Beste,
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw voert een kwaliteitsmeting uit van alle Gentse
speelpleinen. In het kader hiervan zouden we graag ook ouders bevragen van kinderen
die naar deze speelpleinen komen. We stelden een korte vragenlijst op die vijf à tien
minuutjes tijd vraagt. Er kunnen meerdere antwoordmogelijkheden per vraag zijn. Hebt
u even tijd om deze vragenlijst in te vullen. U helpt ons hiermee sterk vooruit! Dank bij
voorbaat!
1. Vindt uw kind het tof op het speelplein?
o Ja, supertof. Het is er megazot van.
o Mijn kind gaat gewoon graag naar het speelplein.
o Het hangt af van welke speelmogelijkheden er waren die dag.
o Mijn kind vindt het speelplein niet zo leuk.
o Mijn kind haat het speelplein.
2. Waarom komen jullie naar het speelplein?
o Omdat mijn kind graag naar het speelplein komt.
o Omdat het leuke begeleiding is.
o Omdat het leuke activiteiten voor de kinderen aanbiedt.
o Omdat het voor mij als ouder een handige opvang is.
o Omdat het voor mij als ouder een goedkope opvang is.
o Omdat de mensen van het speelplein altijd vriendelijk zijn.
o Omdat het speelplein vlak in de buurt ligt.
o Omdat het goedkoop is.
o Andere: …………………………………………………………………………………….

3. Is er een verschil tussen spelen op het speelplein en thuis spelen?
o Ja, het speelplein biedt veel meer speelmogelijkheden:
speelterrein, vriendjes, begeleiders, speelmateriaal.
o Niet direct, mijn kind kan evenveel thuis spelen als op het
speelplein.
o Ja, mijn kind kan met meer dingen thuis spelen.
4. Duidt aan hoe belangrijk het speelplein is voor jullie?
o Heel belangrijk
o Belangrijk
o Neutraal
o Minder Belangrijk
o Niet Belangrijk
5. Hoe vaak komt
o
o
o
o
o
o
o

uw kind naar het speelplein?
Het komt bijna iedere dag van de zomervakantie.
Het komt meer dan twee dagen per week naar het speelplein.
Het komt ongeveer twee dagen per week naar het speelplein.
Het komt één keer per week naar het speelplein.
Het komt ongeveer tweewekelijks naar het speelplein.
Het komt een paar keer per maand naar het speelplein.
Het komt ……………………………………… naar het speelplein.

6. Weet u wat het speelplein is? Ja/Neen (schrap wat niet past)
 Indien Ja, beschrijf kort wat het speelplein voor u is.

7. Weet u waarom andere kinderen niet naar het speelplein komen?
o Het speelplein is niet genoeg gekend.
o Er wordt weinig reclame gemaakt voor het speelplein.
o De begeleiding is niet verantwoordelijk genoeg.
o De werking is open (de kinderen mogen in en uit lopen op het
speelplein).
o Het is te duur.
o De werking gaat enkel door in de namiddag.
o Andere dingen te doen.
o Andere: ……………………………………………………………………………………..

8. Op het speelplein spelen deze kinderen:
o alle kinderen
o vooral jonge kinderen
o vooral lagere schoolkinderen
o vooral tieners
o vooral jongens
o vooral meisjes
o allochtone kinderen
o kansarme kinderen
o vooral kinderen uit Vlaamse gezinnen

9. Hoe verloopt het contact met ouders en duidt de mate van tevredenheid hierbij
aan (schrappen wat niet past)
o
o
o
o
o
o
o
o

via mondelinge overdracht
via brieven
telefonisch contact
via de speelpleinwebsite
via email
via een prikbord op het speelplein
via het speelpleinboekje
andere: ……………………………….

Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/
Tevreden/

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet

tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden

10. Als u uw contact met het speelplein zou beschrijven, kiest u eerder voor:
o wederzijds vertrouwen
o een open communicatie mogelijk
o enkel contact bij practische zaken: inschrijven, afspraken, …
o ons contact verloopt moeilijk
o het contact leidt altijd tot ruzie
o geen contact

11. Krijgen ouders volgens u voldoende informatie over het speelplein?
o Ja, we krijgen superveel informatie.
o Ja, we weten voldoende.
o Neen, ik zou graag wat meer informatie willen.
o Neen, ik krijg totaal geen informatie. Ik weet niets over het
speelplein.

12. Hoe vindt u de kostprijs van het speelplein?
o Ik vind het een goede prijs.
o Deze werking is gratis, ik zou er ook wat geld willen voor geven.
o Ik vind dat de prijs wat hoog is.
o Ik vind de prijs te hoog.
o De prijs is te duur waardoor anderen niet naar het speelplein
komen.
13. Bent u graag als ouder betrokken tot het speelplein?
o Ik zou graag inspraak hebben als ouder in de speelpleinwerking.
o Ik wil graag komen naar een speelpleinopendeurdag, een diaavond of eetavond voor ouders op het speelplein.
o Ik ben graag op de hoogte van hoe het ging met mijn kind op het
speelplein.
o Als ik de practische afspraken ken inzake zwemmen, uitstappen, …
dan is dat voor mij voldoende.
o Ik hoef in feite niet betrokken te worden met het speelplein.

Wij danken u voor het invullen en terugbezorgen van deze vragenlijst!

