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Voorwoord 

Eindverslag Rijschool 
--------------------------------------------------

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau dat door 
studenten worden gerund. Bedrijven, instellingen en particulieren, die behoefte 
hebben aan bedrijfskundige onderzoeken en adviezen, kunnen bij de 
Bedrijfskundewinkel terecht, mits zij niet over de financieHe middelen beschikken 
deze elders te verkrijgen. 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
autorijschool om meer klanten te trekken. Met veel plezier heb ik aan dit onderzoek 
gewerkt. 

Het onderzoek is tot stand gekomen met behulp van een aantal mensen. In dit 
voorwoord wil ik hen dan ook bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleiders vanuit de 
Bedrijfskundewinkel, Ron Heinen en Antal Kamps, bedanken voor hun opbouwende 
kritiek tijdens de uitvoering van dit onderzoek. Verder wil ik ook Co Enders 
bedanken. Hij heeft ervoor gezorgd dat er rijscholen waren die mee wilden werken 
aan dit onderzoek. 

Tenslotte wil ik mijn opdrachtgever bedanken. Zonder hem was dit verslag niet tot 
stand gekomen. Ik hoop dat hij mede door dit onderzoek zijn klantenaantal kan doen 
stijgen. 

Krisje Hurkens, 
mei 2001 
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Samenvatting 

Oeze samenvatting zal kort en bondig de doelen en resultaten van dit onderzoek 
weergeven. 
Het marktonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de eigenaar van een rijschool in 
Roosendaal. Hij vraagt zich af hoe hij zijn rijschool kan laten doorgroeien naar een 
grotere rijschool. Vanuit deze situatie is gekozen voor de volgende onderzoeksvraag: 

'Op welke wijze en met welke middelen kan deze rijschool klanten werven?' 

Om deze vraag te beantwoorden is een enquete gehouden onder klanten van 
verschillende rijscholen. Oeze enquete is toegespitst op drie onderzoeksdeelvragen, 
waarvan de resultaten hieronder beknopt zullen worden beschreven, 

Wat zijn de eisen en wensen van potentiele klanten? (t.a.v. prijs, auto, pakket, 
s/agingspercentage enz.) 
Uit het onderzoek komt naar voren dat prijs en slagingspercentage bij de keuze voor 
een rijschool de belangrijkste criteria zijn voor potentiele klanten. Oit laat dus zien dat 
een goede prijs-kwaliteit verhouding ook in dit geval erg belangrijk is. 
Criteria zoals hulp bij theorie, het aanbieden van een pakket en de lesauto worden 
minder belangrijk geacht. 

Op welke manier kiezen zij voor een bepaalde rijschool? 
Een rijschool wordt vaak op basis van mond-op-mond reclame gekozen. De mening 
van vrienden en bekenden is hierbjj een belangrijke factor. Ook speelt vaak de 
mening van ouders een grote rol, vooral bij de jongere klanten. 
Verder is het opmerkelijk dat bijna niemand van rijschool verwisselt. Ais eenmaal 
voor een rijschool is gekozen, blijft men hier ook. 

Welke media gebruiken zij hiervoor? 
Maar 25% van de respondenten heeft een vorm van media gebruikt bij de keuze voor 
een rijschool. Hierbij is het opvallend dat maar een aantal vormen van media worden 
gebruikt, namelijk de lokale krant, de Gouden Gids en het telefoonboek. Het loont 
dus om in deze media te zorgen voor een in het oog springende advertentie. 

Concluderend kan worden gezegd dat vooral mond-op-mond reclame een effectieve 
manier is om de klantenkring uit te breiden. Oit kan vooral bereikt worden door de 
kwaliteit op een hoog niveau te brengen en te houden. De tevreden klanten zullen 
dan vanzelf zorgen voor nieuwe klanten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Oe opdrachtgever is eigenaar van een autorijschool in Roosendaal. Het gaat op het 
moment goed met zijn rijschool, maar hij zou graag door willen groeien naar een 
grotere rijschool. Oit verslag is het resultaat van een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor deze autorijschool om meer klanten te trekken. In de 
onderstaande paragraaf wordt de opbouw van de rest van het verslag beschreven. 

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet uitgewerkt. Eerst is er een volledige 
probleemomschrijving gegeven, die uitmondt in een probleemstelling. Het probleem 
wordt gestructureerd aan de hand van een onderzoeksvraag, die wordt opgesplitst 
naar deelvragen. 
In hoofdstuk 3 zal de uitwerking van de probleemstelling in begrippen, aspecten en 
varia belen aan bod komen. Oit zal uiteindelijk leiden tot een onderzoeksmodel. 
In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de onderzoeksuitvoering is verlopen, vooral met 
betrekking tot de introductiebrief, de enquete en het verspreiden van de enquete. 
In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van de enquete worden belicht, waarna in 
hoofstuk 6 de conclusies en aanbeveling zullen worden behandeld. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

Met behulp van de informatie die uit het eerste gesprek en het vooronderzoek is 
verkregen, is deze onderzoeksopzet opgesteld. Het doe I van de onderzoeksopzet is 
dat er aan het juiste probleem gewerkt wordt en beschrijft de aanpak van de rest van 
het onderzoek. 

De situatie-omschrijving schetst een beeld van het bedrijf en de historie ervan. Bij de 
probleemomschrijving wordt daarna het probleem gedefinieerd en bij de 
opdrachtomschrijving wat er precies gedaan gaat worden. 

Vervolgens wordt in de afbakening vastgelegd wat er wei of juist niet onderzocht gaat 
worden. Daarna worden de onderzoeks(deel)vragen geformuleerd, die beantwoord 
gaan worden met behulp van het onderzoek. Ais laatste wordt bij methoden van 
onderzoek uitgelegd hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden. 

2.2 Situatie-omschrijving 

De opdrachtgever is nu ruim 12 jaar actief als rij-instructeur. Ongeveer 2% jaar 
geleden is hij begonnen met zijn huidige rijschool. Deze rijschool is gesitueerd in 
Roosendaal en richt zich vooral op klanten in Roosendaal en Breda. 
Het bedrjjf heeft nu naast de eigenaar twee medewerkers. De klanten van de 
rijschool kunnen hier een rijbewijs A en/of B behalen. Het bedrijf heeft zich 
gespecialiseerd in spoedcursussen, wat betekent dat de klanten vaak kiezen voor 
een compleet pakket van lessen en examen. Hiernaast biedt hij ook theorieles aan 
op een MBO-school in Roosendaal. 
Aangezien de concurrentie in de branche groot is, besteedt de opdrachtgever veel 
aandacht aan publiciteit. Het grootste dee I van zijn klantenkring bestaat dan ook uit 
mensen die hebben gereageerd op een van zUn advertenties. 

2.3 Probleemomschrijving 

De opdrachtgever heeft nu een rijschool met twee auto's. De meeste rijscholen in de 
omgeving zijn eenmanszaakjes. Verder is er een grote autorijschool die aile kleine 
bedrijfjes opslokt. Deze rijschool opereert vooral in de kern van Roosendaal, terwijl 
de markt in de omgeving van Roosendaal ook groot is. De opdrachtgever heeft 
genoeg klanten om een aantal weken vooruit te boeken. Hij werkt nu 70/80 uur in de 
week. Hij denkt dat het noodzakelijk is om door te groeien tot een grotere rijschool 
als deze wil blijven voortbestaan. Het is v~~r hem echter onduidelijk hoe hij dit kan 
doen aangezien het steeds moeilijker wordt klanten te werven en instructeurs te 
vinden. 

2.4 Opdrachtomschrijving 

Aangezien het onderzoek beperkt is tot een werklast van ongeveer 80 uur, wordt de 
vraag over het tekort aan instructeurs in het verdere onderzoek niet behandeld. Dit 
zou een onderwerp voor verder onderzoek kunnen zijn. 
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Onderzocht gaat worden hoe en wanneer iemand die zijn rijbewijs wil halen, kiest 
voor een bepaalde rijschool. Ook wordt gekeken naar de vorm van media die 
hiervoor het meest geschikt is. 

2.5 Afbakening 

Bijna aile volwassenen in Nederland hebben hun rijbewijs gehaald of hebben dit in 
ieder geval geprobeerd. Er is dus een hele grote doelgroep aanwezig voor een 
rijschool. Aangezien er de laatste jaren toch een hoop dingen zijn veranderd in deze 
branche, is ervoor gekozen in het onderzoek aileen mensen te betrekken die bezig 
zijn met het behalen van hun rijbewijs. 

