:
• Rust uitstralen doet de groep niet altijd, maar dat is juist gezellig!
• Gezellig niet, maar rust wel.
• Gezellig ja, rust nee.

24: De groep is makkelijk ingedeeld en ik kan overal naartoe:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
15
34,1%
Ja
26
Beetje belangrijk
20
45,5%
Soms
13
Niet belangrijk
8
18,2%
Nee
3
N.v.t.
2
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
0
Opmerkingen: Geen.
25: De groep is goed afgeschermd:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
13
29,6%
Beetje belangrijk
18
40,9%
Niet belangrijk
11
25%
Niet ingevuld
2
4,5%
Opmerkingen:
• Mag iets beter afschermen.
• Te goed.

26: De omgeving is veilig:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
22
Beetje belangrijk
11
Niet belangrijk
3
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

8

Procent:
50%
25%
6,8%
18,2%

0%

Procent:
47,8%
31,8%
15,9%
4,5%
0%

Procent:
59,1%
29,6%
6,8%
4,5%
0%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
26
11
4
2
1

Procent:
59,1%
25%
9,1%
4,5%
2,3%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
32
5
3
3
1

Procent:
72,8%
11,4%
6,8%
6,8%
2,3%

Aantal:
33

Procent:
75%

Activiteiten:
27. De activiteiten op het programma zijn vooraf bekend:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
17
38,7%
Ja
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Beetje belangrijk
Niet belangrijk

19
7

43,2%
15,9%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

2,3%

Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

7
2
2
0

15,9%
4,5%
4,5%
0%

Aantal:
15
7
6
15
1

Procent:
34,1%
15,9%
13,6%
34,1%
2,3%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
28
11
2
3
0

Procent:
63,7%
25%
4,5%
6,8%
0%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
26
12
4
2
0

Procent:
59,1%
27,3%
9,1%
4,5%
0%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
8
24
11
1
0

Procent:
18,2%
54,6%
25%
2,3%
0%

Antwoord:
Ja

Aantal:
27

Procent:
61,4%

28: Er worden op elke groep even vaak activiteiten gedaan:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
10
22,7%
Ja
Beetje belangrijk
14
31,8%
Soms
Niet belangrijk
16
36,4%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
2
4,5%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Weet ik niet, wat er op andere groepen wordt gedaan.
• Kan geen vergelijking maken met anderen (nooit gezien).

29: De activiteiten zijn afwisselend:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
21
47,8%
Beetje belangrijk
14
31,8%
Niet belangrijk
8
18,2%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Dat ze op kamp wel erg veel achter de playstation zitten.

30: De activiteiten zijn leuk:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
34
Beetje belangrijk
8
Niet belangrijk
1
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ze zijn saai.

1

Procent:
77,3%
18,2%
2,3%
2,3%

31: De activiteiten zijn leerzaam:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
6
13,6%
Beetje belangrijk
15
34,1%
Niet belangrijk
22
25%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Te leerzaam.

1

2,3%

32: De activiteiten zijn veilig:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
19
43,2%
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Beetje belangrijk
Niet belangrijk

16
8

36,4%
18,2%

Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

13
2
2
0

29,6%
4,5%
4,5%
0%

Aantal:
17
17
8
2
0

Procent:
38,7%
38,7%
18,2%
4,5%
0%

Aantal:
23
16
4
1
0

Procent:
52,3%
36,4%
9,1%
2,3%
0%

Aantal:
12
27
3
2
0

Procent:
27,3%
61,4%
6,8%
4,5%
0%

het logeerhuis plaats:
Antwoord:
Aantal:
Ja
20
Soms
19
Nee
2
N.v.t.
3
Niet ingevuld
0

Procent:
45,5%
43,2%
4,5%
6,8%
0%

37: De activiteiten zorgen voor een positieve sfeer in de groep:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:

Procent:

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Te veilig.
• Kan een kind van 9 veiligheid beoordelen?

33. De activiteiten zijn gekozen met onze inbreng:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
23
52,3%
Ja
Beetje belangrijk
13
29,6%
Soms
Niet belangrijk
6
13,6%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
2
4,5%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.
34. De activiteiten passen bij
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
29
Beetje belangrijk
10
Niet belangrijk
4

mijn leeftijd:
Procent:
Antwoord:
66%
Ja
22,7%
Soms
9,1%
Nee
N.v.t.
2,3%
Niet ingevuld

Niet ingevuld
1
Opmerkingen:
• Heel belangrijk!!
• Knutselen en paasmandjes maken, eieren versieren past niet echt bij mijn
leeftijd.

35: De activiteiten zorgen voor beweging:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
14
31,8%
Ja
Beetje belangrijk
18
40,9%
Soms
Niet belangrijk
11
25%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.
36: De activiteiten vinden vooral buiten
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
15
34,1%
Beetje belangrijk
18
40,9%
Niet belangrijk
10
22,7%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• De activiteiten vinden net zo vaak binnen als buiten mijn groep plaats.
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Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

26
12
5

59,1%
27,3%
11,4%

Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

2,3%

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

24
14
2
2
2

54,6%
31,8%
4,5%
4,5%
4,5%

38: De activiteiten zijn meer grote activiteiten:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
24
54,6%
Ja
13
29,6%
Beetje belangrijk
13
29,6%
Soms
21
47,8%
Niet belangrijk
6
13,6%
Nee
7
15,9%
N.v.t.
3
6,8%
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
0
0%
Opmerkingen:
• Meer geld voor meer activiteiten.
• Dat er wat meer geld komt voor de activiteiten, zodat er wat meer mogelijk is.

39. De activiteiten motiveren samenwerking:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
13
29,6%
Ja
Beetje belangrijk
17
38,7%
Soms
Niet belangrijk
12
27,3%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
2
4,5%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

Aantal:
12
23
6
3
0

Procent:
27,3%
52,3%
13,6%
6,8%
0%

Aantal:
27
10
5
1
1

Procent:
61,4%
22,7%
11,4%
2,3%
2,3%

Aantal:
18
16
8
1
1

Procent:
40,9%
36,4%
18,2%
2,3%
2,3%

Aantal:
17

Procent:
38,7%

Spelmateriaal
40. Er is voldoende
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

spelmateriaal:
Aantal:
Procent:
25
57,9%
12
27,3%
6
13,6%
1

2,3%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

41. Het spelmateriaal sluit aan op mijn leeftijd:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
27
61,4%
Ja
Beetje belangrijk
8
18,2%
Soms
Niet belangrijk
8
18,2%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Alles is hier puik geregeld.

42. Het spelmateriaal gaat lang mee:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
23
52,3%

Antwoord:
Ja
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Beetje belangrijk
Niet belangrijk

12
8

27,3%
18,2%

Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

14
8
4
1

31,8%
18,2%
9,1%
2,3%

Aantal:
16
7
21
0
0

Procent:
36,4%
15,9%
47,8%
0%
0%

past bij mijn leeftijd:
Antwoord:
Aantal:
Ja
17
Soms
7
Nee
19
N.v.t.
1
Niet ingevuld
0

Procent:
38,7%
15,9%
43,2%
2,3%
0%

45. Ik zit in een groepje van kinderen of jongeren van mijn leeftijd:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Aantal:

Procent:

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Ik weet niet alles.
• Vooral de skelters.
• De skelters zijn iedere keer kapot.
• Ja andere groepen maken onze spellen stuk.

Overig
43. Ik heb een goed
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

bed om fijn te slapen:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
36
81,9%
Ja
6
13,6%
Soms
1
2,3%
Nee
N.v.t.
1
2,3%
Niet ingevuld

Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Ik kan heel vaak niet goed slapen door die matrassen.
• Heel heel erg belangrijk!!
• Heel belangrijk!!!!!!
• Heel belangrijk!!!!
• Heel belangrijk!
• Nee!!!!!
• Nee!!!!!
• Nee!!!
• Nee!
• Hard matras.
• Heb een veel te hard bed.
• Mogelijke oplossing: ipv plank als bodem, vering.

44. Ik moet naar bed op een tijdstip dat
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Heel belangrijk
22
50%
Beetje belangrijk
7
15,9%
Niet belangrijk
14
31,8%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• We moeten veel te vroeg naar bed. Doordeweeks moet ik nog niet eens zo vroeg
naar bed.
• Later naar bed: Tien uur is te vroeg voor een 14-jarige.
• Heel belangrijk!!!!
• Nee!!!
• Graag later naar bed!
• Ik wil graag later naar bed.
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Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

20
16
6

45,5%
36,4%
13,6%

Niet ingevuld
Opmerkingen:
• Nee!!

2

4,5%

46: Ik heb het naar
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

29
5
9
1
0

66%
11,4%
20,5%
2,3%
0%

Aantal:
31
9
2
1
1

Procent:
70,5%
20,5%
4,5%
2,3%
2,3%

Aantal:
36
4
3
0
1

Procent:
81,9%
9,1%
6,8%
0%
2,3%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
34
7
3
0
0

Procent:
77,3%
15,9%
6,8%
0%
0%

2,3%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
15
28
1
0
0

Procent:
34,1%
63,7%
2,3%
0%
0%

Procent:
81,9%
13,6%

Antwoord:
Ja
Soms

Aantal:
27
15

Procent:
61,4%
34,1%

mijn zin in het groepje:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
39
88,7%
Ja
4
9,1%
Soms
0
0%
Nee
N.v.t.
1
2,3%
Niet ingevuld

47. Ik kan mezelf zijn in het logeergroepje:
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Antwoord:
Heel belangrijk
36
81,9%
Ja
Beetje belangrijk
5
11,4%
Soms
Niet belangrijk
2
4,5%
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
1
2,3%
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.
48. Er is voldoende
Antwoord:
Heel belangrijk
Beetje belangrijk
Niet belangrijk

eten:
Aantal:
31
11
1

Niet ingevuld
1
Opmerkingen:
• Er is te weinig eten.
• Heel belangrijk.

