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Bevraging tevredenheid bij kinderen 
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Resultaten tevredenheidsbevraging kinderen 
In augustus werden 38 kinderen bevraagd tussen 2,5 en 12 jaar rond het spel- en speelgebeuren in 
onze buitenschoolse kinderopvang. Er werden 25 jongens en 13 meisjes bevraagd. De leeftijdsgroep 
varieerde vooral tussen 2,5 en 7 jaar. De oudere kinderen maakten op dat moment  gebruik van de 
speelpleinwerking.  

1. Opvang 
36 kinderen vinden de opvang een leuke plaats, 2 kindjes niet. Deze kinderen wilden liever thuis 
spelen of misten hun konijn. 

Leuk om te doen 

 

Top 3: spelen met de kussens, voetbaltafel en kleuren 

Niet leuk om te doen 

 

Top 3: Barbie, blokken, auto’s 
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Speelruimtes 

 

De ruimtes met de speelhoeken en de buitenruimte worden het leukst bevonden.  

2. Dagelijkse werking 

Lokalen  
37 kinderen vinden dat de lokalen een fijne sfeer uitstralen, 1 kindje niet. 

Er werd gevraagd wat er beter kan gedaan worden en hierop antwoorden 2 kinderen dat ze graag 
meer versiering wilden zien. 1 kindje wilde graag meer brandweerwagens bij de autohoek.  

Begeleiders 
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Er werd de kinderen gevraagd welke capaciteiten een begeleider moet hebben. Er kwamen leuke 
antwoorden naar voren. Spelen blijft de favoriet.  

Ouders 

 

Het merendeel van de kinderen zou het fijn vinden als de ouders ook eens een dagje komen 
meespelen.  
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Er kwamen uiteenlopende reacties als er werd gevraagd waarom ze dit leuk zouden vinden.  

3. Conclusie 
Tijdens de zomervakantie is er veel werk gestoken in het creëren van leuke speelhoeken zoals een 
camping en beleefbos. Het speelgoed werd regelmatig afgewisseld en dat zorgde ervoor dat de 
kinderen telkens opnieuw geïnteresseerd waren voor het aanbod. 
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