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Inleiding 

 

Tyltylcentrum De Witte Vogel bestaat uit een kinderdagcentrum voor meervoudig 

gehandicapte kinderen en een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Het 

kinderdagcentrum (KDC) maakt onderdeel uit van stichting Responz. Zowel op het KDC als de 

school worden revalidatiebehandelingen verzorgd door Sophia Revalidatie. 

Het kinderdagcentrum biedt kinderen met een meervoudige beperking van 0 tot en met 5 

jaar dagopvang, onderzoek, begeleiding en behandeling en ondersteunt hun ouders. Indien 

het kind 4 of 5 jaar is, gaat het naar de school van Tyltylcentrum De Witte Vogel of een 

andere vervolgopvang.  

 

Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en waar nodig te verbeteren, laat 

Tyltylcentrum De Witte Vogel met regelmaat tevredenheidonderzoeken onder ouders (OTO’s) 

uitvoeren. Eerder gebeurde dit in 2004, 2008 en 2011. Het KDC en de school hebben elk een 

eigen versie van het OTO. 

Het onderzoek van juni 2015 is een geactualiseerde versie van het onderzoek dat in 2011 is 

uitgevoerd. Nieuw aan het onderzoek is dat de ouders kunnen kiezen het vragenformulier 

online of schriftelijk in te vullen. 

 

De vragen in het tevredenheidonderzoek zijn eenvoudig gehouden in verband met het 

percentage ouders dat de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig is. Het is nadrukkelijk 

de bedoeling van het onderzoek dat elke ouder kan begrijpen waar het om gaat en wat er 

van hem/haar verwacht wordt. Als zij dit wensen, kunnen zij bij het invullen ondersteuning 

krijgen van maatschappelijk werk. In de begeleidende brief werd die hulp aangeboden. 
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1. Onderzoeksopzet 

 

1.1 Doel van het onderzoek 

Dit tevredenheidonderzoek wil de waardering meten van ouders van KDC De Witte Vogel. De 

doelstelling van dit onderzoek is: 

Inzicht krijgen in hoe ouders/verzorgers de kwaliteit beoordelen van verschillende onderdelen 

van de dienstverlening van het KDC van De Witte Vogel. 

 

De volgende onderzoeksvragen komen daarbij expliciet aan de orde: 

- Welk rapportcijfer kennen ouders/verzorgers de dienstverlening van het KDC van De 

Witte Vogel in het algemeen toe 

- Welke aspecten van de dienstverlening waarderen ouders/verzorgers het meest 

- Welke aspecten van de dienstverlening beoordelen ouders/verzorgers als minder 

goed 

 

1.2 Methode van onderzoek 

Om de mening van ouders te meten, is gekozen voor het gebruik van een vragenlijst (bijlage 

1). De gehanteerde vragenlijst is in de basis gelijk aan die van het eerder gehouden 

onderzoek (2011). Op verzoek van de leiding van het KDC zijn enkele vragen toegevoegd of 

anders verwoord.  

Nieuw bij dit onderzoek dat de vragenlijst online kon worden ingevuld of een papieren versie. 

 

De ouders/verzorgers konden hun mate van tevredenheid aangeven op een vierpuntsschaal, 

waarbij de hoogste score – score 4 - ook de meeste tevredenheid aanduidt. 

Omdat het taalniveau van de ouders uiteen loopt is erop gelet de formulering van de vragen 

zo eenvoudig mogelijk te maken. Niet-Nederlandse ouders konden samen met de 

maatschappelijk werker de vragenlijst invullen. Omdat deelname anoniem is en niet verplicht, 

was het niet mogelijk op voorhand ouders te benaderen bij wie problemen werden verwacht 

met het lezen en invullen van de vragenlijst. 