Procent:
70,5%
25%
2,3%
2,3%

49: Het eten is gezond:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
15
Beetje belangrijk
18
Niet belangrijk
10
Niet ingevuld
1
Opmerkingen:
• Doe ik thuis wel.

50. Het eten is lekker:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
36
Beetje belangrijk
6

Procent:
34,1%
40,9%
22,7%
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Niet belangrijk

1

2,3%

Niet ingevuld
1
2,3%
Opmerkingen:
• Het eten is super goor en slecht.

51. Het eten is afwisselend:
Antwoord:
Aantal:
Heel belangrijk
22
Beetje belangrijk
13
Niet belangrijk
8
Niet ingevuld
Opmerkingen: Geen.

1

Procent:
50%
29,6%
18,2%
2,3%

Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

2
0
0

4,5%
0%
0%

Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld

Aantal:
22
15
5
2
0

Procent:
50%
34,1%
11,4%
4,5%
0%

Eigen mening kinderen en jongeren:
- Ik ben er zo tevreden over.
- Ik wil een trampoline.
- Geen wisselingen van groepsleiding.
- Ik vind het helemaal toppie hier! En ik hou van mijn vrienden hier en het zou leuk zijn
dat we een Wii hebben.
-Ik vind het leuk en alles is wel goed alleen de bedtijden mogen iets later want we
moeten om 9 uur naar bed en ik ben 12.
- Ik vind alles leuk!
- Er moet genoeg WC-papier zijn.
- Soms te veel regels.
- Iedereen mag 16+ films zien, maar dat gelooft groepsleiding niet, dus mogen we ze
ook niet zien. Wel 12+ maar geen 16+!
- Ik wil graag internet.
- Ik vind het logeerhuis helemaal niet leuk, wil weg uit het logeerhuis! Ik wil weg! Ik
hoop dat ik snel weer weg mag!
- Ik haat het logeerhuis!
- Het is leuk en ik ga er graag naar toe. Ps Alleen ik mis het internet.
- Ik vind het wel leuk alleen we moeten zo vroeg naar bed en de matrassen zijn te hard.
- Alles gaat hier goed.
- Andere bedden, zachter. Later naar bed gaan.
- Later naar bed.
- Goed. Maar vervang de bedden, vervang de bedden, vervang de bedden.
- Later naar bed, meer kinderen van mijn leeftijd.
- Alles is oké.
- Ik vind het logeerhuis erg goed, maar ik zou wel eens meer betrokken willen raken bij
het koken. De leidingen mogen soms wat strenger optreden.
- Ik vind het logeerhuis goed zoals het nu is. Ik zou alleen iets vaker naar het
computercafé willen, het is namelijk erg leuk om samen te computeren.
- Het eten is slecht, er is geen pc, oncomfortabele bedden, te vroeg naar bed,
kinderachtige activiteiten. Het stinkt er, je mag er niets, dus is niks te doen.
- Ik wil dat er vaste mensen worden aangenomen en niet steeds na 2 maanden weg
gaan of op studiereis. Daar erger ik me rot aan. Ik kan met de groepsleiding daarom
geen band opbouwen.
- Bedden zijn erg hard, langer game-boy tijd.
- Ik vind het leuk op het logeerhuis.
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- De tijd naar bed gaan zou om 22.30u moeten zijn, want dan kunnen we de film nog
net afkijken.
- Ik vind het een goed logeerhuis.
- De groepen zijn goed ingedeeld.
- Ik vind dat er ’s morgens meer activiteiten mogen, want dan doen we helemaal niets.
- Ik vind het leuk.
- Dat we een keer naar het pretpark gaan.
- Ik vind dat er te weinig gedaan wordt en dat er veel te veel “afspraken met
groepsleiding” op het programma staat. Te veel regels.
- Best leuk, maar het kan altijd beter.
- Betere bedden!!!
- Leuk, maar wel harde bedden!
- De skelters zouden heel moeten zijn.
- Niks anders.
- Ander bed.
- Zachte bedden.
- Hele skelters.
- Weet ik niet.
- Beter computermogelijkheden.
- Dikkere dekens op mijn bed.
- Dat ik niet zo lang op mijn kamer moet blijven ’s ochtends.
- Leuk, gezellig, grappig.

Rapportcijfer totaal:
Cijfer:
1
2
3
4
4,8
5
6
6,5
6,7
7
7,3
7,5
7,9
8
8,3
8,5
9
9,5
9,7
10
20
Niet ingevuld
Gemiddelde: 7,9

Aantal keer:
1
1
1
1
2
1
1
2
1
5
1
4
2
3
6
1
3
4
1
3
Totaal: 41
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Reacties op enquête:
- Ik vond m lang en soms moeilijk.
- Leuk.
- Leuk en lang.
- Hoeft niet!
- Wel lang maar leuk!
- Leuk en gezellig!
- Gaaf!
- Heel leuk want dat was super cool!
- Leuk maar internet kwam niet aan bod. Mag wel vond ik, graag internet.
- Enquete voor kind of jongeren is niet geschikt voor hele jonge kinderen, niveau van
vragen zijn hoog, veel vragen (voor kinderen met concentratie problemen)Moet dus
onder leiding van ouder gedaan worden.
- Een beetje saai.
- Goed.
- Fijn dat ik kan zeggen wat ik ervan vind.
- Ondanks 15 pagina’s, vlot doorheen gewerkt.
- SAAAAAAAAAAAAAAI!!!
- Wel lang, maar als er ook iets mee gedaan wordt is het goed.
- Ik vind het best een goed idee en belangrijk ook. Hierdoor kunnen minder goeie
dingen veranderd worden. Dit mag vaker herhaald worden.
- Leuke enquête. Verder niets over te zeggen. Wel fijn dat hij ook aan de kinderen wordt
gegeven. De enquête zit ook goed in elkaar.
- Slecht, je kan er niet eens wat negatiefs invullen.
- Saai.
- Ik vond het iets te langdradig.
- Ik vind het een goede enquête.
- Ging wel.
- Goed, behalve die zooi over Gerrit.
- Heel grappig, alleen duurt vrij lang.
- Beetje saai.
- Verspilling van tijd.
- Verspilling van tijd.
- Lang en moeilijk
- Dat jullie goed luisteren naar de wensen van ons (kinderen).
- Graag gedaan.
- Duidelijk, maar lang.
- Saai, lang duren. Toets op school is veel leuker.
- Leuk.
- Moeilijk.
- Het was een goede enquête en ik vond het ook leuk om in te vullen.
- Vragen zijn moeilijk te beantwoorden voor iemand van 9,5.
- Blij dat ik iets mocht vertellen over het logeerhuis.
- Heel veel werk
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Analyse testjes:
Aantal respons:
__11___
1. Ik vind het leuk op het logeerhuis: ( Algemene indruk)
Antwoord:
Aantal:
Ja
9
Soms/Weet niet
2
Nee
0
Niet ingevuld
0
Totaal
11
Opmerkingen: Geen.

Procent:
81,9%
18,2%
0%
0%
100%

2. Ik vind dat wel leuk speelgoed hebben: (Eventueel aansluitend op vraag 41)
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
6
54,6%
Soms/Weet niet
3
27,3%
Nee
2
18,2%
Niet ingevuld
0
0%
Totaal
11
100%
Opmerkingen:
• Speelgoed is voor kleine kinderen.
• We hebben niet zoveel speelgoed.
• We hebben veel speelgoed voor jongens en weinig voor meisjes.

3. Ik vind dat we leuke uistapjes hebben: (Eventueel aansluitend op vraag 30)
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
10
91%
Soms/Weet niet
1
9,1%
Nee
0
0%
Niet ingevuld
0
0%
Totaal
11
100%
Opmerkingen: Geen.
4. Ik vind de groepsleiding aardig en ze spelen vaak met mij: (Eventueel
aansluitend op vraag 7)
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
6
54,6%
Soms/Weet niet
3
27,3%
Nee
2
18,2%
Niet ingevuld
0
0%
Totaal
11
100%
Opmerkingen:
• Groepsleiding mag vaker met mij spelen.
• Groepsleiding mag vaker met mij spelen.
• Groepsleiding mag vaker met mij spelen.
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5. Ik vind het eten lekker en afwisselend: (Eventueel aansluitend op vraag 50
en 51)
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
3
27,3%
Soms/Weet niet
6
54,6%
Nee
2
18,2%
Niet ingevuld
0
0%
Totaal
11
100%
Opmerkingen:
• Ik wil meer lekker eten, wat er in mijn mapje staat.

6. Ik vind mijn groepje leuk: (Eventueel aansluitend op vraag 46)
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
9
81,9%
Soms/Weet niet
2
18,2%
Nee
0
0%
Niet ingevuld
0
0%
Totaal
11
100%
Opmerkingen: Geen.
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Bijlage 5:
Eindproduct.
In deze bijlage is het eindproduct terug te vinden zoals de
opdrachtgever deze ontvangen heeft.
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DRAAIBOEK

“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders en
jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof.

