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Abstract 

Mobiliteitsproblemen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook in België maken ze 

deel uit van de actualiteit. Dit is dan ook het geval op campus Jette, waar door de gestarte 

werkzaamheden een groeiend mobiliteitsprobleem heerst. De GO!-school en het 

kinderdagverblijf op de campus worden namelijk omgetoverd tot één multifunctioneel 

gebouw, waardoor heel wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. De campus zal in de toekomst 

ook autoluw gemaakt worden. In dit onderzoek wordt dan ook de focus gelegd op het huidige 

mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette. 

Dit mobiliteitsgedrag wordt gekenmerkt door een hoog autogebruik.  

De literatuur omtrent mobiliteitsgedrag geeft meerdere redenen die individuen aanzetten om 

de auto te gebruiken. De attitudes en voorkeuren ten opzichte van een vervoermiddel, de 

woonplaats, de veiligheid, de reisafstand, de reistijd, het krijgen van kinderen en het autobezit 

zouden hierbij de hoofdredenen zijn.  

Om tot de resultaten van dit onderzoek te komen werd er gebruik gemaakt van verschillende 

methodes. Op de eerste plaats werd, aan de hand van de sneeuwbalmethode, een 

literatuurstudie gedaan. Daarnaast werd er bij de ouders enquêtes en interviews afgenomen. 

Voor dit onderzoek betreft dit 114 enquêtes en 7 interviews. Deze interviews werden 

afgenomen om meer diepgaande vragen over de gegeven antwoorden in de enquêtes te 

stellen.  

Uit het literatuuronderzoek kan er worden geconcludeerd dat meerdere aspecten een invloed 

hebben op het mobiliteitsgedrag. De meerderheid van deze aspecten komen ook terug in de 

enquêtes en interviews. Het krijgen van een kind, de woonplaats, de reisafstand, de reistijd, de 

slechte verbinding met het openbaar vervoer en de veiligheid zijn hierbij terugkomende 

elementen. Er bestaan dus heel wat gelijkenissen tussen de geraadpleegde literatuur en het 

mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette.  
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Voorwoord 

Het schrijven van een thesis is een grote uitdaging voor veel studenten. Ter voorbereiding 

hiervan geeft de Vrije Universiteit Brussel de kans om studenten uit een professionele bachelor, 

die naar de universiteit doorstromen, een eerste ervaring op te laten doen aan de hand van het 

schrijven van een onderzoekspaper.  

Om deze paper samen te stellen werd er zowel een literatuurstudie als veldonderzoek aan de 

hand van interviews uitgevoerd. Ondanks het lange proces van vallen en opstaan, heeft mijn 

doorzettingsvermogen tot dit resultaat geleid. Samen met de hulp van anderen die ik dan ook 

hier graag zou bedanken.  

Bij deze zou ik graag mijn begeleider, Jesse Pappers, willen bedanken voor de aangename 

samenwerking en de nuttige feedback gedurende het hele proces. Daarnaast ook een 

welgemeend dankjewel aan Helena Wittock (medewerker dienst Strategie en Beleid aan de 

VUB), Rebecca Lefevere (Sustainability Manager bij de VUB) en Jozefien De Marrée en 

Catherine Morel van de Wetenschapswinkel. Als laatste zou ik de medewerkers van de 

basisschool en het kinderdagverblijf, alsook alle ouders willen bedanken voor hun deelname 

aan de enquête en/of het interview.  

De doelstelling van dit onderzoek is om het huidige gedrag van de ouders te  beschrijven en 

ook te analyseren. In de hoop dat dit onderzoek de huidige situatie op campus Jette goed 

beschrijft en inzichten kan toereiken die toepasbaar zijn in andere soortgelijke cases, wens ik u 

veel plezier bij het lezen van dit dossier.  
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Inleiding 

In het kader van het onderzoekspaper aan de Vrije Universiteit Brussel is het onderwerp van 

dit paper een belangrijk mobiliteitsprobleem. Dit mobiliteitsprobleem is het groot aantal 

autogebruikers dat aanwezig is op campus Jette. Deze campus bestaat uit het Universitair 

Ziekenhuis Brussel (UZ), de faculteit geneeskunde en farmacie van de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool. Ook de GO!-school, dat een basisschool is, en de 

kinderopvang maken deel uit van deze campus.  

De reeds aanwezige parkeerplaatsen op campus Jette zullen in de toekomst verminderd 

worden, waardoor het niet onbelangrijk is om de achterliggende motieven van het huidige 

mobiliteitsgedrag te achterhalen. Op die manier kan er hier in de toekomst verandering in 

gebracht worden.  

Het mobiliteitsprobleem dat in dit onderzoek besproken zal worden, wordt mogelijk 

veroorzaakt door het feit dat de ouders, van wie de kinderen naar de basisschool of 

kinderopvang op campus Jette gaan, geen andere keuze hebben om zich te verplaatsen. Ze 

gebruiken de auto omdat ze landelijk wonen of een slechte verbinding hebben met het 

openbaar vervoer maar ook omdat het gewoon sneller is en voor meer comfort zorgt.  

Deze onderzoekspaper volgt dezelfde structuur als een thesis, maar is meer beknopt. Hij 

brengt namelijk enkel het huidige mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en de 

kinderopvang in kaart. Bovendien vergelijkt hij de resultaten met reeds bestaande literatuur. 

 

Deze paper start met een beknopte schets van de situatie en wordt gevolgd door de 

probleemstelling en onderzoeksvragen, die op hun beurt ook in deelvragen werden 

onderverdeeld. Ook wordt hier de relevantie van dit onderzoek aangekaart en dit zowel voor 

de VUB als op wetenschappelijk vlak. Hierna komt dan de literatuurstudie, die de kern van dit 

dossier vormt. In de literatuurstudie wordt de reeds uitgevoerde studies omtrent hetzelfde 

onderwerp besproken. Hierop volgt de methodologie waarin wordt uitgelegd hoe de 

literatuurstudie werd samengesteld en op welke manier de data werd verzameld. Dit is ook het 

onderdeel waarin de gebruikte methodes voor het verzamelen van informatie aan de hand van 

enquêtes en interviews wordt besproken. Als laatste worden ook de resultaten van dit 

onderzoek uitgebreid besproken.   
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1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

1.1 Probleemstelling 

De ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette vertonen op dit ogenblik 

niet het gewenste mobiliteitsgedrag, met andere woorden het zich verplaatsen met het openbaar 

vervoer of de fiets, maar gebruiken de auto bij het vervoeren van hun kinderen van en naar 

school en/of het kinderdagverblijf. Het huidige mobiliteitsgedrag is niet gewenst, omdat de 

campus in de toekomst autoluw gemaakt zal worden.  

1.2 Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 

Wat verklaart het huidige mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het 

kinderdagverblijf op campus Jette? 

Deelvragen 

Welk vervoermiddel gebruiken de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op 

campus Jette hoofdzakelijk? 

Wat zijn de motivaties van de ouders voor het vertonen van hun huidige mobiliteitsgedrag?  
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2 Relevantie onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om het huidige mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-

school en het kinderdagverblijf op campus Jette in kaart te brengen en te analyseren.  

Tijdens de werkzaamheden is het aantal parkeerplaatsen op de campus verminderd. Exacte 

cijfers zijn hierover niet bekend. Met werkzaamheden wordt er verwezen naar de basisschool 

en kinderopvang die worden omgetoverd tot één multifunctioneel gebouw. Na deze 

werkzaamheden zullen er weinig tot helemaal geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De 

ouders die op de campus werken en waarvan de kinderen ook dagelijks op dezelfde campus 

moeten zijn, kunnen eventueel een abonnement nemen op de parking van het UZ. Diegene die 

dit niet willen, zullen hun wagen verderop moeten parkeren. De campus zal zo veel mogelijk 

autoluw gemaakt worden.  

Het is voor de VUB en campus Jette in het algemeen belangrijk om te weten wat het 

mobiliteitsgedrag is van deze ouders en wat de motivaties hierachter zijn. Op die manier kan 

er doelgericht naar oplossingen gezocht worden voor het huidige mobiliteitsprobleem. Met 

andere woorden: de aanwezigheid van te veel autogebruikers voor een campus die in de 

toekomst autoluw zal worden gemaakt.  

Ook op wetenschappelijk vlak is dit onderzoek relevant. Het brengt de motivaties van de 

ouders om hun wagen te gebruiken in kaart. Het kan dus zeker relevant zijn voor andere 

onderzoeken over mobiliteit.  



10 
 

3 Situatieschets 

3.1 Inleiding 

In deze paper wordt het autogebruik van de individuen die op campus Jette werken en/of een 

kind hebben die op deze campus naar school of naar de kinderopvang gaat, besproken. Een 

korte schets van de situatie op de campus, dat hieronder wordt gemaakt, is noodzakelijk om 

een greep te hebben op het mobiliteitsprobleem en het onderzoek daaromtrent beter te 

begrijpen.   