2.6 Onderzoeksvraag 

Op welke wijze en met welke middelen kan deze rijschool klanten werven? 

2.7 Onderzoeksdeelvragen 

• Wat zijn de wensen en eisen van potentiele klanten? (t.a.v. prijs, auto, pakket, 
slagingspercentage enz) 

• Op welke manier kiezen zij voor een bepaalde rijschool? 
• Welke media gebruiken zij hiervoor? 

2.8 Methoden van onderzoek 

V~~r het onderzoek zouden verschillende methoden van onderzoek gebruikt kunnen 
worden. Zo kan gebruik gemaakt worden van face-to-face interviews, telefonische 
enquetes en schriftelijke enquetes. Vanwege de aard van het onderzoek ligt het voor 
de hand te kiezen v~~r een schriftelijke enquete. Er zijn namelijk veel respondenten 
nodig om een duidelijk beeld te krijgen. Tevens kunnen de ondervraagden de 
enquete invullen wanneer hen dat uitkomt. 
Een nadeel van schriftelijke enquetes is dat er tijdens het invullen ervan niet 
bijgestuurd kan worden. Ook is de respons over het algemeen vrij laag, tussen de 15 
en 20 %. Er komen dus vrij weinig verstuurde enquetes terug bij de onderzoeker. 
Omdat bij dit onderzoek het vooral gaat om kwantiteit, zal er gebruik gemaakt 
worden van enquetes. 

4 
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Hoofdstuk 3: Uitwerken van de probleemstelling 

3.1 Inleiding 

Bij het uitwerken van de probleemstelling zijn de volgende fasen te onderscheiden: 
• Definieren van de begrippen uit de onderzoeksdeelvragen. 
• Uitwerken van de begrippen in aspecten. 
• Specificeren van aspecten in variabelen. 

De eerste stap wordt in paragraaf 3.2 beschreven. De overige stappen in paragraaf 
3.3. In deze laatste paragraaf wordt het conceptueel schema weergegeven. Dit 
schema is een overzicht van de begrippen, aspecten en variabelen. 

3.2 Definieren van de begrippen 

De begrippen die in de onderzoeksdeelvragen naar voren komen zijn profiel, profiel 
rijschool, keuze en media. 

• Profiel 
Hoe zien de respondenten van de enquete eruit? Demografische factoren van de 
rijschoolleerlingen 

• Profiel rijschool 
Hoe zien de rijscholen van de respondenten eruit? Belangrijk om te zien wat de 
verschillen tussen de rijscholen zijn en hoe de opdrachtgever zich hiertoe 
verhoudt. 

• Media 
Hoe zijn de respondenten in aanraking gekomen met de rijschool? Hebben zij 
gekeken naar advertenties of hebben zij gekozen op basis van advies. 

• Keuze 
Welke factoren hebben de respondenten zwaar mee laten tellen bij hun keuze 
voor een rijschool? 

3.3 Het conceptuele schema 

De in de onderzoeksdeelvragen gedefinieerde begrippen worden uitgesplitst in 
aspecten. Aspecten zijn zaken die tot het begrip kunnen worden gerekend en 
waarover uiteindelijk vragen gesteld kunnen worden. De aspecten worden verder 
uitgewerkt in variabelen. Een variabele is een specificatie van een te onderzoeken 
aspect, waarvan de meting verschillende waarden op kan leveren. De begrippen, 
aspecten en variabelen vormen samen het conceptueel schema. 

Begrippen As pecten Variabelen 
Profiel Geslacht Man, vrouw 

I 
I 

Leeftijd 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25 i 

of ouder j 

Leeftijd bij eerste rijles 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25 i 

of ouder 
Aantal rijlessen Minder dan 10, 10-20,20-

30, meer dan 30 
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Profiel rijschool 

Keuze 

Media 

Eindverslag Rijschool 
------------------------------------------------

Aantal examens a keer, 1 keer, 2 keer, 3 
keer, 4 keer of meer 

Verandering rijschool Ja, Nee. Zo ja, waarom? 
Betaling lessen Zelf betalen, betaling door 

ouders, gedeeltelijk 
betaald door ouders, 
anders 

Aangesloten bij organisatie Niet aangesloten, 
aangesloten maar de 
organisatie niet bekend, 
aangesloten bij BOVAG, 
aangesloten bij ANWB, 
niet bekend 

Duur les 50,60,75,90,120 
minuten 

Kosten les Kosten uitgedrukt in aantal 
gulden 

Aangeboden pakket Ja, Nee, Weet ik niet 
Inhoud pakket Open vraag als pakket 

aangeboden wordt 
Lesauto Aile soorten auto's 
Aantal instructeurs 1. 2, meer dan 2 
Hulp bij theorie Ja, Nee 
Hulp bjj theorie Zo ja, op welke manier 

hulp 
Keuze rijschool Op ad vies van vrienden, 

op advies van ouders, 
m.b.v. advertentie, via een 
bekende, anders 

Prijs Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Siagingspercentage Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Auto Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Hulp bij theorie Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrjjk 

Mening van vrienden Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

I Mening van ouders Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Nabijheid rijschool Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Mening eerder klanten Schaal van niet belangrijk 
tot zeer belangrijk 

Informatie uit media Ja/Nee Landelijk dagblad, 
Lokale krant. TV-krant, 
Anders, Niet van 
Toepassing 

6 
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3.4 Verbanden tussen variabelen 

In dit stadium van het onderzoek worden een aantal verbanden tussen de vragen 
verwacht. Onderstaand zullen enkele verbanden worden genoemd die van belang 
kunnen zijn voor het onderzoek. 

1. De leeftijd bij begin van autorijlessen met de basis waarop aanvankelijk een 
rijschool is gekozen 
(vraag 3/vraag 18) 

2. Het type auto waarin wordt gelest met het criterium rijlesauto 
(vraag 10/vraag 20c) 

3. Mogeljjkheid tot hulp bij theorie-examen met criterium hulp bij theorie-examen 
(vraag 12/vraag 20d) 

4. De wijze van betaling in relatie met het keuze-criteria prijs 
(vraag 17/vraag 20a) 

5. Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de mening van vrienden over 
rijschool 
(vraag 18/vraag 20e) 

6. Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de mening van ouders over 
rijschool 
(vraag 18/vraag 20f) 

7. Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de nabijheid van de rijschool 
(vraag 18/vraag 20g) 

8. Basis waarop rjjschool is gekozen in relatie met de mening van eerder klanten 
van de rijschool 
(vraag 18/vraag 20h) 

Ais de resultaten van de enquetes verwerkt zijn, zullen de verbanden met behulp van 
het statistische programma SPSS 7.5 verwerkt worden in kruistabellen. Voor dit 
onderdeel van het onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.4. 
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksuitvoering 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden toegelicht hoe de introductiebrief en de enquete tot stand 
zijn gekomen. In paragraaf 4.4 zal worden uitgelegd hoe de uitvoering van een deel 
van het onderzoek is bewerkstelligd. 

4.2 De introductiebrief 

Een goede introductie van de enquete is van groot belang. Daarom wordt bij een 
enquete vaak een introductiebrief bijgevoegd. In een introductiebrief wordt ten eerste 
uitgelegd wat het doel van het onderzoek is. Verder wordt de situatie uitgelegd en 
waarom het belangrijk is dat de enquete wordt ingevuld en geretourneerd. Naar 
aanleiding van de introductiebrief bepaalt iemand of hij/zij de enquete gaat invullen. 
De introductiebrief die behoort tot de enquete is te vinden in Bijlage 1. 

4.3 De enquete 

De enquete is opgesteld volgens het onderzoeksmodel en bevat dus de volgende 
onderwerpen: profiel, profiel rijschool, media en keuze. Deze begrippen zijn vertaald 
in aspecten en hieruit zjjn de vragen ontstaan zoals deze in de enquete te vinden 
zijn. De enquete kunt u vinden in Bijlage 2. 

4.4 De uitvoering 

In eerste instantie was het de bedoeling de enquetes te versturen onder rijscholen in 
Roosendaal en omgeving aangezien de opdrachtgever zijn rijschool heeft in 
Roosendaal. Na een telefonische bel ronde bleek echter dat de rijscholen om 
uiteenlopende redenen niet mee wilden werken. Daarom zijn er nu rijscholen in heel 
Nederland benaderd. De verwachting was dat dit voor de resultaten niets uit zou 
maken aangezien de beantwoording van de vragen niet afhankelijk is van de plaats 
waar men woont. 
Er zijn uiteindelijk 320 enquetes verstuurd naar een tiental rijscholen. Met de 
rijschoolhouders is de afspraak gemaakt dat zij de enquetes persoonlijk zouden 
verspreiden onder hun leerlingen. 