Opgesteld door:
Kelly van den Hurk
Virna Kerkhof
Onder begeleiding van:
Gerrit Muylwijk
Datum:
02-06-2008
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Beste medewerkers van het logeerhuis,
Dit is het draaiboek voor het onderzoek: “Tevreden of ontevreden? Laat
het ons weten!”
Dit onderzoek is in 2008 in het kader van een afstudeerproject opgezet
door Kelly van den Hurk en Virna Kerkhof. Zij waren op dat moment
beiden werkzaam in het logeerhuis en deden dit onderzoek ter afronding
van hun Social Work (SPH) opleiding aan Avans Hogeschool te ’sHertogenbosch.
Dit onderzoek is opgesteld om de wensen en behoefte van zowel
ouders/verzorgers als jeugdigen in kaart te brengen. Dit om ervoor te
zorgen dat het Logeerhuis hier zo goed mogelijk op aansluit.
In dit draaiboek is terug te vinden wat er gedaan moet worden om dit
onderzoek uit te voeren. Ook staat er beschreven waar alle documenten,
schriftelijk en digitaal, terug te vinden zijn in het logeerhuis.
Wanneer dit draaiboek of de documenten niet mee actueel zijn, pas het
dan aan, zodat ook de volgende keer het onderzoek zo snel en soepel
mogelijk kan verlopen.
Heel veel succes met het onderzoek!

Groetjes
Virna Kerkhof
Kelly van den Hurk.
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Inhoudsopgave:
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Voorbereidingen:
Ter voorbereiding van dit onderzoek moeten er eerst een paar dingen
gedaan worden. Deze zullen hieronder toegelicht worden.
Actualiteit:
Allereerst ga je kijken of alles nog compleet en actueel is.
- Is dit draaiboek nog compleet en actueel?
- Zijn de enquêtes die verderop te vinden nog compleet en actueel?
- Is alles compleet om het onderzoek te starten?
- Bekijk en overleg met de teamleider/opdrachtgever vooraf of je
onderscheid gaat maken tussen de verschillende groepen!! Pas daar
de enquêtes op aan.
- Op de computer staat ook een mapje. Deze is te vinden in
“Logeerhuis”. De map heet “Tevreden of ontevreden”. In de map is
het document van dit draaiboek te vinden, de losse enquêtes en de
documenten voor de analyses. De documenten zijn allemaal in zowel
doc.-bestanden als pdf.-bestanden terug te vinden. In de doc.bestanden kun je nog aanpassingen doen. De doc.-bestanden
kunnen wat problemen geven in verband met de grootte. Gebruik
dan de pdf.-bestanden. In de pdf.-bestanden kunnen geen
aanpassingen gedaan worden. Deze bestanden zijn toegevoegd om
ervoor te zorgen dat niet iemand zomaar alles kan veranderen.
- Ook heeft de opdrachtgever een cd met daarop alle belangrijke
documenten, dit om ervoor te zorgen dat er altijd een back-up is.
- Tip: wanneer je na je onderzoek weer aanpassingen hebt gemaakt
in je bestanden, sla deze dan ook als pdf.-bestanden op om ze beter
te bewaren. Bekijk of oude bestanden weg kunnen. Maak indien
nodig ook een nieuwe cd voor de opdrachtgever.
Tijdsplanning:
Voor je verdere stappen onderneemt moet je eerst een tijdsplanning
maken:
- Wanneer gaat het onderzoek beginnen?
- Hoeveel weken heb je tot je beschikking?
- Hoeveel weken daarvan zijn voor de uitvoering van het onderzoek?
- Hoelang hebben ouders/verzorgers de tijd om terug te sturen?
- Hoelang heb je nodig om bij de jeugdigen van alle groepen een
enquête af te nemen? (in principe zou dit in 4 opeenvolgende
weekenden moeten lukken)
- Hoelang heb je nodig voor het analyseren en eventuele
aanbevelingen te schrijven?
- Hoe kunnen collega’s je helpen om het totale tijdspad te verkorten?
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Enquêtes:
Als je de tijdsplanning klaar hebt en hebt gekeken naar de actualiteit en
volledigheid van het onderzoek, kun je beginnen aan de praktische
voorbereiding voor het onderzoek:
Deelonderzoek ouders/verzorgers:
- Hoeveel ouders/verzorgers zijn er?
- Bekijk het overzicht van de logeergroepen op de computer voor het
aantal ouders/verzorgers.
- Bekijk de enquête voor ouders/verzorgers op volledigheid en vul zo
nodig aan.
- Print de enquête of haal de enquête uit deze map.
- Op het dienstencentrum kun je erg makkelijk en snel veel kopiëren
en meteen laten sorteren en nieten. Vraag daar hulp aan iemand!
(Wellicht verandert dit in de toekomst, bekijk dan waar je het beste
kunt kopiëren)
- Overleg met groepsleiding dat je de enquêtes komt uidelen op de
vrijdag van het logeerweekend. Deel de enquêtes aan het begin van
ieder weekend uit aan de ouders/verzorgers. En vraag
ouders/verzorgers of ze de enquête zondag ingevuld mee terug
nemen.
Deelonderzoek jeugdigen:
- Hoeveel jeugdigen zijn er?
- Hoeveel jeugdigen zijn er boven de 10 jaar en hoeveel daaronder,
i.v.m. twee verschillende vragenlijsten?
- Bekijk het overzicht op de computer van de logeergroepen voor het
aantal jeugdigen en de leeftijden ongeveer. Bekijk dit op
volledigheid.
- Bekijk de enquêtes voor jeugdigen op volledigheid.
- Print de enquêtes of haal de enquêtes uit deze map.
- Het kan zijn dat het doc.-bestand problemen geeft. Dit komt door de
plaatjes in de bestanden. Gebruik dan het pdf.-bestand!!
- Op het dienstencentrum kun je erg makkelijk en snel veel kopiëren
en meteen laten sorteren en nieten. Vraag daar hulp aan iemand!
(Wellicht verandert dit in de toekomst, bekijk dan waar je het beste
kunt kopiëren)
- Bekijk wat je nog meer nodig hebt, aan pennen en stiften.
- Maak afspraken met groepsleiding wanneer je de enquêtes af komt
nemen. Bekijk samen met groepsleiding welke vragenlijsten het
beste bij de jeugdigen passen. Overleg of groepsleiding kan
bijdragen in het afnemen van de vragenlijsten.

Na deze voorbereidingen kan de uitvoering van het onderzoek beginnen!
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Uitvoering:
In dit onderdeel zijn de enquêtes voor zowel ouders/verzorgers als voor
de jeugdigen opgenomen. Deze beginnen op een nieuwe bladzijde, zodat
ze makkelijker uitgeprint kunnen worden. Let op de paginanummering!
Vooraf aan het tweede deel is een korte uitleg toegevoegd. Lees deze
goed door, dan weet je hoe je de enquêtes moet gaan uitvoeren.
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van
ouders/verzorgers en jeugdigen van het
Logeerhuis van Herlaarhof.
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Inleiding
Dit tevredenheidonderzoek wordt één keer per jaar naar u verstuurd om er voor te
zorgen dat het logeerhuis beter en meer aan kan sluiten bij de wensen en behoefte van
u, de ouders/verzorgers maar ook van uw kind.
Als u verder kijkt kunt u zien dat het tevredenheidonderzoek doormiddel van een
enquête afgenomen zal worden. Zoals hierboven al benoemd, is deze enquête gemaakt
om te kijken wat uw wensen en behoefte zijn, wat u wel en niet belangrijk vindt. Zo kan
er gekeken worden naar verbeter- of verandermogelijkheden, om het logeren binnen het
logeerhuis nog prettiger en plezieriger te maken voor u en uw kind.
Ook bij uw kind zal gevraagd worden naar zijn mening en ervaringen maar dat gebeurt
niet in deze enquête, het gaat bij deze enquête om wat u belangrijk vindt en hoe u het
ervaart.
Om het logeren binnen het logeerhuis nog prettiger en plezieriger te maken willen we
vragen om u medewerking, zou u de enquête in willen vullen en deze zondag wanneer u
uw kind komt halen, terug willen geven aan de groepsleiding van uw kind.
Met uw medewerking kunt u het logeerhuis, u zelf en uw kind helpen.
De informatie zal zorgvuldig verwerkt worden en Herlaarhof zal openstaan voor de
aanbevelingen om te voldoen aan uw wensen en behoefte.
Wij willen u alvast vriendelijke bedanken voor uw medewerking en heel veel succes bij
het invullen van de enquête,
Vriendelijke groet,
Medewerkers van het logeerhuis
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Toelichting bij de vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit een serie vragen over:
A. Aspecten van het logeerhuis die u belangrijk of niet belangrijk vindt.
B. Uw ervaringen met het logeerhuis.

Bij de vragen naar het belang van de aspecten van het logeerhuis, gaat het er om wat u
verwacht van het logeerhuis. Wat u belangrijk vindt.
Bij de vragen naar uw ervaringen gaat het om de verschillende onderwerpen omtrent het
Logeerhuis waar u ervaringen mee heeft.
Wij vragen er dus eerst naar of u het belangrijk vindt of niet en gaan daarna kijken wat
uw ervaring daar bij is. Dit is van belang omdat we zo kunnen kijken welke aanpassingen
of verbeterpunten er nodig zijn om er zo voor te zorgen dat het logeren binnen het
logeerhuis nog beter aansluit bij uw wensen en behoefte.
Beide series vragen worden ingeleid met een voorbeeld. Leest u alstublieft de
aanwijzingen en voorbeelden goed door. Bij de meeste vragen kunt u een hokje
aankruisen. Ook wordt er gevraagd naar het geven van cijfers over wat u het belangrijkst
vindt. Lees ook hierbij de voorbeeldvraag goed door. Soms is het mogelijk een antwoord
in uw eigen woorden te omschrijven.
Hoewel sommige vragen op elkaar lijken, is het voor het onderzoek erg belangrijk dat u
de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. Er zijn geen goede of
foute antwoorden, het gaat om uw mening en uw ervaringen!
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Deel A; Wel of niet belangrijk
Sommige mensen verwachten van het logeerhuis dat zij leerzame activiteiten doen,
anderen vinden dat niet zo belangrijk. Zij willen liever dat hun kind het naar zijn zin
heeft. Niet iedereen denkt dus hetzelfde over de kwaliteit van het logeerhuis. Iedereen
heeft andere wensen en behoefte omtrent de kwaliteit van het logeerhuis.
Wij willen graag weten wat uw wensen en behoefte zijn, wat u verwacht van het
logeerhuis. Het gaat er dus om wat u belangrijk vindt. Goede of foute antwoorden zijn er
niet.
_______________________________________________________________________

1.Mijn kind verblijft tijdens het logeerweekend bij de locatie:
(Wanneer u meerdere kinderen hebt die binnen het logeerhuis verblijven kunt u ook
meerdere locaties aanvinken)
Jumbo

Deeltijd

Flipper

Nieuwe logeerhuis links (kinder)

Nieuwe logeerhuis rechts (jeugd)

___________________________________________________________________________

2.

