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ABSTRACT 

Dit onderzoek gaat over de kritiek op de OV chipkaart in het openbaar vervoer. De doelstelling van dit 

onderzoek was om erachter te komen wat er met de kritiek op de OV chipkaart gebeurd is. Ondanks de 

voordelen die de OV chipkaart zou brengen, is er veel kritiek en discussie geweest over de invoering van 

het nieuwe betaalsysteem. In dit onderzoek is eerst onderzocht waaruit de kritiek bestond. Vervolgens is 

onderzocht wat de ontstaansgeschiedenis is van de chipkaart en hoe van hieruit de kritiek kan worden 

verklaard. Vervolgens is er doormiddel van een kwantitatieve onderzoeksmethode onderzocht hoe men 

tegenwoordig de chipkaart in het openbaar vervoer waardeert. 

Vanuit de literatuur is de kritiek op de systematiek kortweg te verdelen in drie algemene vormen van 

kritiek. Het eerste kritiekpunt gaat over het draagvlak en de kosten van de kaart. De chipkaart speelt 

namelijk niet in op de onderdelen van het openbaar vervoer waar men het minst mee eens is, en men 

had het gevoel duurder uit te zijn met de chipkaart dan voorheen. Voornamelijk op de aanschafprijs van 

een chipkaart is kritiek gekomen, deze zou te hoog zijn. Bovendien worden incidentele gebruikers van 

het openbaar vervoer ook verplicht een chipkaart aan te schaffen, ook al maken ze hier nauwelijks 

gebruik. 

Het volgende kritiekpunt, zo is te zien in het onderzoek, gaat over de meting van gegevens door 

vervoersbedrijven en de Nederlandse overheid. Deze opgemeten informatie over de persoonsgegevens 

en het reisgedrag werd gezien als een schending van de privacy van reizigers. De reiziger heeft minder 

privacy. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moeten vervoersbedrijven zich 

bijvoorbeeld alleen met hun vervoersfunctie bezighouden en niet met het verzamelen van gegevens. 

Daarna zullen vervoersbedrijven volgens het CBP hiermee commerciële doeleinden nastreven en winst 

proberen te maken. Ook is er discussie geweest over het traceren van reisgegevens. Dit zou te eenvoudig 

zijn. 

Ook is er kritiek gekomen vanwege de aanloopproblemen en de complexiteit van het chipkaartsysteem. 

Dit derde algemene kritiekpunt is kortweg aangeduid als Complexiteit. De systematiek van de chipkaart, 

en daarmee de mobile commerce waarmee de kaart kan worden opgeladen en waarmee betaald kan 

worden, vond men een complex systeem dat moeilijk te begrijpen is. 

De kritiek ging over het in- en uitchecken, de angst om de chipkaart in het OV te gebruiken, de 

aanloopproblemen waaronder het betalen van een dubbel reistarief en het gebrek aan uniformiteit 

tussen de verschillende vervoersbedrijven in de toepassing van het systeem. 

Ondanks deze kritiek maken dagelijks miljoenen reizigers gebruik van de chipkaart. Sinds 2012 is het ook  

het enige systeem waarmee gereisd kan worden in het openbaar vervoer. In dit onderzoek is geprobeerd 

duidelijk te verschaffen over waarom dit systeem nu dan toch landelijk gebruikt wordt, en waarom er nu 

weinig tot geen kritiek meer over is. 
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Nadat deze drie punten van kritiek zijn onderzocht, is er een survey onderzoek opgesteld. Hierin zijn 

vragen opgenomen over de kritiek, om te kunnen onderzoeken wat er gebeurd is met de kritiek. Met het 

survey onderzoek is de huidige mening over de chipkaart en het openbaar vervoer onderzocht.  

Er is gebleken dat men voor het grootste deel de invoering van de chipkaart een positieve ontwikkeling 

vindt. Men vindt de chipkaart er tegenwoordig bij horen. Ook zijn de respondenten die onderzocht zijn 

met het surveyonderzoek het er voor het grootste gedeelte over eens dat de chipkaart een verbetering is 

ten opzichte van de losse kaartjes, ook wat betreft gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid. Wel vindt 

men de chipkaart tegenwoordig duurder dan de losse kaartjes van voorheen. 

Het onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid heeft aangetoond dat het in- en uitchecken en het 

opwaarderen niet meer als moeilijk of gecompliceerd wordt beoordeeld. Het opwaarderen van de pas, 

iets dat net na de invoering van de pas voor veel mensen moeilijk werd gevonden, vormt geen 

belemmering meer om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Ook ouderen vinden het in- en 

uitchecken en opwaarderen ruim 4 jaar na de invoering niet significant lastiger dan andere 

bevolkingsgroepen. Daarnaast was men bang om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Uit het 

onderzoek is gebleken dat dit niet meer het geval is. Dit geldt ook voor de gepensioneerde 

ondervraagden. 

Het onderzoek naar de draagvlak en de kosten van de chipkaart heeft aangetoond dat men de 

aanschafprijs voor een OV chipkaart nog steeds te duur vindt, en dat dit als een belemmering kan 

worden gezien om te reizen. Vooral werklozen en werkzoekenden zien de aanschafprijs als een 

belemmering. Over andere stellingen wat betreft de kosten ontstaat geen duidelijke mening. Reden 

hiervoor kan zijn dat studenten gratis kunnen reizen en de kosten dus niet als een belemmering zien. De 

kritiek op de kosten van het reizen met de chipkaart vergeleken met de kosten van losse kaartjes bestaat 

nog, zo is onderzocht. De helft van de ondervraagden vindt het reizen met een chipkaart namelijk 

duurder. 

  Uit het onderzoek naar het vertrouwen in de gemeten gegevens en de privacy, is gebleken dat 

hier veel mensen neutraal tegenover staan. Een aanname over dit verschijnsel, is dat het zou kunnen 

komen doordat het voor reizigers niet geheel duidelijk is wat er aan gegevens wordt opgemeten en door 

welke actoren de gegevens gemeten worden. Toch is gebleken dat veel mensen vertrouwen hebben in 

het systeem. Verder is onderzocht dat voor de meerderheid anonimiteit in het openbaar vervoer niet 

van belang is. Daarnaast wordt er in stationsgebieden en in openbare voertuigen via nieuwe 

technologische systemen veel data opgenomen over het reisgedrag van reizigers. Voorbeelden zijn GPS-

systemen in voertuigen en video-analyses op stationsgebieden.  De data die gemeten wordt wanneer 

men gebruik maakt van de OV chipkaart, zal in combinatie met alle andere vormen van dataverzameling 

geen groot verschil geven.  Hierdoor  is de kritiek op de dataverzameling door de OV chipkaart niet 

geheel terecht geweest. 
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Naast dat men moest wennen aan het nieuwe systeem, heeft het systeem ook andere bijkomstigheden 

in het openbaar vervoer bezorgd die de beoordeling van reizigers erover verbeteren. De 

beveiligingspoortjes op stations zorgen voor veiligheid. Ook, zo blijkt uit het onderzoek, kan men met het 

systeem van automatisch opladen van de kaart eenvoudig en sneller  reizen. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 Projectkader 

Vanaf 2012 is de OV chipkaart in Nederland het nieuwe elektronische betaalmiddel waarmee men 

gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Het is de vervanger van papieren tickets en 

strippenkaarten. De systematiek van de OV chipkaart zou zorgen voor een verbetering van de sociale 

veiligheid. Daarnaast zou het gebruik van de kaart het gemak waarmee gereisd kan worden vergroten. 

Het elektronische betaalmiddel, zo werd beargumenteerd, gaf de reiziger de mogelijkheid om het 

openbaar vervoer als vervoersketen te laten werken en zodanig eenvoudiger een reis met verschillende 

vormen van openbaar vervoer te combineren (Zwan, 2011). 

Naast de voordelen die de chipkaart zou hebben voor reizigers, bracht deze ook een voordeel voor de 

rijksoverheid en het stads- en streekvervoer. Het gebruik van de OV chipkaart maakt het namelijk 

mogelijk informatie over de reis grondiger en op grotere schaal te meten, wat gebruikt kan worden voor 

een betere aansluiting van openbaar vervoer (Lozano, 2006). Al het openbaar vervoer in Nederland is 

toegankelijk met de chipkaart. In potentie is er dus zicht op alle reizigersstromen van alle OV in 

Nederland (Oort et al. 2014). 