9 
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Hoofdstuk 5: Resultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken. In 
paragraaf 5.2 zal iets worden gezegd over de respons van de enquete. Vervolgens 
zal in paragraaf 5.3 per vraag worden toegelicht hoe deze is beantwoord. Tenslotte 
zal in paragraaf 5.4 worden getoetst of de verwachte verbanden tussen variabelen 
statistisch aantoonbaar zijn. 

5.2 Respons 

Van de 320 enquetes die zijn verzonden, zijn er in totaal 79 teruggekomen. Dit 
betekent een respons van 25%. Dit is redelijk hoog voor een anonieme enquete. Uit 
ervaring van de Bedrijfskundewinkel blijkt namelijk dat de respons meestal rond de 
15% ligt. Het enige verschil met andere enquetes van de Bedrijfskundewinkel is dat 
zij normaal in de postbus van iemand belanden, terwijl de enquete nu door hun 
instructeur is overhandigd. Dit verklaart waarschijnlijk de hogere respons. 

5.3 Resultaten 

De tabellen in dit hoofdstuk zijn afgeleid van de frequentietabellen die gemaakt zijn in 
SPSS7.5. Deze geven per antwoordcategorie precies aan hoeveel respondenten dit 
antwoord hebben gegeven en wat hoe de antwoorden percentueel over de 
categorieen zijn verdeeld. Deze tabellen zijn te vinden in Bijlage 3. 

Vraag 1: Wat is uw geslacht? 

Deze grafiek laat zien dat 68% van de respondenten vrouw is. De andere 32% van 
de respondenten is vanzelfsprekend man. 

o 20 40 60 80 

% 
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Vraag 2: Wat is uw leeftijd op dit moment? 

25 jaar of ouder 

23-24 jaar 

21-22 jaar 

19-20 jaar 

18 jaar 

o 10 20 % 30 40 

Eindverslag Rijschool 

Verreweg de meeste respondenten zijn op het moment van invullen 18 jaar. 22% is 
19 of 20 jaar, 6% is 21 of 22 jaar, 8% is 23 of 24% en 18% is 25 jaar of ouder. 

Vraag 3: Wat was uw leeftijd toen u begon met het nemen van autorijlessen? 

25 jaar of ouder 

23-24 jaar 

21-22 jaar 

19-20 jaar 

18jaar 

o 10 20 30 40 50 60 
% 

Deze tabellaat het verwachte beeld zien. Het grootste deel van de respondenten, 
57%, begint met het nemen van autorijlessen op 18-jarige leeftijd. Dit is dan ook 
automatisch de grootste doelgroep. Verder is 14% 19 of 20 jaar, 8% 21 of 22 jaar, 
4% 23 of 24 jaar en 17% 25 jaar of ouder bij het nemen van de eerste autorijles. 

Vraag 4: Hoeveel rijlessen heeft u op dit moment gehad? 

>30 lessen 

21-30 lessen 

10-20 lessen 

<10 lessen 

niet ingewld 

o 10 20 
% 

30 40 

De respondenten zijn redelijk verdeeld over de categorieen bjj deze vraag. 28% heeft 
meer dan 30 lessen gehad; 17% heeft tussen de 21 en 30 lessen gehad; 34% heeft 
10 tot 20 lessen gehad; 20% heeft minder dan 10 lessen gehad en 1 % heeft de 
vraag niet ingevuld. 
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Vraag 5: Is uw rijschool bij een organisatie aangesloten? En zo ja, welke? 

weet ik niet 

ja, bij de ANWB 

ja, organisatie weet ik niet 

nee, niet aangesloten 

niet ingevuld 

o 20 40% 60 80 

Opmerkelijk bij de uitkomsten van deze vraag is, dat 65% van de respondenten niet 
weet of de rijschool bij een organisatie is aangesloten. 20% zegt te weten dat de 
rijschool niet is aangesloten bij een organisatie. Verder antwoordt 3% dat de rijschool 
bij de ANWB is aangesloten en 7% dat de rijschool wei is aangesloten bij een 
organisatie, maar dat zij niet weten bij welke. 5% heeft de vraag niet ingevuld. 

Vraag 6: Hoe lang is de tijdsduur van een autorijles? 

120 minuten 

90 minuten 

60 minuten 

niet ingevuld 

o 20 40 % 60 80 100 

Deze vraag geeft een heel duidelijk beeld weer. Bijna aile respondenten geven aan 
dat hun rijschool lessen geeft van 60 minuten. 6% krijgt lessen van 90 minuten; 3% 
krijgt lessen van 120 minuten en 1 % heeft de vraag niet ingevuld. 
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Vraag 7: Wat zijn de kosten van een autorijles? 

40 
35 
30 

% 25 
20 
15 
10 
5 
o 

Bij deze open vraag worden drie bedragen vaak genoemd. Het gaat hier om de 
bedragen 60 gulden, 67,50 gulden en 70 gulden. We kunnen er hierbij vanuit gaan 
dat deze bedragen geld en voar een rijles van 60 minuten. De hogere bedragen 
betreffen waarschijnlijk een les van 90 of 120 minuten. 

Vraag 8: Wordt er door de rijschool een bepaald pakket aangeboden? 

weet ik niet 

nee 

ja 

niet ingewld 

o 10 20 3Q 40 50 60 

De meerderheid van de respondenten (54%) geeft aan dat hun rijschool een 
bepaald pakket aanbiedt. 38% zegt dat hun rijschool geen pakket aanbiedt; 5% weet 
het niet en 3% heeft de vraag niet ingevuld. 

Vraag 9: Wat houdt het pakket in? 

Als de respondenten vraag 8 met ja hadden beantwoord, werd hen gevraagd deze 
vraag in te vullen. Het betrof een open vraag. De antwoorden van deze vraag zijn 
terug te vinden in Bijlage 4. Over het algemeen werd er een pakket aangeboden van 
ongeveer 20 lessen en een examen. De prijzen die genoemd werden verschilden 
nogal. Het is duidelijk te zien dat er geen overeenstemming bestaat tussen de 
antwoorden van de leerlingen van dezelfde rijschool. Er worden namelijk meer 
antwoorden gegeven dan 10, terwijl maar 10 rijscholen zijn benaderd. 

14 



!lfrBEDR11FSKUNDE 
pvv ink e I 

onde rnemersld v i eze n 

Vraag 10: In welk type auto lest u? 

20 
15 

'$. 10 
5 
o 

Eindverslag Rijschool 

4% heeft deze vraag niet ingevuld. Deze grafiek laat vooral zien dat de rijscholen 
over het algemeen met verschillende auto's werken. Het aantal respondenten is te 
klein om hierover iets te zeggen. 

Vraag 11: Van hoeveel instructeurs krijgt u les? 

meer dan 2 

2 

1 

niet ingewld 

Deze vraag geeft een uitgesproken beeld. 86% van de respondenten krijgt les van 1 
instructeur. Ongeveer 13% heeft meer dan 1 instructeur. Verder heeft 1 respondent 
de vraag niet beantwoord. 

Vraag 12: Bestaat er een mogeUjkheid vanuit de rijschool om ute helpen met 
uw theorie-examen? 

nee 

ja 

niet ingevuld 

o 10 20 30 40 50 
% 

48% van de respondenten geeft aan dat de rijschool hulp aanbiedt bij de theorie en 
48% zegt dat hen geen hulp wordt geboden. 4% heeft de vraag niet beantwoord. 
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Vraag 13: Op welke manier wordt u geholpen met uw theorie-examen? 

Deze vraag was bedoeld voor de respondenten die vraag 12 bevestigend hadden 
beantwoord. De vraag is door 32 mensen beantwoord. Bijna aile antwoorden duiden 
op een vorm van theorieles. De andere antwoorden waren onder meer aanschaf 
studiemateriaal, vragen stellen tijdens de rijles. De volledige antwoorden van deze 
vraag zijn gegeven in Bijlage 5. 

Vraag 14: Heeft u al een praktijkexamen afgelegd? Zo ja, hoe vaak? 

Zoals in de grafiek op de volgende pagina te zien is, heeft het merendeel van de 
respondenten nog geen praktijkexamen afgelegd. 13% heeft al een praktijk-examen 

4 keer of meer 

3 keer 

2 keer 

1 keer 

o keer 

o 20 40 % 60 80 100 

afgelegd. Slechts enkelen zijn vaker voor hun praktijkexamen opgegaan. 