Voordat u verder gaat met de reeks vragen wilt u dan eerst het voorbeeld goed
doorlezen.
Voorbeeldvraag:
Sterk
mee
eens

Eens Oneens

Sterk
mee
oneens

De teamleider van
het logeerhuis moet….
1.Goed bereikbaar zijn.
Wanneer u hier het antwoord “sterk mee eens” geeft; wil dit zeggen dat u het erg
belangrijk vindt dat de teamleider van het logeerhuis goed bereikbaar is.
Sterk
mee
eens

Eens

Oneens

Sterk
mee
oneens

De teamleider van het
logeerhuis moet….
1.Op de hoogte zijn van wie ik
de ouder/verzorger ben.
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Sterk
mee
eens

Eens

Oneens

Sterk
mee
oneens

2. Goed bereikbaar zijn.
3. Regelmatig contact op zoeken
met mij de ouder/verzorger.
4. Terugbellen wanneer ik hem
gebeld heb.
5. één á twee keer in het jaar een
informatie avond organiseren.

___________________________________________________________________________

3.

Sterk
mee
eens

Eens

Oneens

Sterk
mee
oneens

De groepsleiding van het
logeerhuis moet…

1. Een vaste groepsleiding uit het
team zijn, geen inval.
2. Minstens beschikken over één
mannelijke groepsleiding.
3. Tijdens het logeerweekend altijd
bereikbaar zijn.
4. Mijn kind structuur en
duidelijkheid kunnen bieden.
5. Tijdens het logeerweekend
enthousiast aanwezig zijn.
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Sterk
mee
eens

Eens

Oneens

Sterk
mee
oneens

6. Op de hoogte zijn van wie ik,
de ouder/verzorger ben.
7. Betrouwbaar zijn in het
nakomen van afspraken.
8. Mij op de hoogte houden van
hoe de logeer weekenden verlopen.
9. Eén a twee keer in het jaar
een activiteit organiseren waar alle
ouders en kinderen van de
logeergroep bij elkaar komen.
10. Allemaal dezelfde regels
handhaven.
11. Er voor zorgen dat de overgang
naar een andere groep
soepel verloopt.
12. Bij afwezigheid even
belangstelling tonen door
telefonisch contact te zoeken.
13. Goed op de hoogte zijn van
de achtergrond van mijn kind.
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Deel B; Ervaringen
In dit deel van de vragenlijst gaat het om uw eigen, concrete ervaringen. In de
onderstaande vragen komen weer verschillende onderwerpen naar voren die allemaal te
maken hebben met het logeerhuis. Misschien heeft u nog geen ervaringen met bepaalde
onderwerpen, in dat geval kunt u het vakje n.v.t. aankruisen.

4.

De vragen zijn iets anders gesteld dan in het vorige deel van de vragenlijst. Daarom
eerst weer een voorbeeld.

Voorbeeldvraag:
ja

soms

nee

n.v.t.

De teamleider van
het logeerhuis ….
1.is goed bereikbaar:

Wanneer u hier het antwoord “ja” geeft; wil dit zeggen dat u vindt dat de teamleider
altijd goed bereikbaar is.
Het antwoord “n.v.t” kunt u gebruiken wanneer dit niet van toepassing is, dat kan zijn
wanneer u het nog nooit mee gemaakt heeft.

ja

soms

nee

n.v.t.

De teamleider van het
logeerhuis….
1. Is goed bereikbaar:
2. Zoekt regelmatig contact met
mij op:
3. Belt terug wanneer ik gebeld
heb:

Hier kunt u uw mening, opmerkingen kwijt over de teamleider:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5.

ja

soms

nee

n.v.t.

De groepsleiding van het
logeerhuis….
1. is een vaste groepsleiding uit het
team, geen inval:
2. is tijdens het logeerweekend
altijd bereikbaar:
3. biedt duidelijkheid en structuur:
4. is tijdens het logeerweekend
enthousiast:
5. komt zijn afspraken na:
6. houdt mij op de hoogte hoe het
logeerweekend is verlopen:
7. handhaaft dezelfde regels:
8. heeft er voor gezorgd dat
overplaatsing naar een andere groep
soepel verloopt:
9. toont belangstelling bij
afwezigheid:
10. is goed op de hoogte van de
achtergrond van mijn kind:

Hier kunt u uw mening, opmerking kwijt over groepsleiding:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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6.

ja

soms

nee

n.v.t.

Het programma….
1. wordt het weekend er voor
meegegeven:
2. wordt bij afwezigheid
opgestuurd:

Hier kunt u uw mening kwijt over het programma:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.
Algemene vragen:
1.Wat zijn voor u de ideale tijden om uw kind op vrijdag te brengen en op zondag op te
halen:

Vrijdag brengen:

Zondag ophalen:

2. Als laatste willen we u de gelegenheid geven om uw eigen mening over het logeerhuis
op te schrijven en aan te geven wat u graag anders zou willen zien, ook willen we u
vragen het logeerhuis een rapportcijfer te geven waarbij 1 het laagste is en 10 het
hoogste.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Cijfer:
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Uitleg over dit gedeelte van het onderzoek:
Dit gedeelte is gericht op het onderzoek bij de kinderen. In
tegenstelling tot het onderzoek bij de ouders, neemt de
onderzoeker de vragenlijsten en testen zelf bij de kinderen af.
Op deze manier kunnen kinderen vragen stellen waar nodig en
voorkom je dat kinderen het niet of niet zelf invullen. Dit
gedeelte is weer onderverdeeld in twee delen.
Eerste deel: Begint bij pagina 17.
Het eerste gedeelte is voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.
Bedenk daarbij wel dat de kinderen wel moeten kunnen lezen
en dat ze zich een bepaalde tijd moeten concentreren. Stem
daarom goed op het individuele kind af in het maken van je
keuze voor deel 1 of 2.
In de vragenlijst staat uitgelegd wat het doel is van de
vragenlijst en met een voorbeeldvraag kunnen kinderen en
jongeren zien hoe de vragen gesteld worden. De kinderen
zouden zelfstandig, met beetje hulp van degene die de test
afneemt, de vragenlijst moeten kunnen invullen.
Tweede deel: Begint bij pagina 25.
Dit gedeelte is voor de kinderen onder 10 jaar en voor kinderen
dit het lastig vinden om zelf een vragenlijst helemaal in te
vullen. In deze test worden de kinderen gevraagd om een
gezichtje te kleuren wat past bij de antwoorden. Ook kunnen ze
er een kruisje inzetten. Het is de bedoeling dat je dit samen
met het kind invult, vooral als het kind nog niet kan lezen. Aan
het einde kan het kind nog zeggen wat het graag anders zou
willen, dit wordt dan door degene die de test afneemt,
ingevuld.
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van
ouders/verzorgers en jeugdigen van het
Logeerhuis van Herlaarhof.

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

146

02-06-2008, te Vught.

Inleiding
Voor je ligt een tevredenheidonderzoek. Dit wordt één keer per jaar gedaan door
medewerkers van het Logeerhuis om ervoor te zorgen dat het Logeerhuis goed blijft
aansluiten op de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen. Dit onderzoek
wordt gedaan met een vragenlijst die je verderop zult zien.
Ook je ouders/verzorgers hebben een vragenlijst met dit soort vragen ontvangen.
Dit onderzoek is opgesteld om het logeren binnen het logeerhuis nog prettiger en
plezieriger te maken voor jou. Daarom vragen we ook aan jou hoe je het logeerhuis
ervaart. Het gaat er dus om dat jij jouw mening laat horen!
Je hoeft je naam niet in te vullen op de lijst en niemand weet welke antwoorden jij invult.
Nu je de lijst voor je hebt, kun je beginnen met het invullen van de vragen. Als je klaar
bent mag je de ingevulde lijst in de map/envelop stoppen of inleveren.
Lees het voorbeeld en aanwijzingen goed door. Er zijn vragen waar je een hokje aan
moet kruisen en open vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw
mening en ervaringen. Probeer alle vragen zo goed en zo serieus mogelijk in te vullen.
Als je vragen hebt, mag je die stellen.
Succes met invullen en alvast bedankt dat je mee wil werken aan die onderzoek,
Groetjes,
Medewerkers van het Logeerhuis.
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_______________________________________________________________________

Vragenlijst:
Ik logeer op:

Jumbo

Deeltijd

Flipper

Nieuwe logeerhuis links (kinder)
Nieuwe logeerhuis rechts (jeugd)
___________________________________________________________________________
In deze vragenlijst komen er steeds verschillende onderwerpen aan bod. Er worden
vragen over gesteld en aan het einde kunnen er tips gegeven worden over hoe deze
onderwerpen verbeterd zouden kunnen worden! Jouw mening telt, dus vertel wat voor
tips je hebt! We beginnen met een voorbeeld vraag en daarna komen de andere vragen.