Ondanks de voordelen van de nieuwe systematiek heeft de invoering geleidt tot veel kritiek. Vlak voor de 

invoering had de kaart een zeer negatief imago, en zorgde het nieuwe systeem voor veel 

onduidelijkheid. Bovendien was men bang dat reizen met het openbaar vervoer een stuk duurder zou 

worden (Thijssen, 2010). Uit relevante literatuur valt vast te stellen dat de voornaamste redenen van 

kritiek zijn; het privacyvraagstuk, het feit dat het nieuwe systeem niet inspeelt op de grootste 

ergernissen, en de complexiteit en aanloopproblemen. 

De discussie rondom het privacyvraagstuk ging over de opgemeten gegevens en een gebrek aan 

anonimiteit. Zo zou het onmogelijk zijn geworden om anoniem te reizen met de chipkaart. Volgens het 

College voor Bescherming van Persoonsgegevens (CBP, 2007) wordt er te veel informatie over reizigers 

en het reispatroon verzameld. Ook zou er volgens het CBP onvoldoende bescherming zijn tegen het 

ongewenst gebruiken van deze reisgegevens. Door het gebruik van de OV chipkaart komt er namelijk een 

grote hoeveelheid data over reizigersstromen in het OV beschikbaar. Deze informatie verschilt echter 

per kaartsoort. 

Verder zou de kaart niet inspelen op de grootste ergernissen in het openbaar vervoer. Volgens het 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2015) zijn de twee onderdelen van het openbaar vervoer in 

Nederland waar de reiziger het minst tevreden over is de prijs van het OV en de informatie over 

opgelopen vertragingen. De invoering van de OV chipkaart speelt niet in op deze grootste ergernissen.  
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Ook kan er nog meer ontevredenheid ontstaan over de prijs door de aanschafkosten van de OV 

chipkaart. De aanschaf van een OV chipkaart kan voor veel reizigers  een behoorlijke drempel zijn. Dit zal 

met name een overgang zijn voor de incidentele reizigers. Deze groep dient het aankoopbedrag van 

€7,50 te betalen, alvorens het eigenlijke reisbedrag betaald wordt. Als men de kaart vaak gebruikt, en de 

voordelen ervan ervaart, vallen de kosten voor de aankoop ervan mee. Echter, als men niet of nauwelijks 

met het openbaar vervoer reist, kunnen de aankoopkosten wel degelijk een barrière vormen voor het 

gebruik ervan. 

Als laatste was er zoals gezegd veel discussie over de complexiteit van de kaart. De OV chipkaart is in 

Nederland namelijk een nieuw technisch systeem dat direct landelijk is toegepast door alle OV 

vervoerders. De invoering van het nieuwe systeem omvatte mede hierdoor ook enkele 

aanloopproblemen. Zo kwam het voor dat men meervoudig in- en uitcheckte of een dubbel opstaptarief 

betaalde (Meijdam, 2011). Ook blijkt dat de verschillende vervoerders in Nederland een andere 

terminologie gebruiken voor dezelfde diensten. Bovendien gebruiken verschillende vervoersbedrijven 

verschillende kaartlezers waarop dient te worden in- en uitgecheckt. Ook dit gebrek aan uniformiteit 

bemoeilijkte de acceptatie van de OV chipkaart door de reiziger (Brink et al. 2008). 

Tevens is de OV chipkaart in 2010 gekraakt door Duitse studenten, hetgeen zorgde voor veel ophef. 

Doordat er een kaart gehackt werd, groeide het idee dat elke kaart op elk moment gehackt zou kunnen 

worden (Eeten, 2010). 

Op 9 juli 2014 was er nog landelijke discussie vanwege de officiële afschaffing van de losse treintickets. 

Daarna lijkt de kritiek echter niet of nauwelijks meer aan de orde. Er is voor gekozen de OV chipkaart 

door te voeren en dit systeem aan te nemen als de enige manier van reizen op landelijke schaal. De 

vraag is wat er gebeurd is met de kritiek op de OV chipkaart en wat er is veranderd. Wat heeft de kritiek 

allemaal teweeg gebracht en welke redenen kunnen er worden gegeven voor het feit dat de kritiek nu 

nauwelijks meer aan de orde lijkt? Zo is het maatschappelijk relevant om te onderzoeken hoe de 

chipkaart tegenwoordig wordt beoordeeld. Op deze manier kan worden nagegaan of de miljoenen 

reizigers die dagelijks gebruik maken van de OV chipkaart de gebreken aan het systeem hebben 

geaccepteerd, of er iets aan het systeem is veranderd, of dat de kritiek achteraf onterecht lijkt te zijn. 

Er is Nederlandse literatuur te vinden over de gevolgen van de invoering op het gebruik van reisgegevens 

door vervoersbedrijven en mogelijke privacy schending door gebruik van deze persoonlijke reisgegevens 

(Lozano, 2006; Pelletier et al. 2011; Park et al. 2008; Teepe, 2008). Zo beschrijft Lozano (2006) dat de 

introductie van de OV chipkaart tot discussies over privacyschending leidt. Hierin wordt de OV chipkaart 

een elektronisch panopticon genoemd, en wordt de systematiek vergeleken met het panopticisme van 

Jeremy Bentham. Vervoersbedrijven kunnen controle uitoefenen doordat ze het gedrag kunnen 

waarnemen door de  gegevens op de kaart, met de intentie reizigers te controleren en mogelijk te 

manipuleren. Verder bestaan er nog enkele Nederlandstalige adviesrapporten die de invoering van de 
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OV chipkaart beschrijven (Hypercube Business Innovation, 2003; Meijdam, 2011; Zwan, 2011). 

   De OV chipkaart is een relatief nieuw systeem. De meeste literatuur betreft informatie 

over de beginfase van het systeem. Er is nog niet  veel geschreven over de huidige mening over de kaart 

en de effecten die de aanvankelijke kritiek teweeg heeft gebracht. Wel zijn er enkele rapporten 

geschreven over de gegevens die worden verzameld doormiddel van de OV chipkaart en wat hiermee 

gedaan kan worden (Oort et al. 2014; Oort et al. 2015). 

Enerzijds vermoeilijkt een gebrek aan relevante literatuur dit onderzoek, omdat er weinig geschreven 

literatuur is waarmee vergeleken kan worden en naar verwezen. Anderzijds vormt het gegeven dat er 

weinig literatuur is de wetenschappelijke relevantie en een aanleiding voor dit wetenschappelijk 

onderzoek. 
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1.2 Doelstelling 

Op het nieuwe betaalsysteem in het openbaar vervoer, de OV chipkaart, is veel kritiek geweest. Het 

systeem zou de privacy van reizigers schenden, ook zou het een te complex systeem zijn en het zou 

duurder zijn in gebruik dan het voorgaande systeem. Ondanks deze kritiek maken dagelijks miljoenen 

reizigers gebruik van de chipkaart, en is het sinds 2012 officieel het enige systeem waarvan gebruik kan 

worden gemaakt in het openbaar vervoer. Het is belangrijk om te onderzoeken waarom dit systeem nu 

dan toch landelijk gebruikt wordt, en waarom er nu weinig tot geen kritiek meer over is. 

In dit onderzoek zal ten eerste de kritiek op de OV chipkaart worden behandeld. Ook is het van belang 

om te kijken naar welke actoren deze kritiek hebben geuit, om erachter te komen wat er met de kritiek is 

gebeurd. 

Vervolgens is het doel om inzichtelijk te krijgen hoe de systematiek is ontstaan en hoe de landelijke 

kritiek op de betaalkaart veroorzaakt werd. Wat valt er uit de ontstaansgeschiedenis op te maken en 

welk deel van de kritiek is veroorzaakt door weeffouten van het systeem? Het is van belang om te kijken 

waaruit de kritiek bestond en hoe deze is ontstaan, om er op deze manier achter te komen wat er met 

de kritiek gebeurd is en wat deze teweeg heeft gebracht. In dit onderzoek zal er ook gekeken worden 

naar de ontstaansgeschiedenis van de OV chipkaart, omdat de kritiek erop van hieruit kan worden 

verklaard. Als laatste wordt er gekeken of de actoren die veel kritiek hadden nog steeds ontevreden zijn 

over het systeem of dat hun mening, of het systeem, is veranderd. 

Er zal in dit onderzoek dus worden onderzocht waaruit de kritiek op de chipkaart bestaat, hoe deze is 

ontstaan, en wat er tegenwoordig met deze kritiek gebeurd is.  

Om tot dit doel te komen zal een praktijkgericht onderzoek worden uitgevoerd. 