3.2 Campus Jette 

Volgens het onderzoek van Studiebureau Omgeving (2015) bestaat deze campus uit het 

Universitair Ziekenhuis Brussel, een ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel dat 

verbonden is aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB. Het UZ werkt ook samen 

met de Erasmushogeschool die op dezelfde campus gelegen is. Deze drie instellingen vormen 

samen campus Jette (Studiebureau Omgeving, 2015). Echter is er volgens Devuyst en Wittock 

(2017) sprake van een ‘mobiliteitsknoop’ rond en op de campus door de ligging van die laatste. 

Campus Jette ligt namelijk vlak bij de Ring, waardoor er over de Dikke Beuklaan veel 

autoverkeer is richting Jette (en andere gemeentes). Daarnaast zijn er natuurlijk ook 

autogebruikers die op de site zelf werken, wat ook voor veel verkeer zorgt (Devuyst & Wittock, 

2017). Alle benoemde locaties staan aangeduid op de kaart van de campus (zie afbeelding 1). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 (Wittock, 2019) 
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3.3 Project Theodoor 

Bovendien is de Vrije Universiteit Brussel volgens Helena Wittock (persoonlijke 

communicatie, februari 2019) begin 2019 met de werkzaamheden aan project Theodoor gestart. 

Theodoor is een project waarbij het huidige Theodoortje, bestaande uit een kinderdagverblijf 

en basisschool gelegen op de campus in Jette, nabij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en ook 

naast de Erasmushogeschool, omgetoverd wordt tot één groot multifunctioneel gebouw met vijf 

deelfuncties (Wittock, 2019, persoonlijk communicatie). In dit gebouw zal er een kleuterschool 

en lagere school zijn voor 240 kinderen, een crèche met plaats voor 119 kinderen, 

scoutslokalen, een consultatiebureau van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 

en een Huis van het Kind (Wittock, 2019). In totaal zal het volledige project 11 miljoen euro 

kosten, waarvan 8,2 miljoen euro door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd zal 

worden (VubToday, 2017).  

De werkzaamheden voor dit project zullen volgens Helena Wittock (persoonlijke 

communicatie, februari 2019) twee en een half jaar in beslag nemen. Sinds mei 2019 verblijven 

de kinderen in een tijdelijk kinderdagverblijf die speciaal voor hen werd gebouwd. Die bevindt 

zich boven de bibliotheek van de VUB campus Jette. Daarnaast wordt er op dezelfde campus 

een animalarium (proefdierencentrum) gebouwd en wordt de doorlooptunnel tussen de VUB 

en het UZ afgebroken en op een andere plek heropgebouwd. De doorlooptunnel is een gang die 

de studenten van de VUB gebruiken om op een snellere manier in het UZ te geraken (Wittock, 

persoonlijke communicatie, februari 2019). 

3.4 Parkeermogelijkheden 

Een gevolg van deze werkzaamheden is dat er heel wat parkeerruimte wegvalt. Verplaatsingen 

met de auto van het UZ naar VUB campus Jette, via de noord-zuidas, verlopen moeilijker. Het 

is de bedoeling dat de autobestuurders zich verderop, dichterbij het UZ, parkeren. Het aantal 

parkeerplaatsen is beperkt waardoor er naar een waardevol alternatief op zoek moet worden 

gegaan (Wittock, persoonlijke communicatie, februari 2019). 

Een van de huidige doelstellingen van de campus is volgens het onderzoek van Studiebureau 

Omgeving (2015) dan ook om de verblijfskwaliteit te verhogen door de toegang van de auto’s 

tot de campus te beperken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de STOP-filosofie (eerst 

Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Personenwagens). De auto’s zouden bij voorkeur 

aan de rand van de campus moeten circuleren en parkeren. Momenteel beschikt het UZ zelf 

over twee betalende parkings. En ook dicht bij het kinderdagverblijf Theodoor en de 
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basisschool zijn een aantal parkeerplaatsen die in de toekomst zullen verdwijnen. De bedoeling 

is om de wegen binnen de campus zoveel mogelijk autoluw te maken en ervoor te zorgen dat 

de auto's zich verderop parkeren (Studiebureau Omgeving, 2015).  

Volgens de VUB (2019) zijn er op de campus momenteel 478 parkeerplaatsen beschikbaar. 

Gedurende de lesweken is er 'slechts' vraag naar 459 parkeerplaatsen. Momenteel blijven dus 

nog een aantal plaatsen over. Echter, door de werkzaamheden op de campus, die al deels 

gestart zijn, zal er binnenkort sprake zijn van een tekort aan parkeerplaatsen op de site zelf. 

De VUB heeft hier een aantal oplossingen voor bedacht. Ten eerste zullen aan het 

researchpark een aantal extra plaatsen voor de VUB beschikbaar worden gemaakt. Van half 

februari tot half maart werd ook een testproject georganiseerd waarbij het UZ gebruik heeft 

gemaakt van de parking van de Bowling Stones. De Bowling Stones is een grote 

bowlinglocatie gelegen in Wemmel, dicht bij het UZ (VUB, 2019).  

Een ander alternatief waarop de VUB (2019) de nadruk wil leggen, is de fiets. Parking B 

beschikt over een open en een gesloten fietsenstalling. Ook in gebouw K werden 30 extra 

plaatsen voor fietsen voorzien. Een vijfde punt is, sinds januari 2019, de swapfiets waarvan 

personeel en studenten die geen eigen fiets hebben, tegen een kleine maandelijkse vergoeding, 

gebruik van kunnen maken. Naast de fiets, is de campus ook makkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Sinds september 2018 is er dankzij tram 9 een rechtstreekse verbinding met 

het metrostation Simonis. Ten slotte passeren ook bussen 13, 14 en 53 langs de campus en het 

treinstation van Jette (VUB, 2019).    

3.5 Onderzoek 

Volgens Devuyst en Wittock (2017) werd er meermaals onderzoek gedaan naar de mobiliteit 

op en rond campus Jette in opdracht van de VUB en het UZ. In het academiejaar 2015-2016 

heeft het studiebureau Omgeving bijvoorbeeld een masterplan opgesteld met een hoofdstuk 

specifiek over de mobiliteit op de campus. Daarnaast werd door de 

mobiliteitsverantwoordelijken van de VUB en het UZ een mobiliteitsanalyse gemaakt. Echter, 

er zijn een aantal elementen uit beide onderzoeken die onmiddellijk opvallen en daarom 

bijzondere aandacht vereisen. Het eerste wat opvalt op de campus is dat het 

mobiliteitsprobleem niet alleen door de VUB en het UZ opgelost kan worden. Ten tweede valt 

het op dat er verschillende transportmogelijkheden zoals het openbaar vervoer bestaan om de 

campus te bereiken. Beide instellingen proberen dan ook om de mensen die zich op de 

campus begeven, aan te moedigen om zich op een andere manier te verplaatsen (Devuyst & 

Wittock, 2017).  
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4 Literatuurstudie  

In onderstaande literatuurstudie komen de achterliggende motieven voor het autogebruik van 

ouders, maar ook van individuen in het algemeen aan bod. Om deze literatuurstudie samen te 

stellen, werden er verschillende bronnen en onderzoeken uit verschillende landen 

geraadpleegd.  

Doorheen deze kritische literatuurstudie zullen een aantal belangrijke termen regelmatig 

terugkomen. Dit zijn de afkortingen die u bij het doornemen van deze tekst zal tegenkomen: 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Mobiliteitspanel Nederland (MPN), Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG).  

Vooraleer de verschillende motieven voor het vertonen van mobiliteitsgedrag te bespreken, 

wordt er een woord uitleg gegeven over het Mobiliteitspanel Nederland. 

4.1 Mobiliteitspanel Nederland  

Volgens de website van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (z.d.), afgekort als KiM, 

wordt er gebruik gemaakt van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) om veranderingen in het 

mobiliteitsgedrag van een bepaalde doelgroep vast te stellen. Het onderzoek dat het MPN 

uitvoert, verspreidt zich over meerdere jaren.  

Volgens de geciteerde bronnen van Hoogendoorn-Lanser, Schaap en Olde Kalter (2013) is de 

bedoeling van dit mobiliteitspanel om het mobiliteitsgedrag van bepaalde doelgroepen van 

naderbij te bekijken. In de bronnen die ze geraadpleegd hebben, staat dat er dankzij het 

mobiliteitspanel verschillende aspecten rond de mobiliteit van ouders aan het licht gebracht 

worden. Een van deze aspecten zijn de veranderingen in de mobiliteit bij het krijgen van een 

kind (Hoogendoorn-Lanser, Schaap & Olde Kalter, 2013). Dit komt in deze literatuurstudie 

verder aan bod.  

Het mobiliteitspanel is volgens Hoogendoorn-Lanser et al. (2013) een huishoudpanel waaraan 

alle leden van een gezin die ouder zijn dan 12 jaar kunnen deelnemen. Meestal ligt het 

minimaal aantal deelnemende huishoudens rond de 2000 (Hoogendoorn-Lanser et al., 2013). 