Voorbeeldvraag:

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

Ik kan met groepsleiding praten
als ik dat wil.
Wanneer je hier het antwoord “ja” geeft; wil dit zeggen dat je regelmatig kunt praten
met groepsleiding als je dat wil.
Het antwoord “n.v.t” kun je gebruiken wanneer dit niet van toepassing is, dus wanneer
je eigenlijk nooit met groepsleiding hoeft te praten.

Logeergroepje

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

1. Ik heb het naar mijn zin in
het groepje.
2. Ik kan mezelf zijn in het
logeergroepje.
3. Ik zit in een groepje van
kinderen of jongeren van mijn
leeftijd.
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Tips of aanvullingen over het onderwerp Logeergroepje:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Groepsleiding

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

4. Er is minstens één mannelijke
groepsleiding in het groepje.
5. Er is steeds vaste
groepsleiding en dus geen inval.
6. Groepsleiding is enthousiast
tijdens het logeerweekend.
7. Groepsleiding doet mee aan de
activiteiten.
8. Ik kan met groepsleiding praten
als ik dat wil.
9. Elke groepsleiding weet wie ik
ben, wat ik moeilijk vind en wat
goed voor mij is.
10. Elke groepsleiding heeft
dezelfde regels.
11. Elke groepsleiding komt de
gemaakte afspraken na.

Tips of aanvullingen over het onderwerp Groepsleiding:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Programma

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

12. Het programma is duidelijk
en overzichtelijk.
13. Het programma ziet er leuk
uit.
14. De activiteiten op het
programma zijn vooraf bekend.
15. Bij het kiezen van de activiteiten wordt er geluisterd naar de
ideeën van de kinderen en
jongeren.
16. De activiteiten zijn
afwisselend.
17. De activiteiten zijn leuk.
18. De activiteiten passen bij mijn
leeftijd.
19. De activiteiten vinden vooral
buiten het logeerhuis plaats.
20. De activiteiten zijn meer grote
activiteiten.

Tips of aanvullingen over het onderwerp Programma:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Speelgoed.

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

21. Er is genoeg speelgoed.
22. Het speelgoed past bij mijn
leeftijd.
23. Het speelgoed gaat lang
mee.

Tips of aanvullingen over het onderwerp Speelgoed:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Slapen en eten

Ja

Soms

Nee

N.v.t.

24. Ik heb een goed bed om fijn
te slapen.
25. Ik moet naar bed op een
tijdstip dat past bij mijn leeftijd.
26. Er is genoeg eten.
27. Het eten is gezond.
28. Het eten is lekker.
29. Het eten is afwisselend.

Tips of aanvullingen over het onderwerp Slapen en eten:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Eigen mening:
Als laatste willen we je de gelegenheid geven om jouw eigen mening over het
logeerhuis op te schrijven en aan te geven wat je graag anders zou willen zien:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Als je het Logeerhuis in totaal een rapportcijfer zou geven welk cijfer zou dit
dan zijn?
_____

Bedankt!!
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“Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!”
Onderzoek naar de wensen en behoefte van
ouders/verzorgers en jeugdigen van het
Logeerhuis van Herlaarhof.
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TEST:
In deze test vragen we aan jou wat je van het logeerhuis vindt. Om antwoord te
geven, vragen we je om het gezichtje in te kleuren of er een kruisje in te zetten,
wat het beste past bij jouw antwoord op de vragen.

VRAGEN:
Ik vind het leuk op het logeerhuis.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind dat we leuk speelgoed hebben.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind dat we leuke uitstapjes hebben.

JA

SOMS/WEET NIET
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Ik vind de groepsleiding aardig.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Groepsleiding speelt vaak genoeg met mij.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind het eten lekker.

JA

SOMS/WEET NIET
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We eten vaak verschillende dingen.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Ik vind het leuk in mijn groepje.

JA

SOMS/WEET NIET

NEE

Tips:
Heb je nog tips om het logeerhuis nog leuker te maken?
Dat mag hieronder:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

BEDANKT!!!
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Analyse:
In de analyse ga je de gegevens uit de enquêtes invoeren in tabellen. Dit
is veel werk, maar het levert wel het makkelijkste duidelijke resultaten op.
Er is een analyse per enquête opgesteld, waar je per vraag de aantallen
en procenten in kunt voeren.
Ook staat er een voorbeeld grafiekje ingevoerd. De vragen waar
opvallende resultaten uitkomen, kun je weergeven in een grafiekje.
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Analyse enquêtes Ouders/verzorgers:
Aantal respons
_____
Deel A; Wel of niet belangrijk

1. Locatie:
Antwoorden:
Jumbo
Deeltijd
Flipper
Nieuwe logeerhuis links (kinder)
Nieuwe logeerhuis rechts (jeugd)

Aantal:

2. De teamleider van het logeerhuis moet……
Antwoorden:
Sterk mee
eens
oneens
eens
aantal
%
aantal
%
aantal
%
1. Op de hoogte
zijn van wie ik
de
ouder/verzorger
ben.
2. Goed
bereikbaar zijn.
3. Regelmatig
contact op
zoeken
met mij de
ouder/verzorger.
4. Terugbellen
wanneer ik hem
gebeld heb.
5. één á twee
keer in het jaar
een
informatie avond
organiseren.

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

Sterk mee
oneens
aantal %

159

02-06-2008, te Vught.

3. Groepsleiding van het logeerhuis moet……
Antwoorden:
Sterk mee
eens
oneens
eens
aantal
%
aantal
%
aantal
%
1. Een vaste
groepsleiding uit
het team zijn,
geen inval.
2. Minstens
beschikken over
één mannelijke
groepsleiding.
3. Tijdens het
logeerweekend
altijd bereikbaar
zijn.
4. Mijn kind
structuur en
duidelijkheid
kunnen bieden.
5. Tijdens het
logeerweekend
enthousiast
aanwezig zijn
6. Op de hoogte
zijn van wie ik,
de
ouder/verzorger
ben.
7. Betrouwbaar
zijn in het
nakomen van
afspraken.
8.Mij op de
hoogte houden
van hoe de
logeerweekenden
verlopen.
9. Eén a twee
keer in het jaar
een activiteit
organiseren waar
alle ouders en
kinderen van de
logeergroep bij
elkaar komen.
10. Allemaal
dezelfde regels
handhaven.
11. Er voor
zorgen dat de
overgang
naar een andere
groep
soepel verloopt
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12. Bij
afwezigheid even
belangstelling
tonen door
telefonisch
contact te
zoeken.
13. Goed op de
hoogte zijn van
de achtergrond
van mijn kind.
Deel B; Ervaringen
4. De teamleider van het logeerhuis….
Antwoorden:
Ja
soms
aantal
%
aantal
%
1. Is goed
bereikbaar.
2. Zoekt
regelmatig
contact met mij
op.
3.Belt terug
wanneer ik
gebeld heb.

nee
aantal
%

n.v.t.
aantal
%

Meningen en opmerkingen
-
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5. De groepsleiding van het logeerhuis….
Ja
soms
Antwoorden:
%
aantal
%
aantal
1. is een vaste
groepsleiding uit
het team, geen
inval.
2. is tijdens het
logeerweekend
altijd bereikbaar.
3. biedt
duidelijkheid en
structuur.
4. is tijdens het
logeerweekend
enthousiast.
5. komt zijn
afspraken na.
6. houdt mij op
de hoogte hoe
het
logeerweekend is
verlopen.
7. handhaaft
dezelfde regels.
8. heeft er voor
gezorgd dat
overplaatsing
naar een andere
groep
soepel verloopt.
9. toont
belangstelling bij
Afwezigheid.
10. is goed op de
hoogte van de
achtergrond van
mijn kind.

nee
aantal
%

n.v.t.
aantal
%

Meningen en opmerkingen:
-

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

162

02-06-2008, te Vught.

6. Het programma……
Antwoorden:

Ja
aantal

%

soms
aantal
%

nee
aantal
%

n.v.t.
aantal
%

1. Wordt het
weekend ervoor
mee gegeven.
2. Wordt bij
afwezigheid
opgestuurd.

7. Algemene vragen:
Wat zijn voor u de ideale tijden om uw kind op vrijdag te brengen en op zondag op te
halen:
Antwoorden:
aantal
%
aantal
%
aantal
%
aantal
%
Vrijdag brengen
Zondag ophalen
Meningen over het logeerhuis
-

Rapportcijfer
Cijfer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gemiddelde:

Aantal keer:

Totaal:
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Analyse Enquêtes Jeugdigen:
Aantal respons:
_____
Locatie:
Antwoord:
Jumbo
Deeltijd
Flipper
Nieuwe logeerhuis links (kinder)
Nieuwe logeerhuis rechts (jeugd)

Aantal:

Logeergroepje
1. Ik heb het naar mijn zin in het groepje.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

2. Ik kan mezelf zijn in het logeergroepje.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

Procent:

3. Ik zit in een groepje van kinderen of jongeren van mijn leeftijd.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:
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Groepsleiding
4. Er is minstens één mannelijke groepsleiding in het groepje.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

5. Er is steeds vaste groepsleiding en dus geen inval.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

6. Groepsleiding is enthousiast tijdens het logeerweekend.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

7. Groepsleiding doet mee aan de activiteiten.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
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Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

8. Ik kan met groepsleiding praten als ik dat wil.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

9. Elke groepsleiding weet wie ik ben, wat ik moeilijk vind en wat goed voor mij
is.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

10. Elke groepsleiding heeft dezelfde regels.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:
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11. Elke groepsleiding komt de gemaakte afspraken na.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

Programma
12. Het programma is duidelijk en overzichtelijk.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

13. Het programma ziet er leuk uit.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

14. De activiteiten op het programma zijn vooraf bekend.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:
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15. Bij het kiezen van de activiteiten wordt er geluisterd naar de ideeën van
kinderen en jongeren.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

16. De activiteiten zijn afwisselend.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

17. De activiteiten zijn leuk.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Aantal:

18. De activiteiten passen bij mijn leeftijd.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

Procent:

Procent:

19. De activiteiten vinden vooral buiten het logeerhuis plaats.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
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Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

20. De activiteiten zijn meer grote activiteiten.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

Speelgoed
21. Er is genoeg speelgoed.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Aantal:

22. Het speelgoed past bij mijn leeftijd.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

23. Het speelgoed gaat lang mee.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.

Virna Kerkhof & Kelly van den Hurk
Academie voor Sociale Studies, ‘s-Hertogenbosch

Procent:

Procent:

Procent:

169

02-06-2008, te Vught.