Hierin probeer ik inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van de kritiek op de OV chipkaart, 

om hierna uitspraken te doen over wat er gebeurd is met de kritiek en wat deze teweeg heeft gebracht. 

Zo kunnen er algemene punten van kritiek zijn die niet verdwenen zijn. Hier kunnen eventuele 

aanbevelingen over worden gedaan, nadat het duidelijk is in hoeverre de optiek van de reiziger is 

veranderd en waardoor de chipkaart nu gebruikt wordt. 
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1.3 Onderzoeksmodel 

Om de samenhang tussen verschillende stappen van dit onderzoek duidelijk te maken, is het van belang 

een onderzoeksmodel te ontwerpen. Allereerst is het essentieel het onderzoeksdoel duidelijk te maken. 

In dit onderzoek is het doel om te achterhalen wat de verschuiving naar een acceptatie van de OV 

chipkaart heeft veroorzaakt, om vanuit daar uitspraken te doen over het toekomstig gebruik van de 

chipkaart in het openbaar vervoer. Omdat het hele onderzoek erop gericht is antwoorden te vinden op 

de vraagstelling, en daarmee het onderzoeksdoel, wijzen alle pijlen in het onderzoeksmodel (figuur 1) in 

de richting van het doel (D). 

Het onderzoeksdoel wordt bereikt aan de hand van het bestuderen van een onderzoeksobject 

(Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek wordt een groep respondenten onderzocht. Dit 

gebeurt doormiddel van een survey-onderzoek, in de vorm web-enquêtering. Deze webenquête zal gaan 

over het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer, en zal aansluiten bij de oorzaken voor de 

aanvankelijke kritiek. Hieruit zal duidelijk moeten worden in hoeverre de kritiek is verdwenen en in 

welke mate men tevreden is over de systematiek van de OV chipkaart. 

De respondenten die zijn onderworpen aan het survey-onderzoek kunnen worden gezien als het 

onderzoeksobject voor dit onderzoek. De inwoners vormen het te onderzoeken object waarover op basis 

van het uit te voeren onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden (B). 

De resultaten die voortkomen uit het onderzoek naar het onderzoeksobject zullen worden geanalyseerd 

en met elkaar worden vergeleken, alvorens men tot nieuwe inzichten omtrent het onderzoeksdoel kan 

komen (C). 

De web-enquêtes voor het survey-onderzoek zullen worden opgesteld aan de hand van de ingenomen 

onderzoeksoptiek (A). De onderzoeksoptiek is in dit diagnostisch onderzoek een conceptueel model, 

omdat men hier op zoek gaat naar de achtergronden en oorzaken van het op te lossen probleem 

(Verschuren & Doorewaard, 2007). 

 

 

Figuur 1 Onderzoeksmodel 
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Vanuit de literatuur kan worden nagegaan waarover de kritiek op de chipkaart gaat. Vanuit deze kritiek 

kan een vragenlijst worden opgesteld, waarmee kan worden gemeten wat de huidige mening over de 

chipkaart en het openbaar vervoer zijn en in hoeverre de kritiek op de chipkaart nog steeds aanwezig is. 

Door vragen op te stellen in de enquête (zie Bijlage 1) over de punten waar kritiek op is geuit kan worden 

nagegaan in hoeverre deze kritiek en ontevredenheid nog aanwezig is onder de ondervraagden. 

Om te onderzoeken wat er met de kritiek gebeurd is zal de onderzoeksoptiek van dit onderzoek dus 

worden gevormd door de kritiek  en discussie over de chipkaart, zoals deze te vinden is in 

nieuwsberichten en literatuur betreffende de OV chipkaart. 
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1.4 Vraagstelling 

In dit onderzoek zal er ten eerste beschreven worden wat de kritiek was op de OV chipkaart en waar dit 

door veroorzaakt werd. De doelstelling is vervolgens inzicht te verkrijgen over de huidige mening over de 

chipkaart in het openbaar vervoer. Aan de hand van dit onderzoek wil ik duidelijkheid verschaffen over 

wat er gebeurd is met de kritiek. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt;  

Hoe wordt de OV chipkaart in Nederland beoordeeld, en wat zegt dit over de kritiek  die erop werd geuit? 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag dienen de volgende deelvragen beantwoord te worden; 

- Waaruit bestond de kritiek en door wie werd het geuit?  

- Wat waren de oorzaken die ten grondslag lagen aan de kritiek op de OV chipkaart?  

- Wat is de huidige mening over de chipkaart in het openbaar vervoer? 

- Hoe verschillen de oorspronkelijke en huidige mening over de chipkaart met elkaar, en wat zegt dit over 

de kritiek die erop geuit is? 

Ten eerste zal er dus gekeken worden waaruit de kritiek bestond en door welke partijen deze werd geuit. 

Vervolgens wordt er inzichtelijk gemaakt welke oorzaken ten grondslag lagen aan de kritiek. Ook zal de 

ontstaansgeschiedenis van de OV chipkaart worden behandeld. Hoe en van waaruit is de kritiek op de 

systematiek van de chipkaart ontstaan? 

In de derde deelvraag zal worden ingegaan op de huidige mening over de OV chipkaart. Hoe kijkt men 

tegenwoordig aan tegen de OV chipkaart. 

In de laatste deelvraag zal worden onderzocht hoe de oorspronkelijke en huidige mening over de 

chipkaart met elkaar verschillen. Van hieruit kunnen er uitspraken worden gedaan over de kritiek. Ten 

slotte kunnen de antwoorden op de deelvragen worden teruggekoppeld naar een conclusie en een 

antwoord op de onderzoeksvraag. Vanuit deze conclusie zullen aanbevelingen worden opgesteld.  

  



8 
 

2. THEORIE 

 

2.1 Theoretisch kader 

 

2.1.1 OV chipkaart 

De OV chipkaart wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het bewijs waarmee gebruik gemaakt mag 

worden van het openbaar vervoer. Dit houdt dus zowel het vervoerbewijs in als het betaalmiddel. Ook 

genereert de chipkaart verschillende stromen van informatie over het reisgedrag met het openbaar 

vervoer in Nederland (Meijdam, 2011). 

Er bestaan drie soorten OV chipkaarten; de persoonsgebonden kaart, de anonieme kaart en de 

wegwerpkaart. 

De persoonsgebonden kaart staat op naam en kan alleen gebruikt worden door de eigenaar ervan. Op 

deze kaart kan een reistegoed worden gezet bij een automaat, waar een bedrag van wordt afgeschreven 

na een  gemaakte reis. 

De anonieme kaart bevat een reistegoed, welke kan worden opgewaardeerd met muntgeld en pin. Deze 

kaart kan in tegenstelling tot de persoonsgebonden kaart niet gebruikt worden in combinatie met 

kortingen als een NS voordeelurenkaart. 

De wegwerpkaart draagt geen reistegoed, maar dient als bewijs voor één enkele, van te voren 

vastgestelde, reis. De wegwerpkaart is niet beschikbaar voor reizen met de NS (Theeme, 2008). 

2.1.2 Openbaar vervoer 

Voor dit onderzoek is het belangrijk te definiëren wat er bedoeld wordt met openbaar vervoer. In de 

Wet personenvervoer 2000 (Wp, 2000) wordt openbaar vervoer als volgt gedefinieerd; “voor een ieder 

openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via 

een geleide systeem voortbewogen voertuig” (Art. 1 sub h, Wp2000). 

De definitie zoals deze is gegeven volgens de Wet personenvervoer 2000 zal in dit onderzoek worden 

aangehouden als de definitie voor openbaar vervoer. 

Wanneer er in dit onderzoek wordt gesproken over een reis met het openbaar vervoer, verstaan we een 

verplaatsing van beginpunt tot eindbestemming. Een reis kan uit meerdere ritten bestaan. Een rit is een 

verplaatsing met één voertuig en eindigt als de reiziger moet overstappen of als de reiziger het openbaar 

vervoer verlaat (Meijdam, 2011). 
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2.1.3 Kritiek  

Het begrip dat centraal staat in dit onderzoek is kritiek. Met het woord kritiek gaat het in dit onderzoek 

over de kritiek op de systematiek van de OV chipkaart in Nederland. Volgens de definitie van het woord 

komt kritiek voor als aanmerking of beoordeling. Kritiek kan zowel positief als afkeurend van aard zijn. In 

dit onderzoek wordt de kritiek gezien als afkeurende aanmerkingen over de chipkaart. De chipkaart heeft 

bepaalde eigenschappen en effecten, en hier is veel kritiek op geweest in de vorm van afkeurende 

aanmerkingen. Hieronder staan in hoofdlijnen de meest merkelijke vormen van kritiek gedefinieerd. 