Aan de hand van vragenlijsten en een bij te houden dagboek waar de dagelijks bezochte 

locaties en ritten worden neergepend, wordt de nodige informatie over de panelleden 

verzameld (R. Stopher, 1992).  
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4.2 Attitudes en voorkeuren  

Volgens de geraadpleegde bronnen van een onderzoek over attitudes en voorkeuren ten 

opzichte van verschillende vervoersmiddelen (Geurs, Harms & Olde Kalter, 2015), kwam 

voort dat, sinds 2014, de MPN ook vragen over attitudes en voorkeuren aan haar panelleden 

stelt. Bovendien werd in dit onderzoek vastgesteld dat iemand die een bepaald vervoersmiddel 

wekelijks gebruikt, vaak een positievere indruk heeft over dat vervoersmiddel in vergelijking 

met minder frequente reizigers. Er bestaat dus een samenhang tussen het gebruik van een 

vervoersmiddel en de waardering ervan. Volgens de onderzochte bronnen van Geurs et al. 

(2015) komen deze resultaten overeen met eerder onderzoek dat stelt dat veelgebruikers 

positievere emoties ervaren dan minder frequente of niet-gebruikers (Harms, Jorritsma & 

Kalfs, 2007). Een onderzoek over het imago (Berveling, Bakker, Harms & van der Werff, 

2009) van openbaar vervoer bij Nederlanders bevestigt dit. Nederlanders hebben een beter 

beeld over het vervoersmiddel waarvan ze het meest gebruikmaken (Berveling et al., 2009).  

Uit recentere geraadpleegde cijfers door Harms, Berveling en Hoogendoorn (2016) van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2016) wordt duidelijk dat het openbaar vervoer vooral 

negatieve commentaar krijgt van niet-gebruikers. Dit verschijnsel was ook begin jaren 2000 te 

zien. Een oudere Nederlandse studie (Steg, 2001) stelt dat het openbaar vervoer het meest 

gehaat werd door individuen die zich voortdurend met de auto verplaatsten. Ook de 

geraadpleegde bron van Tyrinopoulos en Antoniou (2012) bevestigt deze bevinding. 

Veelgebruikers van de auto beschikken vaak over te weinig informatie over alternatieve 

vervoersmiddelen (Horeni, Gärling, Loukopoulos & Fujii, 2007).  

Het besluit dat hieruit getrokken kan worden is dat dit negatieve imago van autogebruikers ten 

opzichte van andere vervoersmiddelen te wijten is aan het feit dat ze nooit een ander 

vervoersmiddel hebben geprobeerd. 

4.3 Invloed van woonplaats 

Ook zouden mensen die in stedelijke gebieden wonen, een positievere ervaring hebben met 

het openbaar vervoer (Geurs et al., 2015). Uit de geciteerde bron van een studie over 

Nederlandse jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar (Jorritsma, Berveling & van der Waard, 

2013) is er bij stedelingen, tussen het jaar 1995 en 2009, een afname van het aandeel 

autogebruikers te zien. Dit onderzoek geeft ook weer dat er een toename is geweest van het 

autogebruik bij jongvolwassenen die in rurale gebieden wonen. Volgens deze studie is dit 
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verschijnsel te danken aan het feit dat de auto steeds vaker werd gebruikt voor verplaatsingen 

in verband met werk. Er is sprake van een toename van 40 procent (Jorritsma et al., 2013).  

Dat het woongebied een invloed heeft op autogebruik, wordt ook bevestigd door een studie 

van Bakker, van der Loop en Savelberg (2015). Inwoners van het platteland zouden volgens 

hen minder het openbaar vervoer gebruiken. Dit komt door het feit dat het openbaar vervoer 

niet dichtbij gelegen is en het niet op een frequent tempo voorbijrijdt (Bakker, van der Loop 

& Savelberg, 2015).   

Ook bestaat er een onderzoek van Boussauw, Van Eenoo en Fransen (2018) over de graad van 

afhankelijkheid van autogebruikers in Vlaanderen ten opzichte van hun auto. De Vlaamse 

Overheid is de opdrachtgever voor dit onderzoek dat gemaakt werd aan de hand van data uit 

het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG). 43,7% van de respondenten woont in 

een landelijk gebied, 38,7% in een stedelijk en 17,7% in een randstedelijk gebied (verwerking 

van Boussauw, Van Eenoo & Fransen, 2018 op basis van Pisman, 2018; Reumers, Declercq, 

Janssens & Wets, 2017). De resultaten van dit onderzoek (Boussauw et al., 2018) tonen aan 

dat mensen die in een landelijk of randstedelijk gebied wonen, meer afhankelijk zijn van hun 

auto. Er zijn namelijk een aantal factoren zoals de omgeving of ligging en het openbaar 

vervoersysteem waardoor bepaalde individuen niet zonder hun wagen kunnen (Jeekel, 2013). 

De conclusie van dit onderzoek is dat de afhankelijkheid ten opzichte van een auto het grootst 

is voor mannen tussen 26 en 45 jaar die kinderen hebben en die in een landelijk of 

randstedelijk gebied wonen. Woonplaats en het hebben van kinderen zijn dus belangrijke 

motivaties voor het autogebruik. De invloed van het krijgen van kinderen wordt verder in 

deze literatuurstudie besproken (Boussauw et al., 2018).  

Ook speelt volgens de studie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

SWOV (Rijk, 2008) niet enkel het landelijk of stedelijk aspect van de woonplaats, maar ook 

van de school een rol. Dit onderzoek spreekt de conclusies van ander onderzoek tegen. 

Volgens deze studie wordt er voor verplaatsingen in stedelijke gebieden vaak gebruikgemaakt 

van de auto. Het autogebruik wordt hier gemotiveerd door de grote afstand tussen school en 

woonplaats en ook het veiligheidsaspect wordt aangehaald (Rijk, 2008).  

4.4 Invloed van veiligheid 

Volgens een artikel van Both en zijn geraadpleegde bronnen (2005) blijkt de onveiligheid 

rondom scholen een bestaand verschijnsel te zijn. Het is de toenmalige verenigde 

verkeersorganisatie, het huidige ‘Veilig verkeer Nederland’, dat uit haar onderzoek tot de 
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conclusie is gekomen dat het verkeer bij tweederde van de Nederlandse scholen onveilig is. 

Dit is dan ook de reden waarom ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Dit 

onderzoek bekijkt het veiligheidsaspect vanuit een kritisch perspectief waarbij het kind vanuit 

de auto de omgeving en zijn gevaren niet kan waarnemen. Hierdoor wordt hij beperkt in zijn 

ervaringen. Deze studie percipieert dit als onveilig (Both, 2005).  

Uit een systematische review van Lorenc, Brunton, S. Oliver, K. Oliver en Oakley (2008) 

over attitudes ten opzichte van wandelen of het gebruik van een fiets bij kinderen, 

jongvolwassenen en ouders kwamen een aantal interessante bevindingen aan het licht. Zo 

kwamen de auteurs tot de conclusie dat er een cultuur van autogebruik heerst. Dit komt 

grotendeels door een gevoel van angst ten opzichte van de omgeving en ook door het feit dat 

de veiligheid van kinderen voor de ouders primordiaal is (Lorenc, Brunton, S. Oliver, K. 

Oliver & Oakley, 2008). Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) van het Centrale Bureau 

voor de Statistiek (Molnar, 2005) geeft aan dat het meestgebruikte transportmiddel van ouders 

de auto is. Het aspect veiligheid blijkt nogmaals een belangrijke factor te zijn die ouders 

aanzet om hun auto te gebruiken.  

Uit een masterthesis van een student van de Universiteit van Gent (van Beek, 2015) komt 

voort dat de belangrijkste motivatie bij het kiezen van een transportmiddel om kinderen te 

vervoeren in Vlaanderen, de verkeersveiligheid is (Van Gils, Zuallaert, Wets & Cuyvers, 

2007). Volgens een geraadpleegde bron van een andere studie (Hoekstra, Mesken & 

Vlakveld, 2010) zou het ook wel eens kunnen dat de achterliggende motivatie voor 

autogebruik het zich niet kwetsbaar willen stellen is in het verkeer door het gebruik van een 

ander vervoersmiddel dan de auto. Met andere woorden, een wagen zou hen een 

veiligheidsgevoel geven (Methorst, 2003).   