 

In de vragenlijst komen, verdeeld over 64 vragen, de volgende onderzoeksvelden aan de 

orde: 

1. Algemeen 

2. Begeleiding/behandeling (Doelstelling, Doelen) 

3. Communicatie (Verloop communicatie, Toegankelijkheid medewerkers, Nakomen 

afspraken, Verslaglegging) 

4. Algemene waardering 
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Daarnaast is de ouders/verzorgers gevraagd een rapportcijfer te geven aan het KDC en te 

benoemen wat zij erg waarderen aan de dienstverlening en waarover zij minder tevreden 

zijn. 

De vragenlijst is de ouders/verzorgers per post toegezonden en ouders van wie een e-

mailadres bekend is, kregen per mail een uitnodiging om online deel te nemen.  

De ouders die de papieren versie invulden, konden de vragenlijst in dichte envelop 

meegeven aan hun kind of rechtstreeks naar De Witte Vogel terugsturen. Het KDC 

verzamelde alle geretourneerde enveloppen en heeft ze overgedragen aan de onderzoeker. 

 

1.3 Doelgroep 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit alle ouders/verzorgers van wie één of meer 

kinderen gebruikmaken van KDC De Witte Vogel.  
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2. Resultaten 

 

2.1 Response 

De ervaring met het KDC kan wat langer zijn of heel kort. Niet alle vragen zijn door iedere 

respondent ingevuld. In de online versie was een antwoord op elke vraag verplicht. Daartoe 

was bij een aantal vragen de optie ‘niet van toepassing’ toegevoegd. Bij de schriftelijke 

versie was het natuurlijk wel mogelijk om vragen over te slaan. Toch gebeurde dat maar 

weinig. Vraag 18 (‘Ik ben tevreden over de ouderochtenden waar ik voorlichting krijg over 

een bepaald thema’) werd vier maal niet ingevuld. Hierbij was online geen optie ‘niet van 

toepassing’ toegevoegd. Maar ook bij een aantal andere vragen is het mogelijk dat die optie 

toegevoegd had moeten worden.  

 

2.2 Resultaten 

Er zijn 31 onderzoeksformulieren verstuurd. Acht ouders vulden de enquête online in, negen 

deden het op papier. Dat betekent een totale response van 58%. In 2011 was dat 58%.  

 

2.3 Algemeen (vraag 1 t/m 7) 

Kinderen gaan met plezier naar het KDC en zij voelen zich er veilig. De respondenten zijn in 

iets mindere mate dan in 2011 tevreden over de kwaliteit van de diverse ruimtes van het KDC. 

Al zijn er ook kritische opmerkingen over de veiligheid van de speelplaats en de schoonmaak. 

Het merendeel van de respondenten vindt dat de medewerkers een reëel beeld hebben van 

hun kind, respect tonen en rekening houden met verschillen in de achtergronden van de 

kinderen.  

 

2.4 Begeleiding/behandeling – doelstelling (vraag 8 t/m 21) 

Het KDC biedt kinderen van nul tot en met vijf jaar met een meervoudige beperking een 

integraal aanbod van dagopvang, onderzoek, begeleiding en behandeling en 

ondersteunen de ouders. Samen met de ouders probeert het KDC een beeld te krijgen van 

de mogelijkheden van elk kind, stimuleert het in zijn ontwikkeling en begeleidt ouders bij het 

uitzoeken van vervolgopvang/onderwijs.  

 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de inzet en werkwijze om deze 

doelen te bereiken. De informatie bij het oriëntatiegesprek wordt als voldoende ervaren en 

het plaatsingstraject verloop doorgaans goed. De medische zorg (sondevoeding, 

medicijngebruik en omgaan met epilepsie) scoren goed al krijgen de laatste twee elk ook 

een score 1. 
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De huisbezoeken van diverse medewerkers geven een gespreid beeld. Er is diverse keren ‘niet 

van toepassing’ aangegeven.   

De respondenten vinden dat zij voldoende gelegenheid hebben om na de wenperiode met 

de behandelaars te spreken. Ook de andere contactmomenten (meeloopochtend, 

ouderochtend) scoren goed. 

De vragen 20 en 21 gaan over de voorbereiding van het kind op de overgang naar school of 

andere instelling. De respondenten die dat betreft zijn tevreden; het percentage ‘niet van 

toepassing’ is hoog. 