2.1.4 Complexiteit en mobile commerce 

Mobiliteit en mobiele technologie hebben ervoor gezorgd dat men zich niet meer voor een bepaalde 

dienst hoeft te verplaatsen tussen verschillende fysieke locaties. Diensten komen naar de gebruiker op 

elke plaats en op elk moment (Lyytinen, 2002). De OV chipkaart is hier een voorbeeld van. Men hoeft 

niet meer voor elke reis een fysiek vervoersticket te kopen aan het loket. In plaats daarvan kan men de 

OV chipkaart opladen op elke gewenste tijdstip en locatie. De OV chipkaart is dus een voorbeeld van 

mobiele technologie, die de mobiliteit van reizigers verhoogt.  

Mobiele technologie en mobile commerce zijn in opkomst, maar de acceptatie en groei ervan verloopt 

minder snel dan verwacht. Redenen hiervoor zijn ten eerste dat mobile commerce voor veel mensen 

complex is en lastig te begrijpen. Daarnaast hebben nog steeds erg veel mensen het idee dat mobile 

commerce transacties fout kunnen gaan, waardoor een onveilig gevoel ontstaat voor deze vorm van 

handel (Siau, 2003). 

Toch kan mobiele technologie zeer succesvol zijn wat betreft het reizen met openbaar vervoer. Het 

voordeel van mobiele technologie is dat men via het internet en met mobiele telefoons verschillende 

zaken onderweg kan regelen. Zo hoeft men niet zich niet meer te verplaatsen tussen verschillende 

fysieke locaties, maar is alles te bereiken via mobiele technologie. Het kopen van een treinticket bij een 

loket of ticketmachine kost tijd. Mobiele technologie maakt deze handelingen overbodig en maakt het 

mogelijk dat men sneller kan reizen. Zo kan men het reisbedrag van de OV chipkaart overal en op elk 

moment opwaarderen via het internet (Mallat, 2008). 

De OV chipkaart, in combinatie met het opwaarderen d.m.v. mobiele technologie, kan dus door een deel 

van de gebruikers als een voordeel worden gezien waarmee sneller en soepeler gereisd kan worden, 

terwijl het voor een ander deel vooral als complex en onveilig wordt gezien. Hieruit volgde een merkelijk 

kritiekpunt, die ingaat op de complexiteit van het nieuwe systeem. De invoering van het nieuwe systeem 

omvatte namelijk ook aanloopproblemen, omdat voor een deel van de reizigers niet duidelijk was hoe 

het systeem werkte. Dit veroorzaakte aanloopproblemen als het meervoudig in- en uitchecken tijdens 

een reis of de betaling van een dubbel opstaptarief (Meijdam, 2011). 
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2.1.5 Privacyvraagstuk en Elektronisch Panopticisme 

Panopticisme duidt op het idee dat men constant geobserveerd wordt (Lozano, 2006). Ook door het 

gebruik van de OV chipkaart kan de reiziger constant gevolgd worden.  

Lozano (2006) noemt de OV chipkaart een elektronisch panopticon, en vergelijkt de systematiek met het 

panopticisme van Jeremy Bentham. Panopticisme is het idee dat men constant geobserveerd wordt of 

kan worden. Het begrip Panopticisme is opgesteld door de Engelse filosoof Jeremy Bentham. Hij bedacht 

een manier om gevangen in de achttiende eeuw voortdurend in de gaten te kunnen houden en hen 

discipline bij te brengen, zonder dat daar een enorme hoeveelheid cipiers aan te pas moest komen. Hij 

ontwierp een half circulaire gevangenis, met een centrale toren van waaruit altijd toezicht gehouden kon 

worden. 

Het panopticisme werd opnieuw uitgewerkt door de Franse filosoof Michel Foucault. Hij stelde dat 

instituties, voorheen symbolisch voorgesteld als de bewaker vanuit de toren, het gedrag van mensen op 

elk moment kunnen waarnemen. Op deze manier kan men in een maatschappij altijd gecontroleerd 

worden en daardoor ook gemanipuleerd. 

In de huidige samenleving kan men door nieuwe technologieën constant geobserveerd worden, omdat 

verschillende instanties doormiddel van deze nieuwe technologieën meer informatie kunnen verkrijgen 

over menselijk gedrag. Vervoersbedrijven kunnen controle uitoefenen doordat ze het gedrag kunnen 

waarnemen door de  gegevens op de kaart, met de intentie de reizigers te controleren en mogelijk de 

manier van reizen te manipuleren. Het gebruik van de OV chipkaart maakt het namelijk mogelijk 

informatie over de reis grondiger en op grotere schaal te meten. 

Er zijn verschillende manieren waarop de afgelezen informatie gebruikt kan worden. Zo kan er worden 

afgelezen om wat voor soort gebruiker van het openbaar vervoer het gaat, bijvoorbeeld een incidentele 

reiziger of een grootgebruiker. Ook kunnen vervoersbedrijven trends over het reisgedrag aflezen over de 

tijd. Dat wil zeggen het aantal reizigers op bepaalde tijdstippen en over een lange periode. Verder kan er 

ook worden afgelezen wat de meest belangrijke bestemmingen zijn en de reisgeschiedenis van de 

gebruiker (Oort et al. 2014). 

Daarentegen kan de reiziger altijd en overal gevolgd worden. Als men anoniem wilt reizen met gebruik 

van een OV chipkaart, heeft men een anonieme kaart nodig. Met deze kaart kan men ten eerste geen 

gebruik maken van kortingen. Daarnaast zal men de kaart moeten aanschaffen met muntgeld. Wanneer 

men met Pin betaald, kan men er via de bank achter komen wie de transactie heeft verricht en vanaf 

welke plek. Iets dat tijdens strafrechtelijke zaken gebruikt kan worden. 

Daarnaast zal men elke treinreis een nieuwe anonieme kaart moeten aanschaffen m.g.v. muntgeld 

wanneer men anoniem wilt reizen zonder dat  verschillende  reizen met elkaar in verband  kunnen  

worden  gebracht. Ook dit is een voorbeeld van panopticisme.  

Een persoonlijke chipkaart biedt dus geen anonimiteit, maar zorgt er wel voor dat men dezelfde reis 
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eenvoudiger en tegen een lagere prijs kan maken (Teepe, 2008; Zwan, 2011). 

De informatie die kan worden afgelezen van de chipkaart beïnvloedt het verlopen van de introductie van 

de chipkaart. Aan de ene kant biedt het een goede manier om reizen soepeler te laten verlopen en 

vertragingen tegen te gaan, aan de andere kant kan het gezien worden als een vorm van panopticisme 

en privacy-schending door het ontbreken van mogelijk anoniem reizen en de meting van reisgegevens 

van miljoenen reizigers  per dag. 

Net als de begrippen complexiteit en mobile commerce kan het privacyvraagstuk gebruikt worden om 

erachter te komen waarom men kritiek heeft geuit op de OV chipkaart.  

 

2.2 Conceptueel model 

 

 

 
Figuur 2 Conceptueel model 

 

De discussie die is ontstaan na de invoering van de OV chipkaart is op te delen in drie algemene vormen 

van kritiek. De invoering en ontstaansgeschiedenis van de OV chipkaart zullen worden onderzocht 

doormiddel van een literatuuronderzoek. De drie algemene vormen van kritiek zijn het privacyvraagstuk, 

complexiteit en het draagvlak en de kosten van de kaart. Deze algemene kritiekpunten vormen de 

indicatoren van de kritiek. De kritiek op de OV chipkaart kan dus worden opgemeten aan de hand van 

deze indicatoren. 

De kritiek heeft invloed op het gebruik van de OV chipkaart. Bovendien is er vanaf het gebruik van de OV 

chipkaart een terugkoppeling die de kritiek beïnvloed. In positieve zin, wanneer men vaker gebruik 

maakt van de kaart, en de systematiek leert kennen, kan de kritiek afnemen. In negatieve zin kan het 

gebruik van de kaart ook zorgen voor een toename van de kritiek, bijvoorbeeld wanneer men de kosten 

blijvend te hoog vindt.   
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3. METHODOLOGIE 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Voor het onderzoek rond de OV chipkaart is een kwantitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Met 

deze onderzoeksmethode kan worden onderzocht in hoeverre het gedrag van mensen verschilt. Dit kan 

bij een kwantitatief onderzoek worden onderzocht onder een grote groep mensen. Het doel van 

kwantitatief onderzoek is om numerieke patronen te vinden in de reacties op vragenlijsten onder de 

respondenten. De kwantitatieve onderzoeksmethode geeft aan hoe groot de omvang van de genomen 

beslissingen uit een enquête is en schetst hierdoor op een duidelijke manier het gedrag van mensen 

(Boezeman, 2016). Dit onderzoek kan verder gedefinieerd worden als een diagnostisch onderzoek. Hierin 

is inzicht verkregen in de achtergronden en oorzaken van de kritiek op de OV chipkaart. Hierna zijn er 

uitspraken gedaan over de huidige beoordeling van de chipkaart en wat er gebeurd is met de kritiek. 