Naast de verkeersveiligheid, is de veiligheid van de schoolomgeving ook belangrijk. Uit een 

Amerikaans onderzoek in Californië (Boarnet, Anderson, Day, McMillan & Alfonz, 2005) 

wou men nagaan of veranderingen rondom scholen, zoals de aanleg van een stoep, 

verkeerslichten, fietspaden en zebrapaden een effect zouden hebben op het mobiliteitsgedrag 

van kinderen die naar school gaan. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat, dankzij de 

nieuwe veranderingen, meer mensen met de fiets of te voet naar school gaan. Deze studie 

bewijst dan ook de invloed van de schoolomgeving op het mobiliteitsgedrag (Boarnet et al., 

2005). Bovendien benadrukken de geraadpleegde bronnen voor een masterthesis over een 

autovrije schoolomgeving (Korink, 2012) het belang van de schoolomgeving. Een van de 

redenen waarom ouders voor de auto kiezen, kan zijn omdat er geen stoepen en 
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verkeerslichten in de omgeving zijn (Ahlport, Linnan, Vaughn, Evenson & Ward, 2008; 

Schlossberg, Greene, Philips, Johnson & Parker, 2006). Toch is volgens een studie (Ahlport et 

al., 2006) over de barrières om zich te voet of met de fiets naar school te verplaatsen, een 

goede omgeving niet voldoende om mensen aan te zetten om deze vervoersmiddelen te 

gebruiken. Wellicht zullen andere factoren zoals een kleinere reisafstand, nodig zijn om de 

overstap naar de fiets of een verplaatsing te voet te maken.  

De geraadpleegde bronnen van Korink (2012) benadrukken ook de schoolomgeving, de route 

tussen huis en school en de afstand als belangrijke elementen bij de keuze van een bepaald 

mobiliteitsgedrag (Kerr et al., 2006; Van der Houwen, Goossen & Veling, 2003). De 

onveiligheid die ze echter ervaren met betrekking tot de schoolomgeving is subjectief. 

Hoewel er hierover geen cijfers bestaan, kiezen de ouders toch het zekere voor het onzekere 

en geven ze de voorkeur aan de wagen (Vlakveld, Goldenbeld & Twisk, 2008).  

De geciteerde bron van Berveling, Harms en Olde Kalter (2016) heeft een onderzoek gevoerd 

in Duitsland naar de motieven voor autogebruik. Ook hier werd het motief ‘veiligheid’ naar 

voren geschoven (Heine & Mautz, 2000). De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat 

individuen die tussen 1982 en 2002 werden geboren, zeer beschermend zijn opgevoed en dit 

gedrag dan ook vertonen ten opzichte van hun kinderen (McAllister, 1999). Veiligheid is dus 

zeker een determinerende factor voor autogebruik. 

4.5 Invloed van reisafstand 

Volgens een studie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 

(Rijk, 2008) hebben 7500 huishoudens met kinderen tussen 4 en 12 jaar een schriftelijke 

enquête toegestuurd gekregen waarin hun mobiliteitsgedrag werd onderzocht. De resultaten 

geven aan dat 1 op de 6 leerlingen met de auto naar school worden gebracht. De kinderen 

worden dus begeleid door één of beide ouders. Hoe verder hun school van huis ligt, hoe vaker 

de kinderen naar school begeleid worden. Hier geldt volgens dit onderzoek een 

minimumafstand van twee kilometer (Rijk, 2008).  

In het onderzoek van Korink (2012) wordt er verwezen naar een Australische studie over de 

reisgewoonten van schoolkinderen. In deze studie wordt de afstand tussen huis en school als 

een beperking gezien (Morris, Wang & Lilja, 2001). Ook in diverse andere studies wordt dit 

probleem aangehaald en is dit de reden om de kinderen met de auto naar school te brengen 

(Ahlport et al., 2006; DiGuiseppi, Roberts, Li & Allen, 1998; Faulkner, Buliung, Flora & 

Fusco, 2009; Kerr et al., 2006; McMillen, 2005; Schlossberg et al., 2006; Wen et al., 2008).  
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Uit een Australische studie in vierentwintig basisscholen (Wen et al., 2008) kwam voort dat 

41% van de kinderen met de auto naar school werden gebracht. 89% onder hen werden 

dagelijks naar school gebracht en afgehaald. De achterliggende redenen hiervoor waren 

verschillend. De meeste leerlingen woonden op een grotere afstand dan een kilometer. 

Ongeveer 73% van de ouders die hun kinderen met de auto brachten, gaven aan dat de wegen 

rondom de school niet zo veilig waren. Het aspect veiligheid wordt hier dus opnieuw 

aangehaald als motivatie voor het autogebruik (Wen et al., 2008). 

4.6 Invloed van reistijd 

Naast de verkeersveiligheid, de veiligheid van de schoolomgeving, de afstand tussen 

woonplek en school is ook de reistijd van belang bij het bepalen van het mobiliteitsgedrag 

(Hoekstra et al., 2010). Uit een oud rapport dat werd opgesteld door de Technische 

Universiteit Delft, de Vakgroep Verkeer en het Projectbureau Integrale Verkeers- en 

Vervoerstudies (Van Goeverden & Van den Heuvel, 1993) komt voort dat de reistijd toen de 

belangrijkste factor was bij het bepalen van het mobiliteitsgedrag. Deze studie werd enkel 

gericht op het openbaar vervoer en de auto (Van Goeverden & Van den Heuvel, 1993). 

Verschillende studies bewijzen dat dit nu nog steeds het geval is. Een Nederlands artikel over 

het stimuleren van het fietsgebruik (Heinen, 2009) bevestigt de beïnvloeding van het 

mobiliteitsgedrag door de reistijd.   

4.7 Invloed van kinderen 

Uit een studie over het autogebruik van Nederlandse jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar 

(Jorritsma et al., 2013) waar gegevens van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag werden 

geraadpleegd, werd aangegeven dat het ouder worden gepaard gaat met gezinsvorming, wat 

een invloed kan hebben op het mobiliteitsgedrag. Hun analyse beschrijft een toename van het 

gebruik van het openbaar vervoer van individuen tussen 18 en 24 jaar. Wel is op te merken 

dat het autogebruik van 25-tot 29-jarigen tussen 1995 en 2009 afgenomen is (Jorritsma et al., 

2013).  

Uit een ander artikel van dezelfde auteurs (Jorritsma, Berveling & van der Waard, 2014) 

wordt vermeld dat er in hetzelfde onderzoek aan alle respondenten onder de 30 gevraagd werd 

of ze een auto zouden kopen indien ze zouden trouwen en/of kinderen zouden krijgen. Meer 

dan tweederde van de respondenten gaven hier een positief antwoord op.  



19 
 

Ook een studie van Oakil, Ettema, Arentze en Timmermans (2011b) in de Verenigde Staten 

geeft aan dat het krijgen van een kind gepaard gaat met een toename van het aantal auto’s. In 

een ander artikel van dezelfde auteurs (Oakil, Ettema, Arentze & Timmermans, 2014) wordt 

verteld dat de geboorte van een kind een van de motivaties is om van mobiliteitsgedrag te 

veranderen. In dit artikel (Oakil et al., 2014) wordt er verwezen naar een ander onderzoek van 

dezelfde auteurs waar de conclusie was dat het krijgen van een eerste kind de kans op een 

veranderd mobiliteitsgedrag verhoogt. Ouders zouden in dit geval meer geneigd zijn om de 

overstap naar de auto te maken (Oakil, Ettema, Arentze & Timmermans, 2011a). In een 

onderzoek over het effect van levensgebeurtenissen op het mobiliteitsgedrag (Berveling, 

Harms & Olde Kalter, 2016) werd met gegevens afkomstig van het Mobiliteitspanel 

Nederland uit de jaren 2013 tot 2015 (Hoogendoorn-Lanser, Schaap & Olde Kalter, 2015) de 

conclusie getrokken dat het krijgen van een kind ook een effect heeft op de woonplaats. Deze 

laatste beïnvloedt dan op zijn beurt het mobiliteitsgedrag.  

Ditzelfde onderzoek (Berveling et al., 2016) geeft aan dat jongvolwassenen met kinderen 

vaker in een landelijk gebied wonen.  

Ook een Duits onderzoek (Lanzendorf, Prillwitz & Harms, 2006) geeft aan dat 

levensgebeurtenissen een invloed hebben op het mobiliteitsgedrag. De geboorte van een 

eerste kind hoort hier ook bij. Daarnaast zou een verhoging van het salaris, een verhoging van 

het aantal volwassenen in een huis en een verhuis hier ook iets mee te maken hebben.  

Uit de studie van Axhausen, Scott, König en Jürgens (2001) wordt duidelijk dat het dagelijks 

reisgedrag van individuen wordt beïnvloed door hun levensloopfase. Dit wil zeggen dat er, bij 

de keuze van het mobiliteitsgedrag, met de partner en kinderen rekening wordt gehouden. 

Daarnaast is ook de levenswijze van iemand belangrijk. Hierbij wordt verwezen naar beroep, 

woonplaats, werkuren en dergelijke (Axhausen, Scott, Konig & Jurgens, 2001). 