 

2.5 Begeleiding/behandeling – doelen (vraag 22 t/m 28) 

Over hun inbreng bij het vaststellen van de behandeldoelen zijn de respondenten tevreden. 

De groepsleiding informeert hen voldoende over hun werkwijzen en de resultaten. De 

therapeuten scoren op deze twee punten nu net iets beter dan in 2011. 

 

2.6 Communicatie – verloop van de communicatie (vraag 29 t/m 39) 

De respondenten zijn net als in 2011 te spreken over het verloop van de communicatie. Ze 

weten goed bij wie ze moeten zijn en worden zeer vriendelijk te woord gestaan. Er zijn 

voldoende manieren om contact te leggen en de vragen worden naar tevredenheid 

afgehandeld. Er heerst verdeeldheid over de informatie over de 

ondersteuningsmogelijkheden elders (vraag 37). Drie onderzoeken op rij (2008, 2011 en 2015) 

zijn niet alle respondenten voldoende op de hoogte van Quaboos en het OC-team.  

 

2.7 Communicatie – toegankelijkheid van de medewerkers (vraag 40 t/m 54) 

Algemene tevredenheid over de bereikbaarheid van groepsleiding en therapeuten. Ook 

nemen zij voldoende tijd voor de respondenten. 

Met beperkte uitzondering van de revalidatiearts is het gemakkelijk bij de medewerkers een 

afspraak te maken. Overigens geeft geen enkele respondent in tegenstelling tot 2011 nu aan 

niet of niet goed begrepen te worden door de revalidatiearts. 

 

2.8 Communicatie - nakomen van afspraken (vraag 55 t/m 57) 

De medewerkers houden zich allen aan gemaakte afspraken; de groepsleiding en 

revalidatiearts scoren hierop het best. 

Als een medewerker ziek of met verlof is, vangt De Witte Vogel dat goed op. Bij de 

groepsleiding net iets beter dan bij de therapeuten. 

 

2.9 Communicatie - verslaglegging en andere contacten (vraag 58 t/m 63) 

Ook hier weer alom waardering. Eenmaal een score 2 (soms mee eens) op de vraag over het 

zinvol zijn van de eerste bespreking met het team na plaatsing. Voor de rest vooral score 4 en 
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in wat mindere mate score 3. Bij vraag 62 (‘Ik heb echt iets aan het (handelings)plan KDC’) 

houden de scores 3 en 4 elkaar in balans, een verbetering ten opzichte van 2011. 

 

2.10 Algemene waardering (vraag 64 en 65) 

94% van de respondenten zou het KDC bij andere ouders aanbevelen. 

Als rapportcijfer krijgt het KDC net als in 2011 een 8,6 van de respondenten. 

 

2.11 Open vragen – wat ik goed vind 

De 13 respondenten die hier iets hebben ingevuld, hebben veel waardering voor de 

medewerkers van het KDC van De Witte Vogel. Zij roemen de sfeer en de aandacht voor het 

kind en het feit dat hun begeleiding de druk verlicht die er bij kind/ouders ligt. Ook de 

onderlinge samenwerking tussen groepsteams en behandelaars wordt gewaardeerd. 

 

2.12 Open vragen – wat beter zou kunnen 

In totaal hebben 11 respondenten van de mogelijkheid gebruikgemaakt om iets aan te 

geven wat beter zou kunnen. Over het gebouw en de hygiëne hadden vier respondenten 

opmerkingen. Het verbeteren van de communicatie noemden drie respondenten. Andere 

kritische opmerkingen betreffen: contactmiddag/ouderochtenden/handelingsplan; 

werkwijze; vervoer; naschoolse opvang; fysiotherapie en afspraken met revalidatiearts.  
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3. Conclusies en aanbevelingen 

 

3.1 Conclusies 

Gelet op het feit dat ruim 94% van de respondenten het KDC bij andere ouders zeker zou 

aanbevelen en bijna 6% ‘waarschijnlijk wel’, kan men concluderen dat het KDC het goed 

doet. Dat blijkt ook uit het waarderingscijfer van 8,6. 