Dit kwantitatieve onderzoek zal uitgevoerd worden doormiddel van een analyse van  de gegevens in 

SPSS. Hier kunnen significante verschillen worden aangetoond waarmee direct antwoorden kunnen 

worden gegeven op onderzoeksvragen omtrent de chipkaart. 

Het onderzoek is empirisch van aard, waar in dit onderzoek gegevens van respondenten verzameld en 

geanalyseerd zijn. Er is in de vakliteratuur nog niet  veel geschreven over de huidige mening over de 

chipkaart en de effecten die de aanvankelijke kritiek teweeg heeft gebracht. Hierdoor is het van belang 

geweest om nieuw empirisch onderzoek te verrichten naar het gebruik van de chipkaart in het openbaar 

vervoer en wat men van het systeem vindt. Er is gekozen om nieuw empirisch onderzoek te verrichten 

omdat hierdoor nieuwe data kan worden verzamelen. Met de nieuwe data kan er worden nagegaan wat 

er met de kritiek is gebeurd. Zo kan het zijn dat de gebreken van het systeem inmiddels zijn 

geaccepteerd, of problemen zijn opgelost of dat de opgestelde kritiek van tevoren al onterecht zou zijn 

geweest. 

Voor de ontstaansgeschiedenis van de chipkaart en de oorzaken van de kritiek is daarnaast niet-

empirisch onderzoek verricht, op basis van door anderen verzamelde gegevens en bestaande literatuur. 

De empirische onderzoeksmethode is in dit onderzoek tot uiting gekomen in de vorm van een survey-

onderzoek. Om de respondenten als informatiebron te ontsluiten zijn ze ondervraagd middels een in te 

vullen enquête. Dit gebeurde met web-enquêtering, welke is gegaan over het gebruik van de OV 

chipkaart in het openbaar vervoer, en aansloot bij de oorzaken voor de aanvankelijke kritiek. Het 

voordeel van een enquête is dat respondenten deze op een zelf gekozen tijd in eigen tempo kunnen 

invullen. Daarnaast is het mogelijk om de respondenten veel vragen te laten beantwoorden. Verder 

geeft een enquête vrijwel direct inzicht in resultaten. Een web-enquête zorgt er verder nog voor dat de 

gegevensverzameling snel kan gebeuren en het geeft de respondent de mogelijkheid om via de mail 
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commentaar te kunnen geven op de enquêtevragen (McClave et al. 2011; Vennix, 2011).  

De vragenlijst die gebruikt is voor de web enquête werd opgesteld door alle studenten die ‘Het gebruik 

van de OV chipkaart in verschillende wijken’ onderzoeken, onder begeleiding van Kasper Kerkman. Dit 

omdat de onderzoeken van de studenten veel raakvlakken hebben en allemaal gebruik maken van 

kwantitatief onderzoek. Door gezamenlijk een enquête op te stellen kan er een groter aantal aselect 

gekozen respondenten worden ondervraagd en een groter domein worden bereikt. Doormiddel van de 

aselecte-steekproef verkrijgen we de beste garantie op een representatief beeld van de populatie, zodat 

de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden (Verschuren & Doorewaard, 2007).   

De enquête bevatte vragen die voor elk van de onderzoeken relevant zijn, en werd daarnaast aangevuld 

door een aantal specifiekere vragen per onderzoek. Op deze manier was de vragenlijst voor elk van de 

onderzoeken relevant en bood deze hetzelfde aantal gegevens dan dat de onderlinge enquêtes zouden 

opleveren. 

Voor het gezamenlijke onderzoek naar ‘Het gebruik van de OV chipkaart in verschillende wijken’ is zoals 

gezegd gekozen voor een webenquête. Er zijn enveloppen uitgedeeld in stationsgebieden in Rotterdam 

en Nijmegen. Er zijn enveloppen uitgedeeld op Nijmegen Centraal station, bij station Nijmegen 

Heyendaal en station Nijmegen Dukemburg en bij station Rotterdam Centraal. Ook is een deel van de 

enveloppen in brievenbussen gestopt. Hiervoor is gekozen om in kortere tijd meer mensen te bereiken in 

een duidelijk gebied. Deze enveloppen bevatten een weblink naar de desbetreffende enquête. Door het 

uitdelen van enveloppen en hierbij kort uitleg te geven over de enquête en het onderzoek hoopten we 

op een hogere responsegraad, waardoor meer mensen de enquête zouden invullen. 

3.2 Onderzoeksmateriaal 

Het is voor dit onderzoek nodig om informatie te verzamelen omtrent het huidige gebruik van het 

openbaar vervoer en over het gebruik vóór de invoering van de chipkaart. Het gebruik voor de invoering 

is doormiddel van een niet-empirische literatuurstudie verklaard. Het gebruik na invoering van de 

chipkaart is doormiddel van empirisch onderzoek met web-enquêtes verklaard. Om tot antwoorden te 

komen betreffende de hoofd- en doelvragen was het nodig om te weten te komen wat voor rol het 

openbaar vervoer speelt in het leven van de respondenten en in hoeverre deze rol is veranderd na de 

invoering van de chipkaart. 

Vanuit de literatuur in het vooronderzoek is onderzocht waaruit de kritiek op de OV chipkaart precies 

bestond, en hoe de kritiek kon worden omgezet in algemene vormen van kritiek. Vanuit dit 

vooronderzoek is een vragenlijst opgesteld, die de algemene vormen van kritiek zal behandelen. In de 

vragenlijst is niet direct worden gevraagd naar de kritiek op de chipkaart en of de ondervraagden nog 

steeds kritiek hebben op de kaart. De vragenlijst heeft gediend als maatstaf waarmee de huidige mening 

over de chipkaart kon worden gemeten. 
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Door literatuur over de invoering van de OV chipkaart en de redenen achter de invoering ervan te 

verbinden aan de persoonlijke meningen van reizigers over de kaart en het gebruik ervan hoopte ik tot 

nieuwe inzichten te komen. 

De gekozen bronnen zijn ontsloten door enquêtering onder respondenten, in de vorm van web-

enquêtering. Hiervoor is gekozen om het webprogramma Qualtrics te gebruiken. Hiermee kunnen 

vragenlijsten worden gemaakt die aan de Radboud Universiteit gekoppeld kunnen worden. Vervolgens 

kunnen de verzamelde gegevens via Qualtrics direct worden verzonden naar SPSS. 

SPSS is het statistische programma dat gebruikt zal worden voor het analyseren van de data, verkregen 

uit de vragenlijsten. 

Om de gegevens te analyseren zijn verschillende tests te gebruiken voor het statistische programma 

SPSS. Ten eerste is er gebruik gemaakt van crosstabs. Hiermee kan overzichtelijk worden gemaakt 

hoeveel van de ondervraagden bepaalde antwoorden heeft gegeven op de stellingen. Daarnaast is er 

gebruik gemaakt van ANOVA-analyses. Een ANOVA-analyse voert een analyse uit om de variatie te 

testen tussen verschillende variabelen. Deze variabelen bestaan, dit onderzoek als voorbeeld nemende,  

uit verschillende leeftijds- of bevolkingsgroepen. Er wordt een analyse van de variantie uitgevoerd voor 

elk van deze variabelen in de lijst, als men een ANOVA-analyse gebruikt. De ANOVA vergelijkt, net als de 

T-test, de gemiddelden en is in staat om twee of meer variabelen met elkaar te vergelijken. Na een 

uitgebreide ANOVA-analyse kan worden afgelezen of variabelen van elkaar verschillen. 