Vraag 15: Heeft u al uw lessen bij dezelfde rijschool gevolgd? 

nee 

ja 

o 20 40 % 60 80 100 

89% heeft aile lessen bij dezelfde rijschool gevolgd; 11 % is overgestapt. 

Vraag 16: Waarom bent u naar een andere rijschool overgestapt? 

Deze vraag werd beantwoord door aile respondenten die overgestapt zijn van een 
andere rijschool. Aangezien het maar enkele antwoorden betrof, heb ik deze niet in 
een bijlage vermeld. De redenen tot overstappen beperkten zich tot een verhuizing 
waardoor het niet mogelijk was bij dezelfde rijschool te blijven en geldgebrek 
waardoor tijdelijk gestopt moest worden. 
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Vraag 17: Moet u uw rijlessen volledig zelf betalen? 

gedeeltelijk betaal door ouders 

betaald door ouders 

ja 

o 10 20 SQ 40 50 60 
---~ .. --~ ... --------

Meer dan de helft betaalt zijn/haar rijlessen zelf. Bij 32% worden de rijlessen betaald 
door hun ouders of door hun vader. In 14% van de gevallen worden de rijlessen 
gedeeltelijk betaald door hun ouders of moeder. 

Vraag 18: Op basis waarvan heeft u aanvankelijk uw autorijschool gekozen? 

35 II niet ingevuld 

30 II1II advies vrienden 

25 o advies ouders 

~ 
20 om.b.v. ad-.ertentie 

0 
15 II via bekende 
10 a uit telefoonboek 
5 
0 

II instr is kennis 

1 
EEl school goedkoop 

De twee meest genoemde antwoorden zijn advies van vrienden en via bekende, 
resp. 29% en 27%. Verder worden de volgende antwoorden regelmatig genoemd: 
advies ouders (15%), m.b.v. advertentie (11 %) en uit telefoonboek (14%). Verder 
worden genoemd dat de instructeur van de rijschool een kennis is en dat voor een 
school gekozen is omdat deze goedkoop was. De vraag is door 1 respondent niet 
ingevuld. 
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Vraag 19: In welke media heeft u informatie gezocht over rijscholen? 

100% 
80% . 
60% 
40% 
20% 
0% 

o nee 

IIja 

II niet ingewld 

In bovenstaande tabel is te zien dat voor bijna 60% deze vraag niet van toepassing 
is. Zij hebben bij hun keuze voor een rijschool dus geen gebruik gemaakt van media. 
In deze tabel heb ik de antwoordcategorie anders niet meegenomen aangezien de 
bovenstaande tabel niet duidelijk meer zou zijn. In onderstaande tabel wordt echter 
duidelijk dat ongeveer 10% gebruik maakt van het telefoonboek en hetzelfde 
percentage maakt gebruik van de Gouden Gids. De media die regelmatig wordt 
geraadpleegd bij het zoeken naar een rijschool is dus beperkt tot de lokale krant, de 
telefoongids en de Gouden Gids. 

ja, Gouden Gids 

ja, mond-op-mond reclame 

ja, telefoonboek 

nee 

ja 

niet ingewld 

a 20 4Q 60 80 
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Vraag 20: Criteria bij keuze 

III niet ingevuld 

.. zeer belangrijk 

o belangrijk 

~~ ° ~o ~,0 0°<::- '" i:t o<::-
~ ~~¢$ r::,fl) O0 0°' ~o ~ 

0~ .~ ·0~ ooS .~v {>fl) .. ~0 .:,.'''-~CJ ,"- -Q~ ~<::- ·0' 0°' 10 ~<::-
&~ ~~ ~ 0"- o" ~ .~~ .. ~ ~ .~~ ~"-

e; 
~(:' ~ .~~ ~ ~e; <::-fl) q-fl) ~e; ~ 

~e; 

o redelijk belangrijk 

.. niet belangrijk 

Bij deze vraag blijkt dat een rijschool voornamelijk op twee criteria wordt gekozen, 
namelijk de prijs en het slagingspercentage. Maar liefst 76% en 78% van de 
respondenten vinden deze criteria zeer belangrijk of belangrijk. Ook de mening van 
eerder klanten van de rijschool wordt door veel respondenten belangrijk tot zeer 
belangrijk gevonden, namelijk 62%. De nabijheid van de rijschool wordt maar door 
10% als zeer belangrijk ervaren, maar 42% geeft wei aan het belangrijk te vinden. De 
andere criteria worden van minder belang geacht. Hierbjj is de mening van vrienden 
en in mindere mate van ouders nog wei redelijk belangrijk, maar de rijlesauto en de 
hulp bij theorie wordt maar door een klein gedeelte een belangrijk tot zeer belangrijk 
criterium genoemd. 

5.4 Verbanden tussen varia belen 

In deze paragraaf zal getoetst worden of de verwachte verbanden, zoals ze 
genoemd zijn in paragraaf 3.4, ook echt statistisch aantoonbaar zjjn. Om te bepalen 
of een verband bestaat en wat de sterkte van dit verband is, kunnen statistische 
testprocedures worden uitgevoerd. 

Om te beslissen van welke testprocedure gebruik kan worden gemaakt, dient eerst 
bepaalt te worden of de variabele nominaal of ordinaal is. Een nominaie variabele is 
een variabele waarbij geen orde van grootte bepaald kan worden. Een voorbeeld van 
zo'n variabele zijn de antwoordcategorieen man en vrouw bij vraag 1. Een ordinale 
variabele is een variabele waarbij wei een orde van grootte bepaald kan worden. Dit 
is bjjvoorbeeld het geval bij vraag 20 waar op een schaal van 1 tot en met 4 
aangegeven kan worden hoe belangrijk een criterium wordt gevonden. 

De verbanden die in deze paragraaf worden getoetst zijn allemaal nominaal-ordinaal 
of ordinaal-nominaal van aard. In dit geval kan gekozen worden voor de 
testprocedure Cramer's V. Deze testprocedure gaat voor een combinatie van 
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variabelen na wat de sterkte van het verband tussen deze variabelen is en drukt dit 
uit in een getal. Het verband is het sterkst als de waarde -1 of 1 bedraagt. 
Als verbanden een waarde hebben hoger dan 0.250 of lager dan -0.250, zijn ze 
sterk genoeg om het als een verband aan te duiden. 
Hierbij is het echter nog wei van belang naar de betrouwbaarheid van het verband te 
kijken. de zogenaamde significantie. De betrouwbaarheid moet in ogenschouw 
genomen worden. omdat anders een verband tussen twee variabelen onterecht als 
verband kan worden aangeduid. Het kan namelijk zijn dat een derde variabele het 
verband doorkruist waardoor de waarde van het verband onterecht wordt verhoogd. 
Bij de analyse van de verbanden in deze paragraaf zal een betrouwbaarheid van 
80% worden gehanteerd. 

Onderstaand zal per te onderzoeken verband uitgelegd worden of een verband wil of 
niet significant aantoonbaar is. Verder zal voor de duidelijkheid ook gebruik gemaakt 
worden van kruistabellen. In deze tabellen worden de antwoordcategorieen van 
beide variabelen tegen elkaar uitgezet. Zo wordt duidelijk wat de respondenten op 
beide vragen hebben geantwoord. 

1 De leeftijd bij begin van autorijlessen met de basis waarop aanvankelijk een 
rijschool is gekozen 
(vraag 3/vraag 18) 
De waarde van Cramer's V is 0.295 met een voldoende significantie, zodat een 
verband tussen deze variabelen statistisch aantoonbaar is. In de kruistabel is 
duidelijk te zien dat de jongere respondenten zich meer hebben laten 
be'invloeden door het advies van hun ouders dan oudere respondenten. Verder 
wordt ook veel gebruik gemaakt van het advies van vrienden en bekenden. 

Count 

18.0 basis waarvan heeft u aanvankeliik uw autoriischool qekozen? 

op op in 
advies advies m.b.v. telefoon- instruc- goed-

niet van van adver- via een boek teur is koopste 
inqevuld vrienden ouders tentie bekende gevonden kennis school 

3. Wat was uw 18 1 13 11 4 9 6 1 
leeftijd toen u 19-20 2 1 1 4 2 1 
begon met het 21-22 2 3 1 
nemen van 

23-24 1 autorijlessen? 1 1 
25 of 

5 3 4 2 
ouder 

Total 1 23 12 9 21 11 1 1 

20 

Total 
45 

11 

6 

3 

14 

79 
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2. Het type auto waarin wordt gelest met het criterium rijlesauto 
(vraag 10/vraag 20c) 
De waarde van Cramer's V is 0.182. Er is dus geen verband tussen deze 
variabelen. 