Niet ingevuld
Tips:

Slapen en eten
24. Ik heb een goed bed om fijn te slapen.
Antwoord:
Aantal:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Procent:

25. Ik moet naar bed op een tijdstip dat past bij mijn leeftijd.
Antwoord:
Aantal:
Procent:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

26. Er is genoeg eten.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

27. Het eten is gezond.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:
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28. Het eten is lekker.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

29. Het eten is afwisselend.
Antwoord:
Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Tips:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Voorbeeld grafiek:
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ja
Soms
Nee
N.v.t.
Niet ingevuld
Ja

Nee

Niet
ingevuld
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Eigen mening kinderen en jongeren:
-

Rapportcijfer:
Cijfer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gemiddelde:

Aantal keer:

Totaal:
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Analyse testjes:
Aantal respons:
_____
1. Ik vind het leuk op het logeerhuis:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
2. Ik vind dat wel leuk speelgoed hebben:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
3. Ik vind dat we leuke uitstapjes hebben:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
4. Ik vind de groepsleiding aardig:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
5. Groepsleiding speelt vaak genoeg met mij:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
6. Ik vind het eten lekker:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld
7. We eten vaak verschillende dingen:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:

Aantal:

Procent:
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Nee
Niet ingevuld
8. Ik vind het leuk in mijn groepje:
Antwoord:
Ja
Soms/Weet niet
Nee
Niet ingevuld

Aantal:

Procent:

Tips van de kinderen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Voorbeeld grafiek:
60
50

Ja

40
30

Soms/Weet
niet

20

Nee

10
Niet ingevuld

0
Ja

Nee
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Aanbevelingen:
In hoeverre er conclusies en aanbevelingen moeten komen is aan de
opdrachtgever/teamleider. Om inzicht te geven in de conclusies en
aanbevelingen die er uit het eerste onderzoek zijn gekomen is hieronder
weergegeven wat de conclusies en aanbevelingen waren.
Conclusies ouders/verzorgers:
Teamleider
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat men niet
tevreden is over de bereikbaarheid. 100% vindt het belangrijk dat de teamleider goed
bereikbaar is en 43% ervaart dat de teamleider niet altijd goed bereikbaar is, men is hier
dus nog ontevreden over.
Ook vindt 100% het belangrijk dat men wordt terug gebeld wanneer ze gebeld hebben,
27% ervaart dat dit nog niet gebeurt.
Hieruit kan er geconcludeerd worden dat wanneer het Logeerhuis meer wil aansluiten bij
de wensen en behoefte er verandering noodzakelijk is in de bereikbaarheid van de
teamleider.
Groepsleiding
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat 91% het
belangrijk vindt dat er vaste groepsleiding werkt en geen inval. De helft ervaart dat dit
altijd zo is. De andere helft ervaart dat er vaak inval werkt.
Over de bereikbaarheid van groepsleiding is ruim de helft tevreden een belangrijk
gegeven is dat 12% hier ontevreden over is en groepsleiding het weekend niet altijd kan
bereiken.
Daarnaast ervaart 27% van de ouders dat ze niet voldoende op de hoogte worden
gehouden van hoe de logeerweekenden verlopen, ook wordt er weergegeven dat zij hier
wel behoefte aan hebben.
Over het op de hoogte zijn van de achtergrond van het kind komt naar voren dat de helft
ervaart dat groepsleiding hiervan op de hoogte is, de ander helft is hier niet tevreden
over.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ouders/verzorgers behoefte hebben aan meer
vaste groepsleiding en dat de bereikbaarheid en kennis van groepsleiding niet aansluit op
de wensen en behoefte van ouders/verzorgers.
Programma
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat een kwart
van de ouders/verzorgers ontevreden zijn over het meegeven van het programma, zij
ervaren dat deze soms of niet meegegeven wordt terwijl ze dit wel belangrijk vinden.
Daarnaast komt naar voren dat bij afwezigheid 18% ervaart dat er geen programma
opgestuurd wordt 87% vindt het dan ook belangrijk dat dit wel gebeurt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er op dit onderwerp niet wordt aangesloten op de
wensen en behoefte van ouders/verzorgers. Daarnaast kunnen we concluderen dat over
het opsturen van het programma bij afwezigheid de meningen hierover verdeeld zijn.
Algemeen
Uit de gegevens van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat 59%
behoefte heeft aan een georganiseerde informatie avond, dit één a twee keer per jaar.
41% heeft hier geen behoefte aan. Conclusie is dat het merendeel behoefte heeft aan
een informatie avond.
In de openvragen van het onderzoek bij ouders/verzorgers komt naar voren dat de
voorkeurstijden om hun kind te brengen per locatie verschillend is.
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Het Nieuwe Logeerhuis en Jumbo geeft duidelijk een voorkeur aan om hun kind op
vrijdag om 17.00 te brengen. Bij deeltijd is voor 84% de voorkeur om hun kind op
vrijdag na 17.30 te brengen.
Voor het ophalen komen de voorkeurstijden van de verschillende locaties erg overheen,
bij alle locaties is de voorkeurstijd om hun kind op zondag op te halen 17.00.
Bij het geven van een rapportcijfer hebben ouders/verzorgers van de verschillende
locaties allemaal een ruim voldoende gegeven. Wel liepen de rapportcijfers wat uit een
en is er verschil tussen de verschillende locaties. De ouders/verzorgers van het nieuwe
logeerhuis hebben gemiddeld een 8 gegeven. De ouders/verzorgers van Deeltijd een 7,6
en de ouders/verzorgers van Jumbo een 6,6. Het gemiddelde rapportcijfer van de
ouders/verzorgers van alle locaties is een 7,4. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
ouders/verzorgers tevreden zijn over het logeerhuis.
Conclusies jeugdigen:
Groepsleiding:
Uit de gegevens van het onderzoek bij jeugdigen komt naar voren dat 66% van de
jeugdigen het belangrijk vindt dat er niet vaak inval is, maar steeds vaste groepsleiding.
34% vindt dat niet belangrijk. 38% geeft aan dat er steeds vaste groepsleiding is, bijna
de helft zegt dat dit soms is en 14% zegt dat er vaak inval is. De conclusie hieruit is dat
tweederde van de jeugdigen het belangrijk vindt dat er steeds vaste groepsleiding is en
dat dit in 40% van de gevallen ook zo ervaren wordt. Er wordt dus niet volledig
aangesloten op de wensen en behoefte van jeugdigen over de vastigheid van
groepsleiding en zij geven aan dat er regelmatig inval is.
Onder de jeugdigen vindt 84% het belangrijk dat groepsleiding enthousiast is tijdens het
weekend. Van de jeugdigen boven de 8 jaar geeft 62% aan dat groepsleiding enthousiast
is en 35% geeft aan dat het soms is. Van de jeugdigen onder de 8 jaar geeft ruim de
helft aan dat ze groepsleiding aardig vinden en dat ze vaak met hen spelen, 27% geeft
aan dat dit soms is en 18% geeft aan dat dit niet is. Hoewel 84% het belangrijk vindt dat
groepsleiding enthousiast is over het weekend, geeft nog geen tweederde aan dat dat
ook zo is en is hier dus tevreden over. Het overige deel is dus niet helemaal tevreden
over het enthousiasme van groepsleiding. Het enthousiasme van groepsleiding sluit
daardoor dus niet geheel aan op de wensen en behoefte van jeugdigen.
Ook geeft 90% aan het belangrijk te vinden dat groepsleiding weet wie hij/zij is, wat
hij/zij moeilijk vindt en wat goed voor hem/haar is. De ruime meerderheid geeft aan dat
dit zo is, 30% geeft aan dat dit soms zo is en 10% zegt dat dit niet zo is. Ook hier geeft
90% aan het belangrijk te vinden dat groepsleiding de achtergronden van het kind weet,
geeft nog geen tweederde aan dat dat ook zo is en is hier dus tevreden over. Het overige
deel is dus niet helemaal tevreden over in hoeverre groepsleiding weet wie hij/zij is, wat
hij/zij moeilijk vindt en wat goed voor hem/haar is en daardoor wordt er niet geheel
aangesloten bij de wensen en behoefte van jeugdigen.
Activiteiten:
Uit de gegevens komt naar voren dat 82% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat de
activiteiten op het programma vooraf bekend zijn. Naar voren komt dat 75% van de
jeugdigen ervaart dat de activiteiten op het programma vooraf bekend zijn. De conclusie
hieruit is dat de jeugdigen tevreden zijn over het vooraf bekend zijn van de activiteiten.
Onder de jeugdigen vindt 95% het belangrijk dat de activiteiten leuk zijn. Bij de
jeugdigen onder de 8 jaar vindt ook 91% de activiteiten leuk en daarmee kan de
conclusie getrokken worden dat ze tevreden zijn over de activiteiten. Van de jeugdigen
boven de 8 jaar vindt 60% de activiteiten leuk en 27% vindt de activiteiten soms leuk.
De conclusie hieruit is dat de jeugdigen boven de 8 jaar niet altijd tevreden zijn over het
feit of de activiteiten leuk zijn.
Ook komt naar voren dat 82% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat de activiteiten
gekozen worden met hun inbreng. 38% geeft aan dat dit gebeurt, ook 38% geeft aan dat
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dit soms gebeurt en 18% geeft aan dat dit niet gebeurt. Hieruit valt te concluderen dat
hier een verandering in dient te komen, wil men meer aansluiten op de wensen en
behoefte van de jeugdigen.