Ook is er gebruik gemaakt van independent samples T-tests. De T-test wordt gebruikt om het verschil te 

meten tussen twee waarden, of means. Deze test kan alleen gebruikt worden om het verschil op te 

meten tussen een of twee variabelen. Met de T-test kan onder andere worden getest of één variabele 

andere antwoorden heeft gegeven op bepaalde stellingen dan de overige variabelen. Dit maakt het 

bijvoorbeeld mogelijk om te testen of ouderen bepaalde stellingen hetzelfde, dan wel niet anders, 

beantwoorden dan de andere bevolkingsgroepen. 

Met een analyse van de bivariate Correlatie kan worden berekend of een groep die antwoorden geeft op 

een bepaalde stelling overeen komt met de groep die antwoorden geeft op een andere stelling. Met 

andere woorden, of er een positieve, dan wel negatieve, correlatie bestaat tussen de antwoorden op 

twee vragen. Deze test kan ook worden gebruikt om te verklaren waarom verschillende antwoorden zijn 

gegeven, omdat er duidelijk wordt of dezelfde groep mensen het eens/oneens is met verschillende 

enquête-stellingen. 

Ten slotte is er gebruik gemaakt van frequenties, waarmee op een eenvoudige manier diagrammen en 

grafieken kunnen worden gemaakt. 
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4. BESCHRIJVING KRITIEK 

Waaruit bestond de kritiek en door wie werd het geuit?  

In deze deelvraag zal de kritiek op de OV chipkaart worden beschreven. Om erachter te komen wat er 

met de kritiek gebeurd is en wat het verschil is met de huidige beoordeling van de kaart, is het van 

belang om te kijken waaruit de kritiek bestond, en door wie deze kritiek is geuit. Ook zullen er vanuit de 

literatuur uitspraken worden gedaan over de actoren die de kritiek uitten. Met de data afkomstig uit de 

web-enquêtes kan vervolgens worden gekeken of dezelfde actoren nog steeds ontevreden zijn over het 

systeem of dat hun mening is veranderd. 

Eerst zullen de vormen van kritiek op het systeem van de chipkaart worden opgedeeld in een aantal 

algemene kritiekpunten. Naast een grote hoeveelheid aan kleine ergernissen en punten van discussie is 

het van belang de kritiek op te delen om een overzicht te kunnen maken van wat de kritiek heeft 

ingehouden en door wie deze geuit werd. 

Vanuit de literatuur is de kritiek op de systematiek kortweg te verdelen in drie algemene onderwerpen, 

of kritiekpunten. Het eerste kritiekpunt is het Draagvlak en de kosten. Dit gaat over de irrelevantie van 

de kaart en de prijs die ervoor betaalt dient te worden. De chipkaart zou volgens dit punt niet inspelen 

op de onderdelen waar men het minst tevreden over was in het openbaar vervoer. Volgens het 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2015) zijn de twee onderdelen van het openbaar vervoer in 

Nederland waar de reiziger tegenwoordig het minst tevreden over is de prijs van het openbaar vervoer 

en de informatie over opgelopen vertragingen. Dit was ook het geval in 2012, het jaar dat de OV 

chipkaart officieel in heel Nederland gebruikt werd. Zoals gezegd was men na de invoering van de 

chipkaart van mening dat het reizen duurder zou worden dan met losse kaartjes. Bovendien worden 

incidentele gebruikers van het openbaar vervoer ook verplicht een chipkaart aan te schaffen, ook al 

maken ze hier nauwelijks gebruik van (Mallat, 2008; Meijdam, 2011; Siau, 2003). 

Ten tweede het Privacyvraagstuk. Dit kritiekpunt stelt dat als reizigers de chipkaart gebruiken in het 

openbaar vervoer, vervoersbedrijven en de Nederlandse overheid informatie kunnen aflezen over het 

reisgedrag en de reiziger in het algemeen. Met andere woorden, dat het gebruik van de chipkaart de 

privacy van de reiziger in het OV schendt (Lozano, 2006; Pelletier et al. 2011; Park et al. 2008; Teepe, 

2008; Zwan, 2011).  

Als derde algemene kritiekpunt zijn er de aanloopproblemen en gewenning, kortweg aangeduid als 

Complexiteit. De systematiek van de OV chipkaart, en daarmee de mobile commerce waarmee de kaart 

kan worden opgeladen en waarmee betaald kan worden, was een nieuwe technologische ontwikkeling in 

Nederland. Veel mensen vonden het complexe systeem moeilijk te begrijpen en kregen te kampen met 

aanloopproblemen zoals het meervoudig in- of uitchecken met de kaart (Broeke et al. 2011; Eeten, 2010; 

Thijssen, 2011).  
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4.1 Draagvlak en kosten 

Dit onderdeel van kritiek gaat over de maatschappelijke ondersteuning van de chipkaart en de prijs 

ervan. Volgens de OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2015) zijn de twee 

onderdelen van het openbaar vervoer in Nederland waar de reiziger het minst tevreden over is de prijs 

van het openbaar vervoer en de informatie over opgelopen vertragingen. Vanaf 2007 tot aan de laatste 

meting van de klantenbarometer in 2015 zijn de onderdelen info vertraging en prijs de twee laagst 

beoordeelde onderdelen. Het openbaar vervoer in Nederland scoort in 2015 gemiddeld een 7,5. In dit 

jaar geeft de reiziger het onderdeel info vertraging een 5,6 en het onderdeel prijs een 5,3. In 2012, het 

jaar van de invoering van de OV chipkaart, scoort het openbaar vervoer in Nederland gemiddeld een 7,4. 

In dit jaar geeft de reiziger het onderdeel info vertraging een 5,1 en het onderdeel prijs een 4,9 

(Kennisplatform verkeer en vervoer, 2015). 

De kaart speelt daarentegen niet direct in op deze twee onderdelen. De nieuwe systematiek van de 

chipkaart zou daarnaast wel zorgen voor een verbetering van de sociale veiligheid. Dit zou bereikt 

worden door de combinatie met het afsluiten van stationshallen door de beveiligingspoortjes, die alleen 

met een opgewaardeerde chipkaart geopend kunnen worden. Hierdoor zouden er minder zwartrijders 

mee kunnen reizen, en zouden er minder ongewenste personen op stationshallen kunnen komen. Een 

ander voordeel zou zijn dat de kaart het gebruikersgemak zou vergroten (Zwan, 2011). 

De voordelen die de OV chipkaart zou hebben, spelen dus in op de sociale veiligheid van reizigers op 

stations. Ook spelen ze in op de snelheid waarmee men kan reizen, doordat men thuis al geld op de 

kaart kan zetten en hierdoor weinig tijd kwijt is op stations. Echter, deze voordelen spelen niet in op de 

prijs en de info over vertragingen. Hoewel de info over vertragingen niet direct door het betaalmiddel in 

het OV kan worden verbeterd, kan dat wel voor het onderdeel prijs. 

Toch lijkt het onderdeel prijs na de invoer van de OV chipkaart minder beoordeeld te worden dan met de 

systemen die voorheen gebruikt werden in het openbaar vervoer. Immers, de reiziger is niet tevreden 

over het feit dat voor iedere persoon een aparte kaart gekocht dient te worden. Als een gezin met het 

openbaar vervoer wil reizen, moet er voor elke ouder en elk kind een aparte kaart worden aangeschaft. 

Vanwege het aanschafbedrag van de chipkaart en het minimale opwaardeerbedrag dat nodig is te reizen 

met de kaart, zal een gezin zo hoogstwaarschijnlijk duurder uit zijn dan voorheen met de losse kaartjes 

(Lozano, 2006; Pels, 2014).Ook is het niet mogelijk om met meerdere personen op een persoonlijke kaart 

te reizen. Hierdoor dient iedereen apart een persoonlijke kaart te kopen om te reizen. Het systeem 

dwingt dus ook incidentele gebruikers van het openbaar vervoer een persoonlijke kaart aan te schaffen. 

Dit zal voor de incidentele reiziger duurder zijn dan wanneer deze voorheen elke keer een los kaartje had 

gekocht, vanwege het aanschafbedrag van de chipkaart en het minimale opwaardeerbedrag dat nodig is 

om van de chipkaart gebruik te maken (Lozano, 2006).   



17 
 

4.2 Privacyvraagstuk 

De reiziger die gebruikt maakt van de OV chipkaart heeft in het openbaar vervoer minder privacy dan 

voorheen, toen er nog gebruik werd gemaakt van de stripperkaart en losse treinkaartjes (Teepe, 2008). 

Daarom is het belangrijk om te achterhalen wat heeft geleidt tot deze vermindering van de privacy. Het 

systeem van de chipkaart zal door het grote publiek namelijk enkel worden geaccepteerd wanneer er 

voldoende vertrouwen bestaat (Jacobs, 2003). 