Count 

riilesauto 

zeer redelijk 
niet ingevuld belangrijk belangrijk belangrijk niet belangrijk 

10. In niet ingevuld 1 1 1 
welke toyota 1 2 7 5 
type auto volkswagen gol 1 2 3 5 
lest u? 

opel 1 1 2 2 

seat 1 3 6 3 
honda 1 1 
mazda 1 1 3 3 4 

ford 1 1 2 

peugeot 1 2 3 7 
Total 4 8 13 25 29 

3 Mogelijkheid tot hulp bij theorie-examen met criterium hulp bij theorie
examen 
(vraag 12/vraag 20d) 
De waarde van Cramer's V is hier 0.211. Ook hier is dus geen sprake van een 
statistisch aantoonbaar verband. 

Count 

hulp bij theorie-examen 

niet zeer redelijk niet 
ingevuld belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

12. Bestaat er een niet ingevuld 2 1 
mogelijkheid vanuit de 

ja 1 4 10 8 15 rijschool om u te helpen 
met uw theorie-examen? nee 3 4 3 11 17 

Total 4 8 13 21 33 

21 

Total 
3 

15 

11 

6 
13 

2 

12 

4 

13 

79 

Total 

3 

38 

38 

79 
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4 De wijze van betaling in relatie met het keuze-criteria prijs 
(vraag 17/vraag 20a) 
De sterkte van het verband is hier 0.163. Het criterium prijs wordt dus niet 
belangrijker gevonden als zelf voor de betaling van de rijlessen moet worden 
gezorgd. 

Count 

priis 

niet zeer redelijk niet 
inQevuld belanQrijk belanQriik belanQriik belangrijk 

17. Moet u ja 1 13 20 6 
uw rijlessen nee, betaald door 

2 5 11 4 volledig zelf ouders 
betalen? nee, betaald door mijn 

vader 1 1 

gedeeltelijk betaald door 
5 3 2 ouders 

gedeeltelijk betaald door 
1 moeder 

Total 3 25 35 12 

5 Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de mening van vrienden 
over rijschool 
(vraag 18/vraag 20e) 

3 

1 

4 

De waarde van de testprocedure Cramer's V is bij deze vraag erg hoog, namelijk 
0.422. Dit geeft aan dat respondenten, die op advies van vrienden of via 
bekenden aanvankelijk hun keuze voor een rijschool hebben gemaakt, het 
criterium mening van vrienden over rijschool ook belangrijk vinden. 

Count 

meninQ van vrienden over rijschool 

niet zeer redelijk niet 
ingevuld belangrijk belangrijk belanQriik belanQrijk 

Vraag niet ingevuld 1 
18 op advies van vrienden 1 11 9 2 

op ad vies van ouders 1 1 3 2 5 

m.b.v. advertentie 1 2 2 4 

via een bekende 4 7 3 7 

in telefoonboek gevonden 2 3 6 

instructeur is kennis 1 
goedkoopste school 1 

Total 4 16 23 11 25 

22 

Total 
43 

23 

2 

10 

1 

79 

Total 
1 

23 

12 

9 

21 

11 

1 
1 

79 
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6 Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de mening van ouders over 
rijschool 
(vraag 18/vraag 20f) 
Ook dit verband is met een waarde voor Cramer's V van 0.365 statistisch 
aantoonbaar. Als op advies van ouders voor een rijschool is gekozen, wordt de 
mening van ouders over de rijschool dus significant belangrijker geacht. 

Count 

mening van ouders over rijschool 

niet zeer redelijk niet 
ingevuld belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Vraag niet ingevuld 1 
18 op advies van vrienden 2 3 8 2 8 

op advies van ouders 1 4 2 5 
m.b.v. advertentie 1 3 1 4 
via een bekende 2 4 6 9 
in telefoonboek gevonden 3 2 1 5 
instructeur is kennis 1 
goedkoopste school 1 

Total 5 12 19 16 27 

7 Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de nabijheid van de 
rijschool 
(vraag 18/vraag 20g) 
Bij deze twee varia belen is geen sprake van een verband, aangezien de waarde 
van de testprocedure 0.191 bedraagt. 

Count 

nabijheid rijschool 

niet zeer redelijk niet 
ingevuld belangrijk belangriik belangriik belangrijk 

Vraag niet ingevuld 1 
18 op advies van vrienden 2 2 13 3 3 

op advies van ouders 1 1 2 7 1 
m.b.v. advertentie 2 4 3 
via een bekende 1 8 3 9 
in telefoonboek 

2 4 3 2 gevonden 

instructeur is kennis 1 
goedkoopste school 1 

Total 4 8 33 16 18 

23 

Total 
1 

23 
12 
9 

21 

11 

1 

1 

79 

Total 
1 

23 
12 
9 

21 

11 

1 
1 

79 
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8 Basis waarop rijschool is gekozen in relatie met de mening van eerdere 
klanten van de rijschool 
(vraag 18/vraag 20h) 
De waarde van Cramer's V is hier 0.128. Er is dus geen verband tussen de twee 
variabelen. 

Count 

mening I erder klanten rijschool 

niet zeer redelijk niet 
ingevuld belangrijk beJangrijk belangrijk belangrijk 

Vraag niet ingevuld 1 
18 op advies van vrienden 1 14 8 

op advies van ouders 1 4 2 2 3 
m.b.v. advertentie 2 2 1 4 
via een bekende 5 7 4 5 
in telefoonboek gevonden 1 3 1 6 
instructeur is kennis 1 
goedkoopste school 1 

Total 3 26 23 8 19 

24 

Total 
1 

23 

12 

9 

21 

11 

1 

1 

79 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen conclusies getrokken worden aan de hand van de resultaten 
en verbanden. Ook zullen enkele aanbevelingen worden gedaan die dienen als 
advies aan de opdrachtgever. De conclusies en aanbevelingen zullen behandeld 
worden met als leidraad de onderzoeks(deel)vragen uit de onderzoeksopzet. 

6.2 Conclusies en aanbevelingen 

Wat zijn de wensen en eisen van potentit:He klanten? (t. a. v. prijs, auto, pakket, 
slagingspercentage enz) 

Uit vraag 20 is gebleken dat vooral prijs en slagingspercentage erg belangrijke 
criteria zijn voor aankomende leerlingen. Oit betekent dat het voor een rijschool erg 
belangrijk is een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben. De prijzen moeten 
concurrerend laag zijn en tegelijkertijd moet het slagingspercentage boven het 
gemiddelde liggen. Verder is aangetoond dat de prijs een belangrijk criterium is, 
onafhankelijk van wie er betaalt voor de rijlessen. 

Het grootste deel van de klanten komt bij een rijschool terecht via goede verhalen 
over de rijschool mond-op-mond reclame. Ais de rijschool goede kwaliteit biedt tegen 
een redelijke prijs zullen er goede verhalen de ronde gaan, waardoor de mond-op
mond reclame gaat groeien. Dit is in principe gratis reclame voor de rijschool. 

De goede kwaliteit is hierbij een zeer belangrijke factor. De rijschoolhouders zal er 
dan ook naar moeten streven het slagingspercentage van de rijschool zo hoog 
mogelijk te krijgen en te houden. Oit is namelijk het enige objectieve criterium voor 
een goede rijschool. 

Om dit te bereiken zou men bijvoorbeeld voor elke leerling een bij hen passend 
leerplan aan kunnen bieden. Door deze persoonlijke benadering onstaat een schema 
dat bij hun capaciteiten en verwachtingen past en dat daardoor waarschijnlijk ook de 
kans op slagen zal doen bevorderen. 

Hulp bij theorie, het aanbieden van een pakket en de lesauto zijn minder belangrijke 
criteria. Uit vraag 8 blijkt dat ongeveer 55% van de rijschool hun leerlingen een 
pakket aanbiedt. Bij de antwoorden op vraag 9 komt duidelijk naar voren, dat onder 
de leerlingen geen consistentie heerst over de inhoud van het pakket. Het pakket is 
dus waarschijnlijk geen onderscheidende manier van klantenwerving. 

Ongeveer de helft van de respondenten krijgt vanuit hun rijschool hulp bij het 
behalen van het theorie-examen. Maar 25% van de respondenten vindt dit een 
belangrijk criterium bij de keuze. Hieruit blijkt dus dat de rijschoolhouder aan de hand 
van deze resultaten enkele dingen kan veranderen. 