Respondenten noemen expliciet de deskundigheid en aandacht van de medewerkers en de 

kwaliteit van de zorg als sterke punten. 

Verbetermogelijkheden voor het KDC liggen met name op het gebied van communicatie en 

in beperktere mate ook in de contacten met ouders. 

 

3.2 Aanbevelingen 

De waardering van de respondenten is groot en zeker een felicitatie waard. 

Waar liggen kansen om nog te verbeteren? 

 

locatie/hygiëne 

 met de nieuwbouw die medio 2016 betrokken gaat worden, zullen de kritische 

kanttekeningen over buitenruimte, veiligheid en hygiëne van het gebouw 

waarschijnlijk verleden tijd zijn. Om de overgang van oud naar nieuw te 

vergemakkelijken: ouders tijdig via Nieuwsbrief blijven informeren over de nieuwbouw; 

een tussentijdse bezoekmogelijkheid van de bouwplaats voor ouders en kinderen; 

foto’s van de vorderingen op de website e.d. 

 

Communicatie/contacten met ouders 

 zoals ook bij vorige onderzoeken duidelijk werd, geeft een deel van de respondenten 

aan dat ze meer informatie verwachten over andere ondersteunende organisaties. 

Het KDC kan nagaan of de gegeven informatie werkelijk is wat er aan informatie over 

bestaat en of die informatie ook alle ouders gemakkelijk bereikt. 

 het handelingsplan wordt duidelijk en overzichtelijk gevonden. De uitdaging kan 

zitten in het bekorten van de tekst zodat deze nog prettiger leesbaar is. 

 de communicatie door therapeuten wordt minder goed beoordeeld dan die van de 

groepsleiding. Hier kan het KDC nader onderzoek naar doen om te achterhalen waar 

de kritiek zich specifiek op richt. En vervolgens een verbeterplan opstellen en 

uitvoeren. 

 spellingscontrole op de teksten die naar ouders/derden gaan 

 bij de antwoorden op de vraag ‘wat zou beter kunnen?’ zit een suggestie voor 

opvang van het kind tijdens de jaarlijkse contactmiddag en een verzoek voor een 

andere tijdstip voor de ouderochtend. Ter beoordeling van het KDC of dit wenselijk is 

voor meer ouders en uitvoerbaar is. 
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Overig 

 fysiotherapie wordt met name genoemd als het gaat om opvangen van afwezigheid 

(ook bij SO en VSO); hiervan reden achterhalen en de vervanging verbeteren als dat 

mogelijk/wenselijk is 

 nagaan of op site en informatiemap gemakkelijk is te vinden waar en hoe ouders een 

klacht kunnen indienen 
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Algemeen (vraag 1 t/m 7) 
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Begeleiding/behandeling – doelstelling (vraag 8 t/m 21) 
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Begeleiding/behandeling – doelen (vraag 22 t/m 28) 
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Communicatie – verloop van de communicatie (vraag 29 t/m 39) 
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Communicatie – toegankelijkheid van de medewerkers (vraag 40 t/m 54) 
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Communicatie - nakomen van afspraken (vraag 55 t/m 57) 
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Communicatie - verslaglegging en andere contacten (vraag 58 t/m 63) 
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Algemene waardering (vraag 64 en 65) 
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Open vragen – wat ik goed vind 

 

 

 

Q66 Wat ik goed vind van het KDC van De

Witte Vogel is:

Beantwoord: 13 Overgeslagen: 4

# Reacties Datum

1 Ik vind de kwaliteit van zorg heel hoog. 30-3-2015 23:02

2 Alle medewerkers altijd hulpzaam 30-3-2015 22:46

3 Dat alle medewerkers heel erg vriendelijk is. Ik ben heel erg blij dat mijn dochter hier is genomen. 30-3-2015 22:42

4 Betrokken begeleiders, korte lijntjes, samenwerking arts en therapeut + begeleiders is goed. 30-3-2015 22:27

5 Goede en betrokken leidsters. Mijn kind wordt goed opgevangen en begeleid. 30-3-2015 22:18

6 Het feit dat jullie er zijn voor kinderen met alle soorten beperkingen. De therapieën, stimulans, inspiratie en zorg

die het KDC biedt is van groot belang voor de ouders. Ga zo door!