Spelmateriaal:
Uit de gegevens komt naar voren dat 80% het belangrijk vindt dat het spelmateriaal
aansluit op de leeftijd. Van de jeugdigen boven de 8 jaar vindt 40% dat het spelmateriaal
aansluit op de leeftijd, 36% vindt dat het soms aansluit op de leeftijd en 18% vindt dat
het niet aansluit op de leeftijd. Van de jeugdigen onder de 8 jaar vindt 55% dat er leuk
speelgoed is, 27% vindt dat er soms leuk speelgoed is en 18% vindt dat er geen leuk
speelgoed is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat van alle jeugdigen ruim de helft
vindt dat het spelmateriaal aansluit bij hun wensen en behoefte.
Slapen:
Uit de gegevens komt naar voren dat 95% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat
hij/zij een goed bed heeft om fijn te slapen. Slechts 36% ervaart dat hij/zij ook een goed
bed heeft om fijn te slapen, 16% ervaart dat soms en 48% ervaart dat helemaal niet.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ruime meerderheid jeugdigen erg ontevreden
zijn over hun bed en de nachtrust.
Onder de jeugdigen vindt 65% het belangrijk dat hij/zij op een tijdstip naar bed moet dat
past bij de leeftijd en 30% vindt dat niet belangrijk. In het onderzoek geeft 38% aan dat
zij op een tijdstip naar bed moeten, wat past bij de leeftijd, 16% zegt dat dit soms zo is
en 40% geeft aan dat dit niet zo is. De wensen en behoefte van de jeugdigen lopen
hierbij erg uiteen. Uit de aanvullingen die de jeugdigen op deze vraag hebben gegeven,
komt duidelijk naar voren dat veel van de jeugdigen graag later naar bed wil. Daaruit zou
dan de conclusie zijn dat ruim de helft van de jeugdigen vindt dat de bedtijd niet aansluit
bij hun wensen en behoefte.
Eten:
Uit de gegevens komt naar voren dat 95% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat het
eten lekker is. Van de jeugdigen boven de 8 jaar ervaart 61% dat het eten lekker is en
35% ervaart dit soms. Van de jeugdigen onder de 8 jaar ervaart 27% dat het eten lekker
is, 54% ervaart dit soms en 18% ervaart dat het eten niet lekker is. Conclusie hieruit is
dat vooral de jongste jeugdigen niet tevreden zijn over het feit of het eten lekker is. Bij
de oudere jeugdigen vindt bijna tweederde deel het eten wel lekker.
Algemene indruk:
Uit de gegevens komt naar voren dat 93% van de jeugdigen het belangrijk vindt dat
hij/zij zichzelf kan zijn in het groepje. 82% geeft aan zichzelf te kunnen zijn in het
groepje en 16% geeft aan dit niet altijd te kunnen zijn. Het overgrote merendeel is
tevreden over het feit dat hij/zij zichzelf kan zijn in het groepje.
Bijna 100% vindt het belangrijk dat hij/zij het naar zijn/haar zin heeft in het groepje.
Van de jeugdigen onder de 8 jaar geeft 82% aan het leuk te vinden in het groepje en
18% het soms leuk te vinden in het groepje. Het overgrote merendeel van de jeugdigen
onder de 8 jaar vindt het groepje leuk en is hierover dus tevreden. Van de jeugdigen
boven de 8 jaar heeft 70% het naar zijn/haar zin en 20% heeft het soms naar zijn/haar
zin. Ruim tweederde van de jeugdigen is dus tevreden over het groepje en de rest is iets
minder tevreden over het groepje. Conclusie hieruit is dat de grote meerderheid van de
jongeren tevreden is over het groepje.
Ook is de jeugdigen gevraagd een rapportcijfer te geven. Hoewel soms de resultaten erg
uiteen liepen is er door het overgrote merendeel een ruime voldoende gegeven. De
jeugdigen van het nieuwe logeerhuis hebben gemiddeld een 7,8 gegeven. De jeugdigen
van Deeltijd een 7,8 en de jeugdigen van Jumbo een 8,3. Het gemiddelde van alle cijfers
van de jeugdigen komt op een 7,9. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de jeugdigen
tevreden zijn over het logeerhuis.
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Aanbevelingen:
• De bereikbaarheid van de teamleider vergroten.
Mogelijke oplossingen; de teamleider te voorzien van een mobiele telefoon.
Een andere mogelijke oplossing is ouders/verzorgers op de hoogte brengen van
bepaalde tijden waarop de teamleider te bereiken is.
De bereikbaarheid wordt ook vergroot op het moment dat er gebruik gemaakt
wordt van een mobiel, deze ook beschikt over een voicemail. De voicemail biedt
duidelijkheid wie de teamleider eventueel terug moet bellen, ook is het mogelijk
om via de voicemail ouders/verzorgers te verwijzen naar momenten dat de
teamleider bereikbaar is.
• Bekijk de mogelijkheden voor meer vastigheid van groepsleiding in de teams.
Mogelijke oplossingen; In elk team minstens vijf groepsleiding waardoor er minder
vaak inval nodig is. Een andere mogelijkheid is een vaste invalpoule, deze kunnen
invallen in het weekend dat ze zelf geen vast groepje hebben. Hierdoor worden de
verschillende invallers beperkt, waardoor invallers ook bekend worden bij
jeugdigen en ouders/verzorgers.
• Bekijken van mogelijkheden om enthousiasme van groepsleiding te verbeteren.
Mogelijke oplossingen; zoeken naar mogelijke oorzaak van deze resultaten,
motiveren van groepsleiding en bespreekbaar maken van dit onderwerp tussen
verschillende teams.
• Bekijk de mogelijkheden om ouders/verzorgers beter te informeren over hoe de
logeerweekenden verlopen.
Mogelijke oplossingen; gezamenlijk een afsluiting doen waar ook
ouders/verzorgers bij aanwezig zijn, op dat moment het verloop van het weekend
bespreken. Eventuele bijzonderheden met ouders/verzorgers zelf bespreken
wanneer het kind op zondag wordt opgehaald.
• De bereikbaarheid van groepsleiding vergroten.
Mogelijke oplossingen; Binnen de locatie Jumbo en deeltijd wordt de telefoon
zowel op kantoor als op de groep gehoord en dus zou groepsleiding op activiteiten
buiten het logeerhuis na altijd bereikbaar moeten zijn. Voor het nieuwe logeerhuis
zijn er draagbare telefoons beschikbaar waardoor het mogelijk is om de telefoons
altijd op de groep neer te leggen, een andere mogelijkheid zou een klikker zijn.
Wanneer er gebeld wordt krijg je ook op de groep doormiddel van een geluidje te
horen dat de telefoon gaat.
Wanneer er activiteiten buiten het logeerhuis plaats vinden is het een
mogelijkheid om de mobiele telefoon van de bus mee te nemen. En hier de
ouders/verzorgers ook van op de hoogte te brengen dat bij het niet opnemen van
de telefoon groepsleiding bereikbaar is via de mobiele telefoon.
• Bekijk de mogelijkheden om kennis en inzicht van groepsleiding over de
achtergrond van de jeugdigen te vergroten.
Mogelijke oplossingen; verantwoordelijkheid bij groepsleiding leggen dat ze op de
hoogte zijn van de achtergrond van de jeugdigen, dit is mogelijk door op de
hoogte te zijn van wat er in de logeermappen staat. Deze logeermap ook actueel
houden zodat ook nieuwe groepsleiding en inval op de hoogte is van de
achtergrond.
Ook is een mogelijkheid om na elk weekend te rapporteren over hoe het weekend
met de jeugdigen is verlopen en deze rapportage regelmatig terug lezen om op de
hoogte te blijven van hoe het met de jeugdigen gaat.
• Het programma consequent mee geven en bij afwezigheid opsturen.
Mogelijke oplossingen; het programma samen met de jeugdigen in het weekend
maken en wanneer ze zondag opgehaald worden deze meegeven. Bij jeugdigen
die niet in staat zijn het programma zelf bij te houden deze aan ouders/verzorgers
geven. Bij afwezigheid het programma zondag opsturen of mailen.
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Activiteiten kiezen met inbreng van de jeugdigen om het aantal activiteiten wat de
jeugdigen leuk vinden te vergroten.
Mogelijke oplossingen; programma maken tijdens het logeerweekend, jeugdigen
laten meedenken, om ideeën vragen en ze actief betrekken bij het maken van het
programma.
Bekijken van de mogelijkheden met betrekking tot de bedden en bedtijd van de
jeugdigen.
Mogelijke oplossingen; een zachte topper, dun zacht matrasje of een deken op de
bestaande matrassen. Wat betreft de bedtijden van de jeugdigen zou een
oplossing kunnen zijn het bespreekbaar maken van de bedtijd, eventueel kijken
naar een mogelijkheid tot later naar bed. Hierbij moet wel rekening gehouden
worden met de doelgroep en leeftijd, bekijk altijd wat het beste is voor de groep
en de individuele jeugdigen.
Bekijken van de mogelijkheden met betrekking van aansluitend spelmateriaal.
Mogelijke oplossingen; uitwisselen van spelmateriaal tussen verschillende groepen
en gezamenlijk keuzes maken in aanschaf van spelmateriaal.
Bekijken van de mogelijkheden met betrekking tot lekker eten.
Mogelijke oplossingen; betrekken van de jeugdigen bij het maken van keuzes van
eten en daarbij de afweging maken van het belang van lekker en iets minder
gezond of andersom.
Maak bespreekbaar, in de groep of individueel, wanneer een jeugdige het niet zo
naar zijn zin heeft of het groepje niet leuk vindt. Er kan dan gekeken worden waar
dat aan ligt, hoe dit veranderd kan worden en wat eventuele mogelijke
oplossingen zouden kunnen zijn.
Één keer per jaar een informatie avond organiseren waar relevante informatie
wordt gegeven.
Na de informatieavond evalueren hoe ouders/verzorgers de avond hebben ervaren
en hier op inspelen.
Bekijk de mogelijkheden om het logeren op vrijdag bij het Nieuwe logeerhuis en
Jumbo om 17.00u te laten beginnen.
Bekijk de mogelijkheden om het logeren op vrijdag bij Deeltijd om 17.30u te laten
beginnen.
Het logeren op Zondag bij alle locaties om 17.00 laten beëindigen.
Mogelijke oplossingen; diensten van groepsleiding om 17.00 laten beëindigen, op
deze manier biedt je ouders/verzorgers de mogelijkheid om hun kind tot 17.00 te
laten logeren.
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Aanpassing/Terugkoppeling:
Aanpassing:
Bekijk vanuit je eigen ervaringen met het afnemen van de enquêtes en
vanuit de reacties die je hebt gekregen op de enquêtes of het nodig is om
de enquêtes aan te passen. Pas wanneer nodig de enquêtes aan, maak
het draaiboek ook weer actueel met de nieuwe enquêtes en voeg de
bestanden toe op de computer. Bekijk of de oude bestanden weg kunnen,
zodat er niet veel verschillende versies te vinden zijn.
Terugkoppeling:
Overleg en bedenk hoe een terugkoppeling kan plaatsvinden. Bedenk hoe
dit voor zowel ouders/verzorgers als voor jeugdigen kan. Het rapportcijfer
kan teruggekoppeld worden door een publicatie op de website. Op de
website staat al een rapportcijfer van wat ouders/verzorgers en jeugdigen
de vorige keer hebben gegeven. Voor publicatie op de website moet je de
beleidsmedewerker benaderen. Nu is dit Jochem Vloemans, maar dit zou
in de toekomst kunnen veranderen. Overleg dit met de
opdrachtgever/teamleider.