In een rapport over het stimuleren van het fietsen naar het werk (Hendriksen, Fekkes, Butter 

& Hildebrandt, 2010) dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) werd gemaakt, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat ze voor de auto 

kiezen in plaats van de fiets. Het is immers niet handig om met de fiets kinderen of andere 

dingen mee te nemen (Hendriksen et al., 2010).  
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4.8 Autobezit 

Opnieuw volgens het onderzoek over het effect van levensgebeurtenissen op het 

mobiliteitsgedrag (Berveling et al., 2016) werd op basis van de gegevens afkomstig van het 

Mobiliteitspanel Nederland uit de jaren 2013 tot 2015 (Hoogendoorn-Lanser et al., 2015) 

opgemerkt dat er een toename is in autobezit bij jongvolwassenen (18-30 jaar) die tussen 

2013 en 2015 een kind hebben gekregen. De mate van stedelijkheid zou volgens dit 

onderzoek de hoofdreden zijn voor het autobezit bij werkende individuen tussen 18 en 30 jaar 

(Berveling et al., 2016).  

Volgens de geraadpleegde cijfers in het onderzoek van Kampert, Molnár-in ’t Veld, Nijenhuis 

en van der Spoel (2018) stijgt het autobezit naarmate de leeftijd stijgt. Ook zou het percentage 

autobezit hoger zijn bij werkende individuen in landelijke gebieden, zoals hierboven vermeld 

door de studie van Berveling et al. (2016). Ook het inkomen zou een invloed hebben op het al 

dan niet in het bezit zijn van een auto. Dit wordt gevolgd door minder belangrijke aspecten 

die toch ook hun invloed uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van een andere 

auto in het gezin, de plaats in het huishouden, de leeftijd, het geslacht en de afkomst 

(Kampert, Molnár-in ’t Veld, Nijenhuis & van der Spoel, 2018).  

In een artikel over een studie uitgevoerd in Frankrijk en Japan (Yamamoto, 2008) wordt 

nogmaals de invloed van het veranderen van het aantal individuen in het huishouden, de 

geboorte van een kind, het inkomen en een verhuis naar een residentiële locatie benadrukt. 

4.9 Andere motivaties 

Toch bestaan er ook een aantal andere redenen waarom ouders de auto boven andere 

transportmiddelen verkiezen. De geraadpleegde bronnen van Korink (2012) geven aan dat 

snelheid, flexibiliteit en comfort ook determinerende factoren zijn (Hagman, 2003; Tertoolen, 

Van Kreveld & Verstraten, 1998). Een onderzoek (van Hagen, Apeldoorn & Eijsink, 2012) 

over de vraag of de auto puur voor het gemak wordt gebruikt, geeft een aantal motieven voor 

het autogebruik. Het is NS, de Nederlandse equivalent van de Belgische NMBS, die hiernaar 

onderzoek heeft gedaan.  

Hetzelfde onderzoek van dezelfde auteurs (van Hagen, Apeldoorn & Eijsink, 2012) en hun 

geraadpleegde bronnen geven aan dat de kosten die gepaard gaan met een auto, de 

betrouwbaarheid, comfort en verschijning hen aanzetten om de auto te gebruiken (Anable & 

Gatersleben, 2005; Steg, Vlek & Slotegraaf, 2001; Steg, 2005). Volgens het onderzoek van 
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Anable en Gatersleben (2005) zouden individuen die de auto gebruiken voor woon-

werkverplaatsingen vooral belang hechten aan instrumentele motieven. Onder deze 

instrumentele motieven vallen de al eerder benoemde motieven comfort, veiligheid en gemak. 

Het onderzoek van de NS concludeert dat de drie hoofdmotieven voor het autogebruik voor 

woon-werkverkeer vrijheid, comfort en ontspanning zijn. Het affectief gedeelte speelt dus 

zeker ook een rol (van Hagen et al., 2012).  

Ook in het artikel over de aantrekkelijkheid van gratis openbaar vervoer (De Witte & 

Macharis, 2010) werd er een ander onderzoek geciteerd waarin naar de motieven van 

autogebruik werd gevraagd (De Witte, Macharis & Mairesse, 2008). De antwoorden die naar 

boven kwamen, waren snelheid, een slechte verbinding van het openbaar vervoer, het in het 

bezit zijn van een bedrijfswagen en gebruiksvriendelijkheid (De Witte et al., 2008). 

Vervolgens werd in datzelfde artikel (De Witte & Macharis, 2010) aangegeven dat 

(mobiliteits)gedrag moeilijk te veranderen was, tenzij er een positieve of negatieve 

beïnvloeding plaatsvond. Een positieve beïnvloeding zou bijvoorbeeld een betere verbinding 

van het openbaar vervoer kunnen zijn (De Witte et al., 2008). 

Volgens een artikel van Beirão en Cabral (2007) omtrent attitudes ten opzichte van auto’s en 

het openbaar vervoer wordt mobiliteitsgedrag door diverse factoren bepaald. Ten eerste is de 

levensstijl van het individu bepalend, wat ook eerder in deze literatuurstudie vermeld werd uit 

het onderzoek van Axhausen, Scott, Konig en Jurgens (2001).  

Beirão en Cabral (2007) vertellen in hun artikel dat ook het soort reis en het imago over de 

geleverde service van een transportmiddel belangrijk zijn.  

4.10 Mobiliteitsgedrag Nederlanders 

In het eerder vernoemde onderzoek van Berveling, Jorritsma en van der Waard (2013) over de 

mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar, staat dat er een afname is 

van het autogebruik tussen 1995 en 2009. Dit betekent dan ook een hoger gebruik van de fiets 

en het openbaar vervoer. De onderzochte bronnen van Jorritsma, Tillema en van der Waard 

(2016) bevestigen de stelling dat jongvolwassenen de voorkeur geven aan de fiets en het 

openbaar vervoer (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2014).  

Zoals aangegeven in een onderzoek van Harms, Berveling en Hoogendoorn (2016) zou dit 

niet het geval zijn bij Nederlanders in het algemeen. De voor dit onderzoek geraadpleegde 

cijfers uit 2005 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bevestigt deze uitspraak 
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(Harms et al., 2007). Het openbaar vervoer zou het minst aantrekkelijke vervoersmiddel zijn 

voor Nederlanders in het algemeen (Berveling et al., 2016). In de periode die beide 

onderzoeken van elkaar scheidt, is er niets veranderd wat betreft de voorkeur voor 

mobiliteitsgedrag bij Nederlanders in het algemeen. Meer nog, twee derde van de 

Nederlanders blijft een voorkeur hebben voor de auto (Berveling et al., 2016; Harms et al., 

2007). De reden voor het verschil van vervoerskeuze tussen jongvolwassen Nederlanders en 

Nederlanders in het algemeen kan liggen bij het feit dat bij de steekproef van Nederlanders in 

het algemeen ook oudere individuen worden opgenomen. Bovendien werden beide 

onderzoeken in verschillende periodes uitgevoerd, wat het doorslaggevende element kan zijn 

om het verschil tussen beide onderzoeken te verklaren. Vermoedelijk kunnen de woonplaats, 

de reistijd en het krijgen van een kind ook een invloed uitgeoefend hebben. 

4.11 Besluit 

Uit dit onderzoek van binnenlandse en buitenlandse literatuur kunnen er verschillende 

conclusies worden getrokken. Het autogebruik zou namelijk verschillende motieven hebben.  

Een eerste motief zou te maken hebben met de attitudes en voorkeuren van individuen. Wie 

vaak de auto gebruikt, zal hierover een beter beeld hebben dan niet-gebruikers. Hetzelfde 

geldt voor andere vervoersmiddelen. Wie niet of weinig gebruikmaakt van een bepaald 

vervoersmiddel, zal hieraan dan ook een slechter imago geven.  

Ook zou er een verschil zijn in mobiliteitsgedrag tussen inwoners van een landelijk of 

stedelijk gebied. Meerdere studies komen tot dezelfde conclusie: wie in een landelijk gebied 

woont, maakt meer gebruik van de auto dan iemand die in de stad woont. De slechte 

verbinding van het openbaar vervoer op het platteland speelt hier een grote rol. Hier kan 

bovendien de link worden gemaakt met de reisafstand en reistijd, die ook doorslaggevende 

factoren zijn bij het kiezen van de auto als vervoersmiddel. 

Ook de onveilige verkeerssituatie en de schoolomgeving zetten individuen aan om de auto te 

gebruiken. Er heerst een cultuur van autogebruik die aangemoedigd wordt door 

angstgevoelens ten opzichte van de omgeving. Individuen willen hun kinderen immers op een 

veilige manier naar school brengen. Het krijgen van een kind heeft dus een invloed op het 

mobiliteitsgedrag van ouders. Bovendien zou de komst van een kind ook een effect op de 

woonplaats, die op zijn beurt invloed kan uitoefenen op het autobezit.  



23 
 

Er zouden nog meer redenen zijn die aanzetten tot autogebruik. Vrijheid, comfort, 

ontspanning, verschijning en betrouwbaarheid zouden alle deel uitmaken van de verschillende 

motieven.  