Op dit moment probeert de opdrachtgever toekomstige leerlingen te winnen door 
onder andere een theorie-cursus aan te bieden op een MBO-school. Uit het 
onderzoek is echter gebleken dat hulp bij theorie een redelijk onbelangrijk criterium is 
v~~r leerlingen. Het is misschien meer aan te raden leerlingen, die aangeven dat zij 
hulp willen bij hun theorie, deze hulp te geven. Oit zou dan ook intensiever kunnen 
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aangezien deze mensen dan gemotiveerd zijn en de groep waarschijnlijk klein zal 
zijn. 
Verder is het opmerkelijk dat bijna geen enkele respondent op de hoogte is van het 
feit of de rijschool wei of niet aangesloten is bij een erkende organisatie. Oit wordt 
blijkbaar niet belangrijk gevonden en de opdrachtgever hoeft hier dus geen rekening 
mee te houden bij de klantenwerving. 

Op welke manier kiezen zij voor een bepaalde rijschoo/? 

Vraag 18 laat duidelijk zien dat de mening van vrienden en bekenden een erg 
belangrijke bron van informatie is voor aankomende leerlingen. Bijna 60% kiest op 
deze manier zijn/haar rijschool. Ook het advies van ouders speelt voor 15% een 
belangrijke rol. 

Bij het onderzoek naar verbanden tussen de variabelen is de importantie van de 
mening van vrienden en ouders nog eens onderstreept. Zo blijkt dat er een verband 
bestaat tussen de leeftijd waarop men met rijlessen begint en de basis waarop een 
keuze wordt gemaakt voor een rijschool. Ook is er een verband tussen de basis van 
de keuze en de mening van vrienden en ouders. Oit bewijst dat de mening van 
anderen een bepalende factor is bij de keuze voor een rijschool. 

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat bijna niemand verwisselt van rijschool. 
Ais klanten dus eenmaal voor een bepaalde rijschool hebben gekozen, blijven zij hier 
in principe ook. 

Welke media gebruiken zij hiervoor? 

In het totaal gebruikt 25% van de respondenten in eerste instantie een vorm van 
media voor hun keuze, waarbij het opvallend is dat 14% hiervoor een telefoonboek 
gebruikt. Oe rest heeft gebruik gemaakt van een advertentie. 

Bij vraag 20 was het mogelijk meerdere antwoorden in te vullen waardoor de 
percentages hoger zijn uitgevallen dan bij vraag 19. Bij deze vraag komt naar voren 
dat ongeveer evenveel gebruik wordt gemaakt van de lokale krant, de Gouden Gids 
en het telefoonboek. Elk van deze vormen van media wordt door ongeveer 10% van 
de respondenten geraadpleegd bij hun keuze. Van het landelijk dagblad en de tv
krant wordt slechts door een marginaal percentage gebruik gemaakt. 
Bijna 60% geeft aan dat het zoeken in media voor hen niet van toepassing is. 

Oe opdrachtgever kan waarschijnlijk meer klanten werven door ervoor te zorgen dat 
zijn naam in de telefoongids en de Gouden Gids meer opvalt door een grotere tekst 
in deze media op te nemen. Ook een advertentie in een lokale krant kan in 
samenwerking met een actie voor extra klanten zorgen. Hierbij moet echter niet 
vergeten worden dat deze vormen van media uiteindelijk maar door een relatief klein 
percentage van de toekomstige leerlingen wordt gebruikt en dat dus een grote 
uitgave in dit geval minder geschikt lijkt. 

Concluderend kan gezegd worden dat het voor de opdrachtgever erg belangrijk is 
dat hij de dingen die hij doet, goed doet. Op deze manier krijgt hij onder zijn 
leerlingen een goede naam en zijn zullen er dan voor zorgen dat er daardoor meer 
leerlingen zijn kant op komen. Media kan bij het werven van klanten een doeltreffend 
middel zijn, maar klantvriendelijkheid blijft altijd het belangrijkst. 

26 



IliP\"BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

o ndcrnemersadv i eze n 

Literatuurlijst 

+ Bartelds, J.F., Jansen E.P.W.A., Joostens Th.H., 
Enqueteren, het opstellen en gebruiken van vragenlijsten, 
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989 

+ Braat N., 
Syllabus voor projectuitvoerders, 

Eindverslag Rijschool 

Bedrijfskundewinkel, Technische Universiteit, Eindhoven, 1997 

+ Gooijers G., Gouverneur L., 
T rainingscentrum, 
Bedrijfskundewinkel, Eindhoven, 1999 

27 



MBEDRIJFSKUNDE Eindverslag Rijschool 
~vv ink e 1 ______________________________________________________________ _ 

o nde rne m e: rs adv iezen 

Bijlagen 

28 



M'BEDRIJFSKUNDE 

P"" j n k e I 

onde: r nemcfsad v j c.z.:: n 

Bijlage 1: Introductiebrief 

Eindhoven, 2 november 2000 

Betreft: schriftelijke enquete 

Geachte heer/mevrouw, 

Eindverslag Rjjschool 

Deze brief vormt de inleiding tot een schriftelijke enquete. Deze enquete heeft tot 
doel meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen om voor een bepaalde 
rijschool te kiezen. 

Ik ben zelf studente Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven en doe dit onderzoek in het kader van mijn opleiding. Dit onderzoek voer 
ik uit in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. Dit is een organisatieadviesbureau 
voor en door studenten, die bedrijfskundige vraagstukken oplossen zoals in dit geval 
het uitvoeren van een marktonderzoek. 

Uw rijschool heeft toegezegd medewerking aan mijn enquete te verlenen door deze 
enquetes onder haar leerlingen te verspreiden. De enquetes zullen volkomen 
anoniem worden verwerkt. Het invullen van de enquete zal ongeveer 10 minuten in 
beslag nemen. 
U zou mij een stuk verder op weg helpen wanneer u zo vriendelijk zou willen zijn de 
enquete in te vullen. Ais er nog vragen of opmerkingen zijn over het onderzoek, dan 
kunt u altijd e-mailennaarmijnadresc.a.m.hurkens@studenttue.nl. 
Voor het terugzenden van de enquete kunt u gebruik maken van de bijgevoegde 
portvrije envelop. Ik hoop de enquete bij voorkeur binnen 2 weken terug te krijgen. 

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groet, 

Krisje Hurkens. 

Bijlagen: enquete 
portvrije envelop 
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Bijlage 2: Enquete 

Enquete Rijschool 

De vragen in deze vragenlijst kunt u beantwoorden door een rondje te zetten om het 
cjjfer dat bij uwantwoord hoort. Hieronder is daar een voorbeeld van gegeven. De 
open vragen zijn te beantwoorden door het antwoord op de stippellijn in te vullen. 

Voorbeeld 
Wat is uw geslacht? 

man 
vrouw 

1 
2 

Indien u een man bent, beantwoordt u deze vraag dus op deze manier. 

1. Wat is uw geslacht? 
man 
vrouw 

1 
2 

2. Wat is uw leeftijd op dit moment? 
18 
19-20 
21-22 
23-24 

1 
2 
3 
4 
5 25 of ouder 

3. Wat was uw leeftijd toen u begon met het nemen van autorijlessen? 
18 1 
19-20 2 
21-22 3 
23-24 4 
25 of ouder 5 

4. Hoeveel rijlessen heeft u op dit moment gehad? 
<10 
10-20 
21-30 
>30 

1 
2 
3 
4 

5. Was uw rijschool bij een organisatie aangesloten? En zo ja, welke? 
nee, niet aangesloten 1 
ja, maar de organisatie weet 

ik niet 2 
ja, bij de BOVAG 3 
ja, bij de ANWB 4 
ik weet het niet 5 
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6. Hoe lang is de tijdsduur van een autorijles? 
50 minuten 
60 minuten 
75 minuten 
90 minuten 
anders, nl. ..... minuten 

7. Wat zijn de kosten van een autorijles? 
........... gulden 

1 
2 
3 
4 
5 

8. Wordt er door de rijschool een bepaald pakket aangeboden? (zoals 20 lessen + 
een examen voor f1400,=) 

ja, ga naar vraag 9 1 
nee, ga naar vraag 10 2 

9. Wat houdt dit pakket in? 

10. In welke type auto lest u? 

11. Van hoeveel rij-instructeurs krijgt u les? 
1 1 

2 
3 

2 
meerdere 

12. Bestaat er een mogelijkheid vanuit de rijschool om u te helpen met uw theorie
examen? 

ja, ga naar vraag 13 
nee, ga naar vraag 14 

13. Op welke manier wordt u geholpen met uw theorie-examen? 

14. Heeft u al een praktijkexamen afgelegd? Zo ja, hoe vaak? 

1 
2 

o keer 0 
1 keer 1 
2 keer 2 
3 keer 3 
4 keer of meer 4 
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15. Heeft u al uw lessen bij dezelfde rijschool gevolgd? 
ja, ga naar vraag 17 1 

2 nee, ga naar vraag 16 

16. Waarom bent u naar een andere rijschool overgestapt? 

17. Moet u uw rijlessen volledig zelf betalen? 
ja 1 
nee, betaald door......... . .. .. . .. . . 2 
nee, ze werden gedeeltelijk 3 
betaald door ...................... . 