In het rapport van Lozano (2006) vergelijkt hij het systeem van de OV chipkaart met het begrip 

Panopticisme. In de huidige samenleving kan men door nieuwe technologieën constant geobserveerd 

worden, net als bij het Panopticisme. Dit komt omdat verschillende instanties doormiddel van deze 

nieuwe technologieën meer informatie kunnen verkrijgen over menselijk gedrag. Door het invoeren van 

de OV chipkaart zullen vervoersbedrijven in Nederland, en met name de NS, persoonlijke reisgegevens 

kunnen registreren. 

Door deze nieuwe innovaties kan er gemakkelijker worden gereisd. Men is bijvoorbeeld sneller op de 

hoogte door het gebruik van online routeplanner applicaties. Het elektronische betaalmiddel geeft de 

reiziger de mogelijkheid om het openbaar vervoer als vervoersketen te laten werken. Op die manier kan 

men eenvoudiger een reis met verschillende vormen van openbaar vervoer combineren. Ook hoeft men 

geen los kaartje meer te kopen voor het reizen, en zal het zwartrijders en ‘ongewensten’ op stations 

proberen te verdrijven door het plaatsen van beveiligingspoortjes (Zwan, 2011). 

Echter, door het gebruik van deze beveiligingspoortjes en de automatische controle zijn er minder 

werknemers nodig om de grote groep reizigers te controleren. Dit lijkt weer op het idee van het 

panopticisme, waarbij de ene bewaker in de toren controle uitoefent over velen.  

Maar het systeem bracht dus wel een discussie over de privacy van de reizigers. Door de gegevens die 

van gebruikers van het openbaar vervoer worden gemeten komt de privacy namelijk in het geding. De 

nieuwe technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid voor de uitvoering van het concept van 

panopticisme door de Nederlandse overheid en vervoersbedrijven. De OV chipkaart kan worden gezien 

als een vorm van elektronisch panopticisme, een elektronisch panopticon. Het gebruik van de OV 

chipkaart maakt het namelijk mogelijk informatie over de reis grondiger en op grotere schaal te meten. 

Deze informatie kan door vervoersbedrijven gebruikt worden om zich aan te passen aan drukte en lege 

secties in het openbaar vervoer (Lozano, 2006). 

Er zijn verschillende manieren waarop de afgelezen informatie gebruikt kan worden. Zo kan er worden 

afgelezen om wat voor soort gebruiker van het openbaar vervoer het gaat, bijvoorbeeld een incidentele 

reiziger of een grootgebruiker. Ook kunnen vervoersbedrijven trends over het reisgedrag aflezen over de 

tijd. Dat wil zeggen het aantal reizigers op bepaalde tijdstippen en over een lange periode. Verder kan er 

ook worden afgelezen wat de meest belangrijke bestemmingen zijn en de reisgeschiedenis van de 



18 
 

gebruiker. Indien de gebruiker van de chipkaart aan het reizen is, kan er ook nauwkeurig worden 

afgelezen waar de reiziger zich op een gegeven moment bevindt, en  kan de reiziger altijd en overal 

gevolgd worden (Oort et al. 2014). 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelde dat de NS door het gebruik van de OV chipkaart 

later precies zou weten waar alle treinreizigers zijn geweest. Het CBP stelt dat de vervoersbedrijven zich 

enkel en alleen moeten richten op het vervoer van mensen, en daarom niet op de registratie van 

reisgegevens (Lozano, 2006). 

Een andere vorm van kritiek van het CBP richt zich op het feit dat de vervoersbedrijven commerciële 

doeleinden zullen nastreven en door het gebruik van de gegevensverzamelingen meer winst willen 

verkrijgen.  Volgens het CBP zou de chipkaart volledig anoniem moeten zijn. Iets wat in het huidige 

systeem niet geheel mogelijk is. Als men anoniem wilt reizen met een OV chipkaart, heeft men een 

anonieme kaart nodig. Een persoonlijke chipkaart biedt namelijk geen anonimiteit. Echter, met een 

anonieme kaart kan men geen gebruik maken van kortingen. Dit is een eerste nadeel van de anonieme 

chipkaart. Daarnaast zal men, wanneer men anoniem wilt reizen zonder dat  verschillende  reizen met 

elkaar in verband  worden  gebracht, elke treinreis een nieuwe anonieme kaart moeten aanschaffen met 

muntgeld (Teepe, 2008). 

Daarnaast blijkt het erg eenvoudig om de gegevens van een anonieme chipkaart te bekijken. Hiervoor 

heeft men alleen het kaartnummer en de vervaldatum van de kaart nodig. Met deze gegevens kan de 

reishistorie worden bekeken van de kaart. Op deze manier zijn mensen eenvoudig te volgen, zonder dat 

de gebruiker van de kaart hier van afweet. Stichting Privacy First uitte kritiek op dit gegeven, en is van 

mening dat het traceren van reisgegevens minder eenvoudig zou moeten zijn (Heck, 2013). 

Het CBP heeft een visie ontwikkeld waarin elke chipkaart volledig anoniem moet zijn. Dit betekent dat de 

kaarten geen persoonsgegevens meer dragen. Wanneer reizigers vrijwillig akkoord gaan met het feit dat 

er persoonlijke reisgegevens worden opgemeten, mogen vervoersbedrijven volgens het CBP deze 

gegevens opmeten. Daarbij komt nog dat vervoersbedrijven duidelijke informatie dienen te geven over 

wat er precies wordt opgemeten en wat er gebeurd met de persoonsgegevens, omdat ze anders hun 

eigen commerciële doeleinden verwezenlijken met reisgegevens. Pas wanneer men duidelijk is 

geïnformeerd over de informatie die het systeem opneemt, en men kan kiezen of men hier aan mee wilt 

werken, zou het volledig voegzaam zijn om hiermee naast een betere routeaansluiting ook commerciële 

doeleinden te verwezenlijken (Lozano, 2006). 
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4.3 Complexiteit 

Het nieuwe systeem van de chipkaart moet gebruikersvriendelijk zijn voor alle bevolkingsgroepen. Het 

openbaar vervoer, en daarmee het betalingssysteem, wordt door de gehele bevolking gebruikt. Toch kan 

het systeem nogal complex en moeilijk te gebruiken. Het systeem verschilt namelijk op erg veel vlakken 

met het oude systeem waarin losse kaartjes en strippenkaarten gebruikt werden. De complexiteit kan 

met name een nadeel en een barrièrevorming zijn voor ouderen (Broeke et al. 2011; Lozano, 2006). 

In een onderzoek naar het gebruik van de OV chipkaart onder ouderen in de gemeente Rotterdam geven 

ouderen aan dat ze het in- en uitchecken vaak vergeten. Daarnaast ervaren ze het uitchecken als lastig, 

zeker wanneer het druk is op stations of wanneer zij tijdens het reizen veel bagage bij zich dragen 

(Snippe et al. 2008). 

Verder worden er door ouderen problemen met de chipkaartlezers ervaren. Bij het gebruik van de 

chipkaarten in de metro komt het voor dat de beveiligingspoortjes niet openen. Ook kan het voorkomen 

dat het een lange tijd duurt voordat ze openen, waardoor verwarring ontstaat. 

Een ander punt van kritiek is dat veel ouderen angstig zijn om gebruik te maken van de OV chipkaart.  

Een van de redenen die hiervoor wordt genoemd is dat er in een brochure gevraagd werd om vroeg uit 

te checken. Zo zou men moeten hebben uitgecheckt voordat het voertuig stilstaat. Hierdoor ontstonden 

problemen en ongelukken, en durfden een aantal ouderen geen gebruik meer te maken van het 

openbaar vervoer met de OV chipkaart. Ook de onbekendheid van het gebruik van de OV chipkaart is 

een reden waarom sommige ouderen angst hebben om het systeem te gebruiken (Snippe et al. 2008). 

Zoals gezegd is er kritiek geuit op het in- en uitchecken. De invoering van het nieuwe systeem van de 

chipkaart omvatte mede door het nieuwe principe van in- en uitchecken enkele aanloopproblemen. In 

de beginperiode kwam het voor dat men meervoudig in- en uitcheckte of een dubbel opstaptarief moest 

betalen (Meijdam, 2011; Pels, 2014). 

Een ander punt dat voor een groep reizigers in de beginperiode niet geheel duidelijk was is het verschil 

tussen de verschillende chipkaarten. Er bestaan zoals gezegd drie soorten OV chipkaarten; de 

persoonsgebonden kaart, de anonieme kaart en de wegwerp kaart. 