Als laatste werd in deze literatuurstudie de focus gelegd op het mobiliteitsgedrag van 

Nederlanders. Hier wordt een verschil opgemerkt tussen het mobiliteitsgedrag van 

Nederlandse jongvolwassenen en Nederlanders in het algemeen. De onderzoeksperiodes 

verklaren wellicht dit verschil. 
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5 Methodologie 

5.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van dit onderzoek besproken. Hierbij wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen de gebruikte methodologie bij het opstellen van de literatuurlijst, 

het verzamelen van de gegevens via de enquête en bij het interview.  

5.2 Datacollectie aan de hand van kwalitatieve methodes 

Voor dit onderzoek werden er kwalitatieve methodes gebruikt, namelijk een literatuurstudie, 

interviews en enquêtes, om te achterhalen waarom de ouders van de GO!-School en het 

kinderdagverblijf op campus Jette niet het gewenste mobiliteitsgedrag vertonen. Het gewenste 

mobiliteitsgedrag hierbij is het zich verplaatsen met het openbaar vervoer, met de fiets of te 

voet tot campus Jette.  

Bij het literatuuronderzoek was er sprake van secundaire data, omdat er beroep werd gedaan 

op informatie die al eerder door iemand anders verzameld werd. De informatie die uit de 

diepte-interviews en enquêtes verzameld werd, bestaat dus uit primaire data. De bedoeling 

van zowel de enquête als het interview was om theorieën op te bouwen en hieruit conclusies 

te trekken, maar ook de theorie uit de literatuurstudie te vergelijken met de bevindingen van 

de enquêtes en interviews (Swaen, 2013).  

5.2.1 Literatuuronderzoek 

Op de eerste plaats werd er via een online literatuuronderzoek data verzameld. Via de 

zoekmotor Google Scholar werd er naar relevante literatuur gezocht met betrekking tot het 

mobiliteitsgedrag van ouders.  

Om de literatuur van deze onderzoekspaper samen te stellen, werd er eerst een grote 

hoeveelheid online informatie verzameld. Nadien werd de gelezen informatie gesorteerd en 

gereduceerd op basis van de relevantie voor dit onderzoek. De verzamelde documenten 

waaruit de informatie gehaald werd, bestaat uit verslagen, onderzoekpapers en artikels over 

gelijkaardig onderzoek. Hierbij werd er ook beroep gedaan op peer-reviewed artikels en dit 

vooral via de website ScienceDirect. 

Het startpunt was het lezen van gelijkaardig onderzoek omtrent mobiliteitsgedrag. Daarbij 

werd er gebruikgemaakt van de sneeuwbalmethode. Deze methode houdt in dat de bronnen 

uit de referentielijst gecheckt werden en dit met als doel om zo tot andere bronnen of 
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relevante informatie te komen. Verschillende bronnen hebben op bepaalde vlakken dezelfde 

conclusies genomen. Deze worden later in de conclusie besproken.  

5.2.2 Enquêtes 

Na het afronden van de literatuurstudie, werd er een enquête aan de hand van de online 

enquêtetool Limesurvey opgesteld. Die heeft de directrice van de kinderopvang naar alle 

ouders van de kinderopvang verstuurd. Er werd besloten om dit via de directrice te doen 

omdat dit een gevoel van vertrouwen schept. De ouders immers kennen de directrice. Voor de 

basisschool werden er, op vraag van de directrice, honderd papieren versies uitgedeeld. De 

data en conclusies die hieruit getrokken werden, worden later besproken.  

De populatie van deze enquête bestond uit de ouders van de kinderen die naar de 

kinderopvang gaan of in de basisschool op campus Jette zijn ingeschreven. Dit zijn ongeveer 

268 ouders. In de basisschool zijn er in totaal 104 ouders met één of meerdere kinderen in 

dezelfde school. De kinderopvang telt 139 actuele en 35 nieuwe ouders, waar vermoedelijk 

een overlap van een tiental namen tussen de twee populaties bestaat. Er was dus geen sprake 

van een steekproeftrekking. Iedereen uit de populatie kreeg de kans om zowel aan de enquête 

als aan het interview deel te nemen. Het responspercentage op de enquête bedroeg 42,5%.  

In de enquête werd er in totaal zeventien vragen gesteld, waarvan vier enkel verschenen als er 

een specifiek antwoord op de vorige vraag werd gegeven. Ook werd hij onderverdeeld in drie 

onderdelen. Het eerste deel bestond uit algemene vragen over leeftijd, woonplaats, diploma, 

werkplek en uurrooster. Dit waren grotendeels meerkeuzevragen. Het tweede deel ging 

specifiek over het mobiliteitsgedrag van de respondent. Hier werd bijvoorbeeld gevraagd 

welk vervoersmiddel de respondent gebruikte om naar het werk en de kinderopvang te gaan, 

wat de achterliggende redenen hiervoor waren, of er al een ander vervoersmiddel 

uitgeprobeerd werd en ten slotte was er een vraag over de reistijd. Opnieuw bestond dit 

gedeelte grotendeels uit meerkeuzevragen. In het laatste deel van de enquête werd er, aan de 

hand van een beoordelingsschaal, naar hun mening gepolst over enkele stellingen. Ten slotte 

waren er ook een aantal open vragen die belangrijke informatie aan het licht hebben gebracht. 

Deze enquête is terug te vinden in bijlage (bijlage 1).  

5.2.3 Interviews 

De ouders die in de enquête hun toestemming hadden gegeven om gecontacteerd te worden, 

kregen via mail een uitnodiging voor een interview toegestuurd. Een steekproeftrekking was 
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hier niet mogelijk omdat de respons op de uitnodiging voor een interview laag was. Enkel 

zevenendertig van de honderdveertien respondenten hadden immers hun contactgegevens 

achterlaten. Zeven onder hen waren beschikbaar voor een interview.  

Op basis van de antwoorden die de respondenten in de enquêtes gegeven hadden, werden er 

semigestructureerde interviews opgesteld. Op deze manier kregen was het mogelijk om door 

te vragen en niet aan vast interviewschema vast te zitten.  

Hoewel de vragen grotendeels voor iedereen hetzelfde waren, waren er ook een aantal kleine 

verschillen op te merken. Bij sommige respondenten bijvoorbeeld werden een aantal vragen 

weggelaten als ze het antwoord in de enquête zelf al gegeven hadden. Andere respondenten 

kregen dan weer extra vragen om bepaalde antwoorden te verduidelijken. In totaal werden er 

tussen de negen en dertien open en ja/nee vragen gesteld (zie bijlage 2 tot 8).   

5.3 Data analyse 

De data uit de enquête werd op een manuele manier geanalyseerd. Hierbij werden er dus geen 

speciale softwareprogramma’s gebruikt. De interviews bijvoorbeeld werden getranscribeerd 

aan de hand van de genomen notities en de geluidsopnames. De resultaten werden dan met de 

bevindingen uit de literatuurstudie vergeleken en dit met het doel om tot conclusies te komen.  

5.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Voor de literatuurstudie werd er relevant onderzoek, dat een antwoord geeft op de hoofdvraag 

van dit onderzoek, gebruikt. Deze vraag wil namelijk een verklaring vinden voor het huidige 

mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette. 

Hierbij werd verschillende literatuur gebruikt die tot dezelfde, maar ook tot verschillende 

conclusies is gekomen. Het feit dat alle relevante literatuur besproken werd, maakt dit 

onderzoek betrouwbaar.  

Wat de enquête betreft, was er een hoge responsgraad die op anonieme wijze werd verwerkt. 

Deze manier van werken maakt het onderzoek valide.  

Om te kunnen doorvragen op de antwoorden van de enquête, vonden er zeven 

semigestructureerde interviews plaats. De kans op sociaalwenselijke antwoorden was klein, 

aangezien de namen van de geïnterviewden niet bekend werden gemaakt.   



27 
 

6 Onderzoeksresultaten 

Hieronder worden de onderzoeksresultaten van zowel de enquête als het interview besproken. 

Ook zullen de resultaten met de bevindingen uit het literatuuronderzoek gelinkt worden.  

6.1 Resultaten enquête 

De enquête werd onderverdeeld in vier verschillende onderdelen: de algemene vragen, vragen 

over het mobiliteitsgedrag, de positie over een aantal stellingen en de opmerkingen van de 

respondenten. De resultaten van deze enquête zullen hieronder per onderdeel besproken 

worden.   

Algemene vragen 

De populatie waarop de enquête gericht was, bestond uit ongeveer 268 ouders. Enkel 114 

onder hen hebben de enquête ingevuld. Bijna de helft van de respondenten woont in een 

landelijk gebied (49,1%), en 50,9% in een stedelijk gebied. Dit is ook te zien in onderstaand 

cirkeldiagram (figuur 1).     

 

 

Figuur 1: verdeling woonplaats ouders 

 

71,9% van de respondenten heeft het beroepsgericht hoger onderwijs, universitair hoger 

onderwijs of een doctoraat afgemaakt, terwijl 27,2% van de respondenten een diploma van het 

lager onderwijs, secundair onderwijs of geen diploma heeft. 0,9% van de respondenten heeft 

49,1%50,9%

Woonplaats

Landelijk Stedelijk
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deze vraag op de papieren versie van de enquête niet beantwoord (zie figuur 2). Daarom 

werden de respondenten die niet geantwoord hebben, bij bepaalde vragen niet meegeteld. 