26-2-2015 21:38

7 They are nice professional people. They offer good service and relief the pressure on the children 26-2-2015 9:51

8 De manier waarop er voor mijn kind wordt gezorgd, contact en begrip van alle medewerkers. 16-2-2015 14:04

9 Hart voor het kind. 13-2-2015 13:09

10 Dat ik mijn kind met een gerust hart kan achter laten.. 10-2-2015 10:38

11 Dat alle kinderen verwelkomd en uitgedaagd worden 9-2-2015 21:58

12 Openhartigheid van alle personeelsleden, mijn complimenten voor de professionaliteit in alle werkzaamheden,

perfect teamwerk en betrouwbare betrokkenheid naar mij als ouder toe.

9-2-2015 10:23

13 Medewerkers met passie, veel aandacht voor de kinderen, ook praktisch interdisciplinair 9-2-2015 9:50
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Open vragen – wat beter zou kunnen 

 

 

 

 

 

100,00% 11

45,45% 5

18,18% 2

Q67 Verbeterpunten van De Witte Vogel

vind ik:

Beantwoord: 11 Overgeslagen: 6

# 1 Datum

1 Ik vind het aantal briefjes met verzoeken om te reageren soms heel veel maar ik weet niet zo goed wat een

alternatief zou zijn.

30-3-2015 23:02

2 ik weet niet als ik achter komt vertel ik wel 30-3-2015 22:46

3 N.V.T. 30-3-2015 22:42

4 "spelen"op de gang-momnet, dan gebeurt er eigenlijk niets 30-3-2015 22:27

5 Communicatie bepaalde therapeuten mag beter en meer. 30-3-2015 22:18

6 Handelinsplan is een groot lap tekst met veel herhaling in elke discipline. Kan beter/overzichtelijk. 26-2-2015 21:38

7 increase the therapy class. 26-2-2015 9:51

8 De locatie (maar daar wordt aan gewerkt) 16-2-2015 14:04

9 Faciliteiten voor naschoolse opvang 9-2-2015 21:58

10 hygiëne in, op en rondom alle plaatsen. 9-2-2015 10:23

11 Fysiotherapie, geen constandheid. 9-2-2015 9:50

# 2 Datum

1 Ook vind ik de afspraken met de revalidatie arts niet heel zinvol. Mijn kind is 5 dagen op het KDC en krijgt

therapie naast zijn kantoor. Als hij haar wil zien kan hij altijd langs gaan. Als hij mij wil spreken kan hij altijd

bellen, dus ik begrijp niet zo goedwaarvoor ik perse met mijn kind bij hem langs moet iedere 6 maanden. Ik heb

al heel veel afspraken met artsen en specialisten.

30-3-2015 23:02

2 ballenbak (nog) vaker schoonmaken 30-3-2015 22:27

3 secretariaat betrekken bij het opstellen van stukken. Komt niet professioneel over als in documenten fouten

voorkomen.

26-2-2015 21:38

4 Opvang voor het kind tijdens de jaarlijkse contactmiddag; dat resulteerde vorige keer in een logistiek behoorlijk

ingewikkelde operatie. Een gehandicapt kind laat je niet zomaar bij iedere oppas achter, het zou fijn zijn als dat

op dat ene jaarlijkse moment door de WV geregeld zou worden

16-2-2015 14:04

5 Rolstoel taxi vervoer 9-2-2015 21:58

# 3 Datum

1 aanblik van de buitenplaats. 30-3-2015 22:27

2 tijden vd ouderochtenden anders doen? manier bedenken om meer ouders te interesseren hiervoor. lastige klus. 26-2-2015 21:38

Antwoordkeuzen Reacties
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