18. Op basis waarvan heeft u aanvankelijk uw autorijschool gekozen? 
op advies van vrienden 1 
op advies van ouders 2 
m.b.v. advertentie 3 
via een bekende 4 
anders, nl. ......... '" ... ... ... ... 5 

19. In welke media heeft u informatie gezocht over rijscholen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

landelijk dagblad, nl........... 1 
lokale krant, nl.................... 2 
tv-krant, nl.......................... 3 
anders, nl............................ 4 
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20. In deze vraag worden een aantal criteria genoemd die misschien een rol hebben 
gespeeld bij de keuze van uw rijschool. Bij elke vraag staat codecijfer 1 voor zeer 
belangrijk, 2 voor belangrijk, 3 voor redelijk belangrijk en 4 voor niet belangrijk. 
Het codecijfer dat uw mening weergeeft dient u weer te omcirkelen. 

belangrijk niet belangrijk 
prijs 1 2 3 4 

slagingspercentage 1 2 3 4 

rijlesauto 1 2 3 4 

hulp bij theorie-examen 1 2 3 4 

mening van vrienden over rijschool 1 2 3 4 

mening van ouders over rijschool 1 2 3 4 

nabijheid rijschool 1 2 3 4 

mening eerdere klanten rijschool 1 2 3 4 

Bedankt voor het invullen. Deze enquEUe kunt u terugsturen in de bijgevoegde 
portvrije envelop. (frankeren is dus niet nodig) 

34 



Eindverslag Rijschool IWrBEDRIJFSKUNDE 
pvv ink EO I --------------------------------------------------

ondernemers ad vic:ze D 

Bijlage 3: Frequentietabellen 

1. Wat is uw geslacht? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid man 25 31.6 31.6 31.6 

vrouw 54 68.4 68.4 100.0 

Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

2. Wat is uw leeftijd op dit moment? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 18 37 46.8 46.8 46.8 

19-20 17 21.5 21.5 68.4 
21-22 5 6.3 6.3 74.7 

23-24 6 7.6 7.6 82.3 

25 of 
14 17.7 17.7 100.0 ouder 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

3. Wat was uw leeftijd toen u begon met het nemen van autorijlessen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid 18 45 57.0 57.0 57.0 

19-20 11 13.9 13.9 70.9 

21-22 6 7.6 7.6 78.5 

23-24 3 3.8 3.8 82.3 
25 of 

14 17.7 17.7 100.0 ouder 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

4. Hoeveel rijlessen heeft U op dit moment gehad? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1.3 1.3 ingevuld 1 1.3 

<10 16 20.3 20.3 21.5 
10-20 27 34.2 34.2 55.7 

21-30 13 16.5 16.5 72.2 
>30 22 27.8 27.8 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 
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5. Is uw rijschool bij een organisatie aangesloten? En zo ja, welke? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet ingevuld 4 5.1 5.1 5.1 
nee, niet 

16 20.3 20.3 25.3 
aangesloten 

ja, maar de 
organisatie 6 7.6 7.6 32.9 
weet ik niet 

ja, bij de 
2 2.5 2.5 35.4 

ANWB 

ik weet het 
51 64.6 64.6 100.0 

niet 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

6. Hoe lang is de tijdsduur van een autorijles? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1 1.3 1.3 1.3 

ingevuld 

60 
71 89.9 89.9 91.1 

minuten 

90 
5 6.3 6.3 97.5 

minuten 

120 
2 2.5 2.5 100.0 

minuten 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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7. Wat zijn de kosten van een autorijles? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
4 5.1 5.1 5.1 

ingevuld 

70 gulden 
17 21.5 21.5 26.6 

67,50 
29 36.7 36.7 63.3 

gulden 

95 gulden 
4 5.1 5.1 68.4 

60 gulden 
18 22.8 22.8 91.1 

90 gulden 
1 1.3 1.3 92.4 

65 gulden 
3 3.8 3.8 96.2 

80 gulden 
1 1.3 1.3 97.5 

62,50 
1 1.3 1.3 98.7 gulden 

130 
1 1.3 1.3 100.0 gulden 

Total 79 100.0 • 100.0 
Total 79 100.0 I 

8. Wordt er door de rijschool een bepaald pakket aangeboden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
2 2.5 2.5 2.5 ingevuld 

ja 43 54.4 54.4 57.0 
nee 30 38.0 38.0 94.9 
ik weet 

4 5.1 5.1 100.0 het niet 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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10. In welke type auto lest u? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
3 3.8 3.8 3.8 ingevuld 

toyota 15 19.0 19.0 22.8 
volkswagen 

11 13.9 13.9 36.7 
golf 

opel 6 7.6 7.6 44.3 
seat 13 16.5 16.5 60.8 
honda 2 2.5 2.5 63.3 
mazda 12 15.2 15.2 78.5 
ford 4 5.1 5.1 83.5 
peugeot 13 16.5 16.5 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

11. Van hoeveel rij-instructeurs krijgt u les? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1 1.3 1.3 1.3 ingevuld 

1 68 86.1 86.1 87.3 
2 3 3.8 3.8 91.1 
meer dan 

7 8.9 8.9 100.0 2 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

12. Bestaat er een mogelijkheid vanuit de rijschool om u te helpen met 
uw theorie-examen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
3 3.8 3.8 3.8 

ingevuld 

ja 38 48.1 48.1 51.9 
nee 38 48.1 48.1 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 
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14. Heeft u al een praktijkexamen afgelegd? Zo ja, hoe vaak? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid o keer 64 81.0 81.0 81.0 

1 keer 10 12.7 12.7 93.7 

2 keer 1 1.3 1.3 94.9 

3 keer 1 1.3 1.3 96.2 

4 keerof 
3 3.8 3.8 100.0 

meer 

Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

15. Heeft u al uw lessen bij dezelfde rijschool gevolgd? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 70 88.6 88.6 88.6 
nee 9 11.4 11.4 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

16. Waarom bent u naar een andere rijschool overgestapt? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet van 
72 91.1 91.1 91.1 toepassing 

2x gestopt. 
maar gaat 

1 1.3 1.3 92.4 het weer 
proberen 

tijdje 
3 3.8 3.8 96.2 

gestopt 

ik 
vertrouwde 

2 2.5 2.5 98.7 de vorige 
niet 

Lv.m. 
1 1.3 1.3 100.0 ongeluk 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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17. Moet u uw rijlessen volledig zelf beta len? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 43 54.4 54.4 54.4 
nee, 
betaald 

23 29.1 29.1 83.5 
door 
ouders 

nee, 
betaald 

2 2.5 2.5 86.1 
door mijn 
vader 

gedeeltelijk 
betaald 

10 12.7 12.7 98.7 
door 
ouders 

gedeeltelijk 
betaald 

1 1.3 1.3 100.0 
door 
moeder 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

18. Op basis waarvan heeft u aanvankelijk uw aulorijschool gekozen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet ingevuld 1 1.3 1.3 1.3 
op ad vies 

23 29.1 29.1 30.4 
van vrienden 

op advies 
12 15.2 15.2 45.6 

van ouders 

m.b.v. 
9 11.4 11.4 57.0 

advertentie 

via een 
21 26.6 26.6 83.5 

bekende 

in 
telefoonboek 11 13.9 13.9 97.5 
gevonden 

instructeur is 
1 1.3 1.3 98.7 

kennis 

goedkoopste 
1 1.3 1.3 100.0 

school 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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landelijk dagblad 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1 1.3 1.3 1.3 

ingevuld 

ja 3 3.8 3.8 5.1 
nee 75 94.9 94.9 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

lokale krant 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1 1.3 1.3 1.3 ingevuld 

ja 11 13.9 13.9 15.2 
nee 67 84.8 84.8 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

tv-krant 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
1 1.3 1.3 1.3 ingevuld 

ja 1 1.3 1.3 2.5 
nee 77 97.5 97.5 100.0 
Total 79 100.0 100.0 

Total 79 100.0 

anders 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet ingevuld 1 1.3 1.3 1.3 
ja 5 6.3 6.3 7.6 
nee 55 69.6 69.6 77.2 
ja, telefoonboek 