 

Figuur 2: opleiding ouders 

 

49,1% van de respondenten gaf aan op campus Jette te werken. Campus Jette heeft 

verschillende werkplekken zoals de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool of zelfs 

het kinderdagverblijf en de basisschool. 40,4% van de respondenten heeft aangegeven op een 

andere plek te werken. De 10,5% resterende respondenten waren werkloos of hebben de vraag 

(papieren versie van de enquête) niet beantwoord.  

Vragen over het mobiliteitsgedrag 

Bij de berekening van het aantal respondenten die wel of geen flexibel uurrooster hadden, 

werden de twaalf werklozen/personen die niet op de vraag geantwoord hebben, hierbuiten 

gelaten. Van de 102 respondenten had 57,8% een flexibel uurrooster. De resterende 42,2% 

had geen flexibel uurrooster. Aan diegenen die wel een flexibel uurrooster hadden, werd 

gevraagd of dit een invloed had op hun manier van verplaatsen. Bij 39% van deze 57,8% 

respondenten die wel een flexibel uurrooster hadden, had het uurrooster wel een invloed op 

het gebruikte vervoermiddel. Bij 61% van deze respondenten met flexibel uurrooster, hadden 

de werkuren helemaal geen invloed op het gebruikte vervoermiddel.  

De mensen bij wie het wel een invloed had, somden enkele interessante redenen op. Zo gaven 

ze aan dat het uurrooster een invloed had op het gebruikte vervoermiddel omdat ze soms in 

shiften werkten en het niet mogelijk was om met het openbaar vervoer te komen. Ook zeiden 

71,9%

27,2%

0,9%

Opleiding

Hoger onderwijs Lager onderwijs Vraag niet beantwoord
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ze dat het onmogelijk was om zonder auto op tijd op het werk te geraken, dat ze dankzij de 

auto de files wilden vermijden, soms verschillende werkplaatsen hadden en de kinderen op 

tijd van de kinderopvang moesten ophalen.  

Op de vraag welk vervoermiddel ze gebruikten om naar de werkplek te gaan, antwoordde 

ongeveer 72,5% van de 102 respondenten dat ze enkel de auto gebruikten. Van de 72,5% 

respondenten, dat zijn 74 personen) woonde 64,9% in een landelijk gebied en 35,1% in een 

stedelijk gebied.  

1% van de 102 respondenten gebruikte de motor en 1% werkte van thuis uit. Ook waren er 

een aantal ouders die verschillende vervoersmiddelen combineerden. 9,8% combineerde de 

auto met een ander vervoermiddel als de fiets of het openbaar vervoer, of beide. 15,7% 

gebruikte het openbaar vervoer, de fiets, ging te voet of combineerde al deze vervoermiddelen 

samen. Bij deze berekening werden de werklozen niet meegerekend.  

Aan de autogebruikers werd gevraagd waarom ze de auto als vervoermiddel gebruikten. De 

meest voorkomende motieven waren snel, makkelijk en comfortabel. Voor de andere 

vervoermiddelen (fiets/openbaar vervoer/te voet) was het meestvoorkomend motief 

goedkoop, met snelheid op de tweede plaats.  

Op de vraag welk vervoermiddel ze het vaakst gebruikten om de kinderen naar school of de 

kinderopvang te brengen of af te halen, heeft 73,7% van de 114 respondenten enkel de auto 

aangeduid. 15,8% van de respondenten heeft andere vervoermiddelen zoals het openbaar 

vervoer of de fiets aangeduid. 10,5% van de respondenten combineerde de auto dan weer met 

andere vervoermiddelen. Dit is ook te zien in onderstaand cirkeldiagram (figuur 3). 

 

Figuur 3: verdeling mobiliteitsgedrag ouders  

73,70%

15,80%

10,50%

Gebruikte vervoermiddel om de kinderen af 
te zetten of af te halen

Auto Openbaar vervoer/fiets Auto gecombineerd met ander vervoermiddel
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36,8%

63,2%

Ander vervoermiddel uitgeprobeerd

Ja Nee

Bij deze vraag werden de twaalf werklozen die bij de vorige vraag niet in achting werden 

genomen, wel meegeteld aangezien ze als ouder hun kind wel degelijk brachten of afhaalden.  

Bij de vraag welke andere bestemmingen de respondenten hadden als ze hun kind 

wegbrachten of ophaalden, waren de meestvoorkomende antwoorden in volgorde: het werk, 

een andere school of kinderdagverblijf en hobby's.  

Op de vraag of de respondent al een ander vervoermiddel had uitgeprobeerd om zijn kind naar 

school of naar de kinderopvang te brengen, heeft slecht 36,8% (42 ouders) van alle 

respondenten ‘ja’ geantwoord. Dit is ook te zien in onderstaand cirkeldiagram (figuur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: percentage ouders die een ander vervoermiddel dan de auto hebben uitgeprobeerd 

 

Van dit percentage, bestond 42,9% (18 ouders) uit pure autogebruikers die voor een tijdje een 

ander vervoermiddel gebruikt hadden om nadien terug de overstap naar de auto te doen.  

De laatste vraag bij dit onderdeel ging over de reistijd van de ouders bij het brengen van hun 

kind naar de basisschool of kinderopvang. Bij 28,1% duurde de rit tussen de 5 en 15 minuten. 

Bij 45,6% van de ouders duurde het tussen de 16 en 30 minuten Bij 26,3% van de 

respondenten bedroeg de reistijd dan weer tussen de 31 minuten en 1 uur. Bij een kleine 

minderheid, 0,9%, duurde het langer dan een uur (zie figuur 5).  
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Figuur 5: reistijd van de ouders van hun woonplaats tot de basisschool en/of kinderopvang  

Positionering ten opzichte van een aantal stellingen 

Bij de papieren versie van de enquête hebben een aantal ouders bij de positionering ten 

opzichte van een aantal stellingen niets ingevuld. Deze twaalf ouders werden bij deze vraag 

dan ook weggelaten. Voor de andere vragen werden hun antwoorden wel gebruikt, omdat dit 

de enige vraag was die ze niet ingevuld hadden. Het aantal respondenten voor deze vraag was 

108.  

Bij deze vraag werd enkel gekeken naar de ouders die alleen de auto als vervoermiddel 

gebruikten aangezien zij diegenen waren die niet het juiste mobiliteitsgedrag vertoonden. Dit 

waren 70 van de 108 ouders. 55,7% van deze 70 was ‘niet akkoord’ of ‘eerder niet akkoord’ 

om de overstap naar een ander vervoermiddel te maken om hun kinderen naar school of naar 

de kinderopvang te brengen. 74,3% van de 70 respondenten was niet bereid om de overstap te 

doen naar het openbaar vervoer. Dit was ook het geval voor 70% van de ouders wat betrof de 

overstap naar de fiets. Ten slotte was 71,4% niet bereid om de kinderen te voet naar de 

kinderopvang of de basisschool te brengen.   

Opmerkingen 

Het laatste onderdeel van deze enquête bestond uit één open vraag waar de ouders hun 

opmerkingen konden typen. Slechts een beperkt aantal mensen hebben een opmerking 
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achterlaten. De opmerkingen die terugkwamen voor de kinderopvang, was dat de weg 

ernaartoe niet veilig genoeg was voor voetgangers en kleine kinderen.  

Ook gaven sommige ouders aan dat het praktisch onmogelijk was om een ander 

vervoermiddel dan de auto te gebruiken. Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de ouder 

te laat op zijn werk zou aankomen. Als het tweede kind bijvoorbeeld naar een andere school 

moet, dan is dat ook met een ander vervoersmiddel niet mogelijk.  

De motivatie die naar voren werd geschoven voor het gebruik van de auto, is dat het de 

veiligste manier was om de kinderen naar de school of kinderopvang te brengen. Ook de 

afstand, de tijdsnood, de slechte verbinding van het openbaar vervoer, de onveiligheid van 

fietspaden en de ‘verplichting’ om de auto te gebruiken wegens de niet-gewoonlijke 

werkuren, werd hier vermeld.  

6.2 Resultaten interview 

Dankzij het interview was het makkelijk om bij bepaalde vragen meer verduidelijking en 

extra informatie te krijgen. Hieronder worden de antwoorden van de zeven respondenten 

samengevat.  

Twee van de zeven geïnterviewde personen gebruikten het openbaar vervoer om naar de 

campus te komen. Dit deden ze omdat ze duurzaam wilden handelen. Een andere reden die 

door de eerste respondent werd gegeven, is dat het verkeer aan de rotonde op de campus te 

druk is en dat zijn of haar kind bewust het openbaar vervoer wil nemen. Ook ging het voor 

deze persoon het snelst met het openbaar vervoer. Bij de tweede respondent ging het sneller 

met de auto, maar koos deze toch voor het openbaar vervoer. Beide woonden in een stedelijk 

gebied waar het openbaar vervoer dichtbij gelegen was. Het openbaar vervoer was voor beide 

respondenten bovendien een veiliger vervoermiddel.  

