Opzet project en onderzoek
Buzz010 liep tijdens schooljaar 2013-2014, het onderzoek dat in deze factsheet wordt weergegeven
liep van september tot en met december 2013. Via
de website (www.buzz010.nl), een digitale flyer
en een flyer per post werden alle Rotterdamse
basisscholen vanaf april 2013 op de hoogte
gebracht van het aanbod: gratis vervoer per
touringcar voor een excursie naar keuze. Op de
website vonden scholen ter inspiratie 49 voorbeeldexcursies, maar de bestemming was vrij.

BUZZ010
FACTSHEET RESULTATEN

Basisschoolleerlingen maken tegenwoordig minder excursies,
was de indruk van verschillende Rotterdamse organisaties.
Jammer, want bij zo’n tripje steken kinderen van alles op over
kunst, cultuur, natuur of sport. Zou dat komen omdat scholen
onvoldoende financiële middelen hebben voor het vervoer?
We hebben het in schooljaar 2013-2014 onderzocht door basisscholen vier maanden lang gratis busvervoer aan te bieden.

Scholen die gebruikmaakten van de gratis busreis, vulden als tegenprestatie een uitgebreide
vragenlijst in over hun school en excursiebeleid.
Als ze voor een tweede of volgende keer een
excursie boekten, kregen ze een andere, iets
kortere vragenlijst gepresenteerd.

CONCRETE ONDERZOEKSRESULTATEN
SCHOLEN BEKEND MET BUZZ010
(van alle Rottterdamse basisscholen)
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Gratis bus? Meer excursies
32.642 kinderen, 150 basisscholen, 81 verschillende bestemmingen. Dat zijn de concrete
opbrengsten van Buzz010. De belangrijkste
uitkomst: gratis busvervoer leidt tot meer
excursies. Scholen konden aangeven hoeveel
financiële knelpunten zij ervoeren. Het aantal
financiële knelpunten had geen invloed op het
gebruik van Buzz010.

DOEL

LOCATIE
ROTTERDAM

dinator of (adjunct-) directeur over het project is.
Los van Buzz010 spelen nog enkele andere factoren mee die maken of scholen eropuit gaan
met hun leerlingen:
• hoeveelheid tijd die binnen het lesprogramma
over is voor uitstapjes;
• de afstand van de school tot het openbaar
vervoer;
• de leeftijd van de leerlingen, gecombineerd
met de veiligheid, bij gebruik van het OV.

De bus van Buzz010 is een kans voor scholen.
Het aanbod blijkt de vraag te scheppen. Verder
maakt het uit hoe enthousiast de docent, coör-

4 EXCURSIES
GEMIDDELD PER SCHOOL

692
TOTAAL
AANTAL
EXCURSIES

GEMIDDELD MET
2 KLASSEN OP STAP
47 KINDEREN PER EXCURSIE

32.642
KINDEREN VERVOERD
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PARTNERS: FOKOR, alle Rotterdamse culturele instellingen en Leo Ringelberg Touringcars
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“Veel van onze kinderen hadden nog
nooit in een touringcar gezeten.”

1. Leeswijzer/disclaimer
In dit onderzoeksverslag leest u onze bevindingen. Voor het onderzoek maakten we gebruik
van een gestandaardiseerde vragenlijst die alle
deelnemende scholen ingevuld hebben. Een
onderzoeksbureau heeft vooraf de kwaliteit van
de vragenlijst beoordeeld, zodat de validiteit is
gewaarborgd. Enkele controlevragen zijn toegevoegd. Per onderwerp werken we de belangrijkste uitkomsten verder uit.

2. Bestemmingen
In totaal zijn er bijna 700 excursies geboekt,
met een hoogtepunt in november 2013. Kinderboerderijen en Diergaarde Blijdorp waren
duidelijk favoriet.

We gebruiken in het verslag twee begrippen die
enige uitleg behoeven.

“Wij zijn een school voor speciaal
onderwijs. Reizen met openbaar vervoer
geeft meer prikkels onderweg. Dit is een
goede en veilige manier om aan excursies deel te nemen.”

AANTAL EXCURSIES PER MAAND
2013

Uitkomst: Een dierentuin of kinderboerderij
is meer in trek bij scholen dan culturele bestemmingen of musea.
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Excursie:
Een excursie noemen wij elke trip van A naar B
op één bepaald tijdstip. Het aantal deelnemende kinderen of het aantal bussen dat voor hen is
ingezet, is daarbij niet van belang. Bijvoorbeeld:
als de complete onderbouw ’s ochtends naar
Diergaarde Blijdorp ging en de bovenbouw ’s
middags, telde dat als twee excursies.
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Met of zonder financiële kwesties:
In de enquêtes die de scholen ingevuld hebben,
vroegen we naar de financiële problemen die
de scholen ervoeren. Als de invullers, meestal
schooldirecteuren en leerkrachten relatief veel
financiële knelpunten benoemden, dan werden
deze bij elkaar opgeteld en vergeleken met andere kenmerken. Wanneer een school veel financiële knelpunten rapporteerde, noemen we de
school in dit rapport scholen met veel financiële
kwesties, de overige scholen noemen we in dit
rapport een school zonder (al te veel) financiële
kwesties. De begrippen zijn daarmee indicatief,
ze vertegenwoordigen geen feitelijke situatie,
maar hooguit hoe de directeuren of leerkrachten
de financiële situatie van de school beoordelen.
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Colofon
Initiatief:
Stichting De Verre Bergen, Rotterdam.
De Verre Bergen is een filantropische instelling
die gedurfde ideeën voor maatschappelijke
groei in Rotterdam ondersteunt.
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Verspreid over het verslag komt u uitspraken
tegen van leerkrachten en schooldirecteuren.
Deze komen uit de opmerkingenvelden in
de enquête.
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“Voor veel van onze ouders is het OV
niet of nauwelijks te betalen. Daarom
zijn excursies niet vaak haalbaar.”
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AANTAL EXCURSIES IN RELATIE
TOT FINANCIËLE KNELPUNTEN
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“Het was een relaxte manier om op
excursie te gaan. Met het OV heb je zo
veel extra handen nodig!”

Buzz010 zorgde ervoor dat er meer excursies
zijn ondernomen dan zonder dit gratis vervoersaanbod (zie paragraaf 3). Dat gold met name
voor scholen die twee tot drie financiële knelpunten hebben. Maar uiteindelijk bleken zowel
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Uitkomst: hoe meer financiële kwesties een
school heeft, hoe sterker de vervoerkeuze
gebaseerd werd op die financiële situatie.
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Is de keuze voor vervoer gebaseerd op
de financiële middelen?

deelgemeente met veel scholen die zowel veel
5. Middelen en vervoerskeuze
6. Excursies, deelgemeenten en
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financiële knelpunten rapporteren en relatief
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het verleden ook gebruik maakten van touringIn een aantal deelgemeenten werd relatief meer veel excursies hebben ondernomen.
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DEELGEMEENTEN EN FINANCIËLE KNELPUNTEN
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