9 11.4 11.4 88.6 

ja, 
mond-op-mond 1 1.3 1.3 89.9 
reclame 

ja, Gouden 
8 10.1 10.1 100.0 Gids 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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Valid niet 
ingevuld 

ja 

nee 

Total 

Total 

Valid niet 
ingevuld 

zeer 
belangrijk 

belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

Total 

Total 

Valid niet 
ingevuld 

zeer 
belangrijk 

belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

Total 

Total 

Eindverslag Rijschool 
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niet van toepassing 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

1 1.3 1.3 1.3 

44 55.7 55.7 57.0 
34 43.0 43.0 100.0 
79 100.0 100.0 
79 100.0 

prijs 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

3 3.8 3.8 3.8 

25 31.6 31.6 35.4 

35 44.3 44.3 79.7 

12 15.2 15.2 94.9 

4 5.1 5.1 100.0 

79 100.0 100.0 
79 100.0 

slagingspercentage 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

4 5.1 5.1 5.1 

23 29.1 29.1 34.2 

38 48.1 48.1 82.3 

10 12.7 12.7 94.9 

4 5.1 5.1 100.0 

79 100.0 100.0 
79 100.0 
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rijlesauto 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid niet 
4 5.1 5,1 5.1 

ingevuld 

zeer 
8 10.1 10.1 15.2 

belangrijk 

belangrijk 13 16.5 16.5 31.6 
redelijk 

25 31.6 31.6 63.3 
belangrijk 

niet 
29 36.7 36.7 100.0 

belangrijk 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

hulp bij theorie-examen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
4 5.1 5.1 5.1 ingevuld 

zeer 
8 10.1 10.1 15.2 

belangrijk 

belangrijk 13 16.5 16.5 31.6 
red elij k 

21 26.6 26.6 58.2 belangrijk 

niet 
33 41.8 41.8 100.0 belangrijk 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 

mening van vrienden over rijschool 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid niet 
4 5.1 5.1 5.1 ingevuld 

zeer 
16 20.3 20.3 25.3 belangrijk 

belangrijk 23 29.1 29.1 54.4 
redelijk 

11 13.9 13.9 68.4 belangrijk 

niet 
25 31.6 31.6 100.0 belangrijk 

Total 79 100.0 100.0 
Total 79 100.0 
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Valid niet 
ingevuld 

zeer 
belangrijk 

belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

Total 

Total 

Valid niet 
ingevuld 

zeer 
belangrijk 

belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

niet 

. belangrijk 

Total 

Total 

Valid niet 
ingevuld 

zeer 
belangrijk 

belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

Total 

Total 
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mening van ouders over rijschool 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

5 6.3 6.3 6.3 

12 15.2 15.2 21.5 

19 24.1 24.1 45.6 

16 20.3 20.3 65.8 

27 34.2 34.2 100.0 

79 100.0 100.0 
79 100.0 

nabijheid rijschool 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

4 5.1 5.1 5.1 

8 10.1 10.1 15.2 

33 41.8 41.8 57.0 

16 20.3 20.3 77.2 

18 22.8 22.8 100.0 

100.0 I 79 100.0 
79 100.0 

mening eerder klanten rijschool 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

3 3.8 3.8 3.8 

26 32.9 32.9 36.7 

23 29.1 29.1 65.8 

8 10.1 10.1 75.9 

19 24.1 24.1 100.0 

79 100.0 100.0 
79 100.0 
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Bijlage 4: Antwoorden bij vraag 9 

Veer een bepaald bedrag een aantal lessen en examen 
Ik zeu het niet weten want ik heb lesse lessen emdat ik aileen maar mijn kennis heef 
ep te frissen veer mijn examen 
20 lessen van 1 uur en 1 examen veer 1595 gulden 
24 lessen veer 1599 gulden + een examen 
25 lessen + examen veer 1595 gulden 
24 lessen, examen + herexamen 
Snelcursus met tussentijdse teets, examen en theerielessen 
Oit pakket heb ik niet genemen 
Vraagteken 
Theeriecursus, 30 auterijlessen van 60 minuten, tussentijdse teets CBR, inclusief 
praktijkexamen 
Vraagteken 
25 lesuren + rijexamen 
20-25 lessen + tussentijdse teets, theerielessen en examen 
eud pakket, bestaat niet meer, milleniumpakket 2000 gulden veer 30 lessen + 
examen + herexamen 
25 lessen + een examen 
20 lessen + praktijkexamen veer 1595 gulden 
25 lessen + praktijkexamen veer 1599 gulden 
25 lessen + 1 examen veer 1600 gulden 
25 lessen + examen veer 1600 gulden 
30 lessen + examen en herexamen veer 2000 gulden 
24 lessen + een examen en herexamen veer 1500 gulden 
30 lessen veer 2000 gulden + praktijkexamen 
24 lessen + examen en herexamen veer 2500 gulden 
10 lessen + examen 
30 lessen + examen en herexamen 
24 lessen + examen en herexamen veer 1495 gulden 
24 lessen met examen en herexamen 
20 lessen + examen met studentenkerting 1340 gulden 
20 lessen + examen 
20 lessen + examen 1365 gulden; 10 lessen 620 gulden 
studentenprijs: 20 lessen + afrijden 1275 gulden 
20 lessen van 60 minuten en examen 
20 lessen + examen veer 1305 gulden 
15 lessen + examen 1015 gulden; 10 lessen 620 gulden; 20 lessen + examen 1350 
gulden 
20 lessen + examen 1390 gulden 
20 lessen + examen veer 1300 gulden 
20 lessen veer 1340 gulden 
20 lessen en praktijkexamen 
32 lessen, 1 examen en herexamen 
20 lessen+ examen 1370 gulden 
20 lessen + examen veer 1305 gulden 
20 lessen + praktijkexamen 
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PVV ink e I -------------------------------------------------o ndernemcrs adv i eze 0 

Bijlage 5: Antwoorden bij vraag 13 

Er wordt een theoriecursus gegeven die 6 weken duurt, 1x per week 
2 theorielessen 
Er zijn 1 x per week theorielessen van 2 uur 
Cursus 
Theorieles en huur van boeken en cd-rom 
Gezamenlijk uitleg en vragen maken m.b.v. cd-rom 
6 theorielessen van 2 uur 
Gezamenlijk vragen maken van cd-rom 
Samenwerking met plaatselijke rijschoolhouder met een ruimte voor lesgeven 
Er worden theorielessen gegeven 
Theorielessen 
Lesmateriaal 
Mogelijkheid tot vragen tijdens rijles 
Lessen te volgen 
Elke maandagavond 2 uur les 
Je kan theorielessen volgen 
Je kan theorielessen volgen waarbij je geholpen wordt met het leren van je theorie 
Theorielessen volgen 
Je kunt theorielessen volgen 
Theorielessen 
Theorielessen 
Er worden theorielessen gegeven 
Er kan een theoriecursus worden aangevraagd via de rijschool 
Met behulp van 2 theoriedagen met daarop volgend het theorie-examen 
Theorielessen met andere rijschool 
21esavonden 
Mogelijkheid tot vragenstellen aan de hand van het theorieboek en indien gewenst 
theorielessen 
Theorielessen 
Instructie tijdens de rijles, aanschaf boeken 
Theorie-cursus 
Avondlessen 
Theorielessen 
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Comite van Aanbeveling Bedrijfskundewinkel 

Het werk van de Bedrijfskundewinkel wordt gewaardeerd en gesteund door: 

Dhr. J.D. Timmer 
Unified Services and Consultancy BV 

Dhr. T.p.eM Coumans 
YESS International Consultants 

Prof Dr. M Rem 
Rector Magnificus TUE 

Drs. F. Philips Jr. 
Directeur Frits Philips Jr. & Partners 

Dr. R. W. Welschen 
Burgemeester Gemeente Eindhoven 

Dr. N.HMSchraag 
Directeur ITC Nederland 

Drs. R.P. Visser 
Akerendam Assessment Centers 

Drs. B.A.S. Pol/mann 
Aigemeen Directeur 

Kamer van Koophandel Eindhoven 
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