Een van de twee respondenten was op het moment van schrijven werkloos. De tweede 

respondent gaf aan dat, bij een vroegere shift, de auto wel een optie zou zijn.   

De vijf andere geïnterviewden maakten allemaal gebruik van de auto en woonden in een 

landelijk gebied. Ze gaven aan dat dit invloed had op het gekozen vervoermiddel. Volgens 

hen was het te moeilijk om met kinderen het openbaar vervoer te nemen. Bovendien was het 

openbaar vervoer ver gelegen, is er geen rechtstreekse verbinding en zou de rit te lang duren. 

Ook vonden drie respondenten de omgeving te gevaarlijk om te fietsen. Een andere 

respondent gaf aan de auto te gebruiken, omdat dit comfortabeler en makkelijker is.  Deze vijf 
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geïnterviewde personen wisten niet exact hoe lang ze met het openbaar vervoer onderweg 

zouden zijn, maar konden hier wel een schatting van geven.  

Ook parkeerden ze hun auto allemaal op de personeelsparking. Twee personen parkeerden 

even aan de Basic-Fit om de kinderen naar de basisschool of kinderopvang te brengen. Drie 

van de geïnterviewde personen zou de fiets nemen als er veilige fietspaden zouden zijn. Een 

rechtstreekse verbinding van het openbaar vervoer zou bovendien de respondenten aanzetten 

om hiervan gebruik te maken. Een van de respondenten heeft aangegeven dat het abonnement 

woon-werkverkeer door zijn werkgever werd terugbetaald. Ten slotte waren ze allen bezorgd 

over de luchtkwaliteit in België, maar deden ze er allemaal niet evenveel aan. Twee van de 

zeven geïnterviewde personen wacht tot op heden op een waardig alternatief voor het 

beperken van de auto’s op campus Jette.   



34 
 

7 Conclusie 

7. 1 Inleiding 

In deze conclusie komen de antwoorden op de onderzoeksvragen die in het begin van deze 

paper vernoemd werden, aan bod. Hierna worden de gelijkenissen en verschillen tussen de 

conclusies uit de literatuurstudie en de conclusies van de enquêtes en de interviews, beknopt 

samengevat. 

7.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek zocht een verklaring voor het huidige mobiliteitsgedrag van 

de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette.  

De deelvragen zochten dan weer een antwoord op de vragen "Welk vervoersmiddel gebruiken 

de ouders hoofdzakelijk?" en "Wat is de motivatie voor hun huidige mobiliteitsgedrag?".  

Het antwoord op de eerste deelvraag was dat ouders van de GO!-school en het 

kinderdagverblijf op campus Jette hoofdzakelijk gebruikmaakten van de auto om hun 

kinderen te vervoeren. Het antwoord op de hoofdvraag en de deelvraag over de 

achterliggende motivaties van hun mobiliteitsgedrag was dat ongeveer de helft van de ouders 

in een landelijk gebied woonde en de verbinding met het openbaar vervoer slecht was en te 

lang duurde. Bovendien was het ook niet makkelijk om met kleine kinderen het openbaar 

vervoer te nemen en zorgden de late werkuren en het feit dat ze ook nog naar andere plekken 

moesten (andere stad waar ze werkten) ervoor dat het nemen van een ander vervoersmiddel 

niet altijd vanzelfsprekend was. Ten slotte gaf een auto hen ook een gevoel van veiligheid.  

7.3 Overeenkomsten en verschillen in onderzoeksresultaten 

Ook wordt er in deze conclusie de link gemaakt tussen de overeenkomsten en verschillen in 

resultaten ten opzichte van dit onderzoek en vroeger onderzoek (door andere personen). 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies met betrekking tot het mobiliteitsgedrag van de 

ouders. 

Er bestaan verschillende onderzoeken die aangeven dat individuen die vaak een bepaald 

vervoermiddel gebruiken, hier ook een beter beeld van hebben (Berveling et al., 2009; Geurs 

et al., 2015; Harms et al., 2007; KiM, 2016; Steg, 2001). Uit de afgenomen interviews blijkt 

dat sommige respondenten een ander vervoermiddel al uitgeprobeerd hebben, maar terug zijn 

overgegaan naar de auto wegens bijvoorbeeld veiligheidsredenen.  
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Verschillende onderzoeken benadrukken ook het belang van de woonplaats. Individuen die in 

een landelijk gebied wonen, zijn namelijk meer geneigd om de auto te gebruiken (Bakker et 

al., 2015; Boussauw et al., 2018; Geurs et al., 2015; Jeekel, 2013; Jorritsma et al., 2013; Rijk, 

2008). Uit de resultaten van onze enquêtes en interviews bleek dat de meeste autogebruikers 

uit een landelijk gebied kwamen. Bovendien werd uit de interviews duidelijk dat mensen die 

in een landelijk gebied woonden, moeilijk toegang hadden tot het openbaar vervoer. Ook de 

verbinding van het openbaar vervoer was er slecht. De vijf respondenten van het interview die 

in een landelijk gebied woonden, verplaatsen zich steeds met de auto. 

De geraadpleegde en door andere bronnen geciteerde literatuur legt ook de nadruk op de 

verkeersveiligheid en de veiligheid van de schoolomgeving als motivatie voor autogebruik 

(Boarnet et al., 2005; Both, 2005; Heine & Mautz, 2000; Lorenc et al., 2008; Methorst, 2003; 

Molnar, 2005; Van Gils et al., 2007). Dit werd ook meermaals in de interviews vermeld. 

Meerdere respondenten gaven aan dat ze de fiets zouden gebruiken indien de weg naar school 

veilig zou zijn. Ook wordt er in de literatuur vermeld dat het meest gebruikt transportmiddel 

van ouders de auto is (Molnar, 2005). Dit wordt ook bevestigd door de enquête, waar 72,5% 

van de respondenten enkel de auto gebruikt.  

Ook zijn er meerdere studies die de reisafstand als oorzaak zien om de kinderen met de auto 

naar school te brengen (Ahlport et al., 2008; DiGuiseppi et al., 1998; Faulkner et al., 2009; 

Kerr et al., 2006; McMillen, 2005; Morris, 2001; Rijk, 2008; Schlossberg et al., 2006; Wen et 

al., 2008). Volgens het onderzoek van Rijk (2008) geldt er een minimumafstand van 2 

kilometer. Uit de resultaten van de enquête is te zien dat alle ouders een veel grotere afstand 

moeten afleggen. De reistijd, die gelinkt is aan de reisafstand, wordt ook aangehaald in 

meerdere studies (Heinen, 2009; Hoekstra et al., 2010; Van Goeverden & Van den Heuvel, 

1993). Dit wordt ook duidelijk in de interviews, waar de respondenten aangeven dat ze te ver 

wonen en dat het daarom te lang zou duren om met het openbaar vervoer te komen.  

Uit een onderzoek over de invloed van levensgebeurtenissen op mobiliteitsgedrag kwam voort 

dat het krijgen van een kind ervoor had gezorgd dat de overstap naar de auto werd gemaakt 

(Berveling et al., 2016). Ook de resultaten van de enquêtes en interviews bevestigden dit. 

Ouders vonden het gepaster en veiliger om kleine kinderen met de auto naar school of naar de 

kinderopvang te brengen.  
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Ook zou een verhuizing van invloed zijn op de mobiliteit van de ouders (Lanzendorf et al., 

2006). Dit wordt bevestigd door één van de respondenten van het interview die de overstap 

heeft gedaan naar het openbaar vervoer na een verhuizing.  

Ook wordt er in de literatuur een verwijzing gemaakt naar de invloed van werkuren 

(Axhausen et al., 2001). Flexibiliteit, slechte verbinding van het openbaar vervoer, snelheid, 

comfort en gemak zijn ook terugkerende elementen, zowel in de literatuurstudie als in de 

huidige onderzoeksresultaten. In de literatuurstudie zijn er ook een aantal motivaties die niet 

in het huidig onderzoek worden vermeld, zoals het in het bezit zijn van een bedrijfswagen, 

gebruiksvriendelijkheid, vrijheid, ontspanning, verschijning en imago van het 

transportmiddel.   

Een ander punt dat in dit onderzoek werd vermeld, was het feit dat het automatisch 

(mobiliteits)gedrag moeilijk te veranderen was, tenzij er een positieve of negatieve 

beïnvloeding plaatsvond. Een positieve beïnvloeding zou bijvoorbeeld een betere verbinding 

van het openbaar vervoer kunnen zijn (De Witte et al., 2008). Dit werd ook tijdens onze 

interviews als motivatie om de overstap naar het openbaar vervoer te doen, vermeld.   
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