Na deze aanpassing en terugkoppeling is het onderzoek afgesloten! Zorg
ervoor dat de volgende onderzoekers snel kunnen starten door dit
draaiboek actueel te houden en aanpassingen door te voeren waar nodig!
Op die manier dragen we allemaal bij aan het verbeteren van het
logeerhuis en zorgen we ervoor dat het logeerhuis goed aansluit bij de
wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen en zullen zij
tevreden blijven!!
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Bijlage 6:
Beoordelingscriteria voor het eindproduct van de opdrachtgever
Het eindproduct dient aan de volgende criteria te voldoen:
1. Het eindrapport is voorzien van een omslag en titelblad, een correcte
inhoudsopgave, een voorwoord waarin de studenten zich onder meer voorstellen,
een inleiding met:
a. De instelling waarvoor het project uitgevoerd is en de verstrekte
opdrachtformulering
b. De probleemstelling
c. De doelstelling
d. De opbouw van het rapport,
Een samenvatting van het rapport (maximaal 1 A4).
Het eindrapport is voorzien van een literatuurlijst en evt. bijlagen, is in correct
Nederlands geschreven en hanteert op een correcte manier citaten en verwijzing
naar literatuur
2. Er is een adequate en onderbouwde analyse gegeven van een door een instelling
uit de beroepspraktijk gegeven opdracht en dienaangaande probleemstelling.
3. Er is een correct onderbouwde verantwoording afgegeven over de gekozen
onderzoeksmethode in relatie tot haalbare veranderingen of aanpassingen voor de
opdrachtgevende organisatie
4. De onderzoeksgegevens en evt. gegevens vanuit het kwaliteitszorgsysteem van
de betreffende organisatie zijn systematisch, planmatig en doelgericht gehanteerd
en geoperationaliseerd naar voor de organisatie haalbare (beleids)voorstellen,
aanbevelingen of producten
5. De visie op het probleem dat ten grondslag ligt aan de afstudeeropdracht is
adequaat weergegeven en met literatuur onderbouwd
6. De problematiek is adequaat geplaatst in het licht van relevante achtergronden
van de betrokken actoren en van daaruit zijn de keuzes op een correcte wijze
gemotiveerd
7. Er is verantwoording afgegeven van en over de (onderzoeks)activiteiten die
ondernomen zijn
8. Er is een correcte beschrijving gegeven van het behaalde resultaat, de uitkomsten
van het onderzoek en het product. Afhankelijk van de opdracht is een afzonderlijk
product bij dit verslag gevoegd. (Bijvoorbeeld: een protocol als de opdracht is om
een protocol te ontwerpen, een trainingsprogramma, een methode)
9. Er zijn logisch, consistent en samenhangende conclusies getrokken en
dienaangaande aanbevelingen of (beleids)voorstellen op een correcte wijze
omschreven of een passend product geleverd
10. Er is een heeft een korte verantwoording afgegeven over de uitvoering (reflectie
op het plan van aanpak en de beheersmatige zaken als tijdsplanning, inzet van
mensen, risicofactoren, etc).
Een beoordeling met min. een voldoende cijfer van 5.5 of hoger is voorwaardelijk
voor de presentatiefase.
Richtlijn omvang van het verslag ongeveer 35 pagina’s A4; (exclusief eventuele
bijlagen)
Lettergrootte: verdana 10 pts; arial 10 pts; times 12 pts.
Op 1 pagina A4 staan 350 á 375 woorden.
Er worden vier exemplaren ingeleverd:
- een voor de begeleider
- een voor de medebeoordelaar
- 2 voor de opleiding
Het studentduo geeft zelf een exemplaar aan de opdrachtgever.
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Criteria
Het eindrapport is voorzien van een omslag en
titelblad, een correcte inhoudsopgave, een
voorwoord waarin de studenten zich onder meer
voorstellen, een inleiding met:
a. De instelling waarvoor het project
uitgevoerd is en de verstrekte
opdrachtformulering
b. De probleemstelling
c. De doelstelling
d. De opbouw van het rapport,
Een samenvatting van het rapport (maximaal 1
A4).
Het eindrapport is voorzien van een
literatuurlijst en evt. bijlagen, is in correct
Nederlands geschreven en hanteert op een
correcte manier citaten en verwijzing naar
literatuur.

Max.
Normering*
0.5

Beoordeling + evt.
toelichting

Er is een onderbouwde analyse gegeven van een 0.5
door een instelling uit de beroepspraktijk
gegeven opdracht en dienaangaande
probleemstelling.
Er is een correct onderbouwde verantwoording
afgegeven over de gekozen onderzoeksmethode
in relatie tot haalbare veranderingen of
aanpassingen voor de opdrachtgevende
organisatie.

1

De onderzoeksgegevens en evt. gegevens vanuit 1
het kwaliteitszorgsysteem van de betreffende
organisatie zijn systematisch, planmatig en
doelgericht gehanteerd en geoperationaliseerd
naar voor de organisatie haalbare
(beleids)voorstellen, aanbevelingen of
producten.
De visie van het studentduo op het probleem dat 1.5
ten grondslag ligt aan de afstudeeropdracht is
adequaat weergegeven en met literatuur
onderbouwd.
De projectgroep heeft de problematiek adequaat 1
geplaatst in het licht van relevante
achtergronden van de betrokken actoren en van
daaruit hun keuzes op een correcte wijze
gemotiveerd.
De projectgroep heeft een adequate
verantwoording afgegeven van en over de
(onderzoeks)activiteiten die ondernomen zijn.

1
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De projectgroep heeft een correcte beschrijving
gegeven van het behaalde resultaat, de
uitkomsten van het onderzoek en het product.
Afhankelijk van de opdracht is een afzonderlijk
product bij dit verslag gevoegd. (Bijvoorbeeld:
een protocol als de opdracht is om een protocol
te ontwerpen, een trainingsprogramma, een
methode).

1.5

De projectgroep heeft adequate (logisch,
consistent en samenhangend) conclusies
getrokken en dienaangaande aanbevelingen of
(beleids)voorstellen op een correcte wijze
omschreven of een adequaat product geleverd.

1.5

De projectgroep heeft een korte verantwoording
afgegeven over de uitvoering (reflectie op het
plan van aanpak en de beheersmatige zaken als
tijdsplanning, inzet van mensen, risicofactoren,
etc).

0.5

Alle projectgroepleden zijn in gelijke mate
verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving.
Feedback/beoordelingsformulier Fase 1, 2 en 3
zijn tijdig ingeleverd.

v
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BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT OPDRACHTGEVER

Titel afstudeerproject:

Leden studentduo:

1. Kelly van den Hurk

2. Virna Kerkhof

Beoordeeld door:

1...............................................................

2...............................................................

Beoordeling opdrachtgever (10%): .............................................

Eindcijfer*: .............

Datum: ..................

Handtekening beoordelaar 1: .....................................................

Handtekening beoordelaar 2: .....................................................

* De cijfers worden afgerond op 1 decimaal
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