Op de persoonsgebonden kaart staan de naam, de geboortedatum en een pasfoto van de reiziger. 

Deze kaart maakt het mogelijk om alle reisbewegingen van een bepaalde reiziger te volgen. Dit wordt de 

OV-reishistorie genoemd. Dit is een overzicht van de reizen en transacties die met een persoonlijke of 

anonieme kaart gemaakt zijn. Dit overzicht wordt door alle vervoersbedrijven in Nederland gemaakt, en 

biedt de reiziger naar een overzicht ook de kans om reiskosten te declareren bij een werknemer of voor 

de belastingaangifte. 

Ook van de anonieme kaart zijn alle reisbewegingen te zien in de OV-reishistorie, hoewel deze niet direct 

aan een reiziger gekoppeld kunnen worden. Echter, het is mogelijk de anonieme kaart kan aan een 
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persoon worden gekoppeld. Wanneer de anonieme  kaart  is aangeschaft op opgewaardeerd doormiddel 

van een  pinbetaling, kunnen er gegevens van de bankpashouder worden aangevraagd bij de bank. De 

identiteit van de koper kan dus achterhaald worden, iets dat bijvoorbeeld zou kunnen worden gebruikt 

bij strafrechtelijk onderzoek (Teepe, 2008). 

De wegwerpkaart is een hard papieren OV chipkaart. Deze kaart kan niet worden opgeladen op stations. 

Deze kaart is geldig voor een bepaalde periode of een bepaalde rit of traject. De prijs van de 

wegwerpkaart verschilt met die van persoonlijke en anonieme kaarten, en is afgeleid van de periode of 

rit (Reisinformatiegroep BV 9292, 2016). 

Ook was er kritiek op het feit dat de verschillende vervoerders in het openbaar vervoer anders omgaan 

met het gebruik van de chipkaart, waarmee het verschil in kaartlezers en voltooiingberichten bedoelt 

wordt. De kaartlezers op treinstations zien er voor elke vervoerder anders uit. Wanneer men overstapt 

van een trein van de NS naar een trein van Arriva, dient men eerst uit te checken op de kaartlezer van NS 

en vervolgens in te checken op de kaartlezer van Arriva (Brink et al. 2008). Ook geven de kaartlezers 

andere voltooiingberichten na het in- of uitchecken. Deze verwarring door de verschillen tussen 

vervoersbedrijven bemoeilijkte de acceptatie van de OV chipkaart door reizigers, en is vaak in de media 

gekomen (Brink et al. 2008; Pels, 2014). 

Daarnaast zorgden de verschillen tussen de vervoersbedrijven ook nog voor andere vormen kritiek. De 

oorzaak van deze kritiek lag voor het grootste deel in het besluit van de NS om kaartlezers alleen bij de 

in- en uitgang van de stations te plaatsen. Hierdoor waren reizigers genoodzaakt het in- en uitchecken 

uit te voeren bij de in- en uitgang van stations, in plaats van bij het betreden en verlaten van het 

voertuig. Deze laatste manier van in- en uitchecken wordt bijvoorbeeld toegepast in bussen. 

Het voordeel van het plaatsen van de kaartlezers bij de in- en uitgang van de stations is dat reizigers  

tijdens een overstap binnen het netwerk van de NS niet meer hoeft uit- en te checken. Echter, hierdoor 

werden de afzonderlijke ritten die een reiziger maakt niet meer geregistreerd. 

Het discussiepunt over de kaartlezers ging erom dat men, wanneer men wisselt van de NS naar een 

regionale treinvervoerder, wel moet uit- en inchecken om overstappen. Daarbij komt nog dat men in de 

beginperiode bij sommige regionale treinvervoerders in het voertuig zelf moest in- en uitchecken. Dit 

was voor reizigers die moesten overstappen erg onbevredigend en verwarrend. Daarnaast zou het 

systeem, waarin dubbel moest worden in- en uitgecheckt, het overstappen van buiten het netwerk van 

de NS ook duurder maken (Zwan, 2011). 
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Hieronder volgt een tabel met de verschillende vormen van kritiek. In de eerste rij staat om welk 

algemeen kritiekpunt het gaat, in de tweede rij staat welke actoren de kritiek hebben geuit en in de 

derde rij staat een omschrijving van de kritiek. 

Ook is de reiziger niet blij met het feit dat de verschillende vervoersbedrijven in Nederland wel 

samenwerken met het gebruik van de kaart, maar niet met de inpassing daarvan in het OV.  

Kritiekpunt Actor Wat houdt de kritiek in? 

Draagvlak en kosten Incidentele reizigers Reizigers hebben het idee dat  

reizen duurder is met de 

chipkaart dan voorheen, omdat 

voor iedere persoon een aparte 

chipkaart gekocht dient te 

worden 

Draagvlak en kosten Reizigers in het OV De aanschafprijs van een 

chipkaart is te hoog.  

Privacyvraagstuk Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP), 

reizigers in het OV 

De reiziger die gebruik maakt 

van de OV chipkaart heeft 

minder privacy dan voorheen 

Privacyvraagstuk Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) 

Volgens het CBP moeten 

vervoersbedrijven zich alleen 

bezighouden met hun 

vervoersfunctie. Niet met de 

registratie van reisgegevens. 

Privacyvraagstuk Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) 

Volgens het CBP zal de NS 

commerciële doeleinden 

nastreven en door het gebruik 

van de chipkaart meer winst 

willen verkrijgen met behulp 

van persoons- en reisgegevens   

Privacyvraagstuk Stichting Privacy First De stichting vindt dat het 

traceren van reisgegevens erg 

eenvoudig is, en dat 

anonimiteit hiermee geschaad 

wordt 
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Privacyvraagstuk Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) 

Volgens het CBP zou de 

chipkaart volledig anoniem 

moeten zijn voor reizigers 

Complexiteit Oudere reizigers In- en uitchecken verwarrend. 

Complexiteit  Oudere reizigers Angstig om de OV chipkaart te 

gebruiken  

Complexiteit Reizigers in het OV Aanloopproblemen rondom 

het in en uitchecken, 

waaronder het betalen van een 

dubbel reistarief 

Complexiteit Reizigers in het OV Gebrek aan uniformiteit tussen 

verschillende 

vervoersbedrijven. Kaartlezers 

zien er bijvoorbeeld niet 

hetzelfde uit op stations 

Tabel 1 Verschillende vormen van kritiek met desbetreffende actor 
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5. VERKLARING EN OORZAKEN KRITIEK 

Wat waren de oorzaken die ten grondslag lagen aan de kritiek op de OV chipkaart?  

De tweede deelvraag van dit onderzoek luidt; Wat waren de oorzaken die ten grondslag lagen aan de 

kritiek op de OV chipkaart? In dit hoofdstuk zal de kritiek worden verklaard en zullen de oorzaken voor 

de kritiek worden gegeven. Het doel van deze deelvraag is om inzichtelijk te maken wat de opvattingen 

over de OV chipkaart waren in de tijd van de invoering ervan, en wat heeft geleidt tot de kritiek en het 

negatieve imago van de chipkaart. Om te beginnen is het van belang te kijken naar hoe de kritiek is 

ontstaan, en hoe deze kan worden verklaard aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de OV 

chipkaart. Vervolgens zal worden ingegaan op de invoering van de chipkaart in Nederland. Welke 

gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat de invoering niet onberispelijk is verlopen, en waardoor zijn 

de eerste vormen van kritiek op het systeem van de OV chipkaart ontstaan?   

5.1 Ontstaansgeschiedenis OV chipkaart 

 

In Nederland kent men sinds 1980 de systematiek van de strippenkaart. Middels de invoering van 

strippenkaarten kon men overal in het land met het zelfde kaartsysteem reizen. Ook kon er sneller en 

efficiënter gereisd worden met de strippenkaarten dan het systeem dat voorheen gebruikt werd. Echter, 

er ontstond een probleem omdat de strippenkaart landelijke geldig was. Reizigers konden de 

strippenkaart dus op een andere plek gebruiken dan waar men deze had aangeschaft. Hierdoor konden 

reizen niet beoordeeld worden en kwam er een politiek discussie omtrent onrendabele vervoerslijnen. 

Het probleem was dus duidelijk, alleen wist men niet waar deze onrendabele lijnen zich bevonden en 

daarmee niet waar de probleemgebieden waren die aangepakt konden worden. Er kwam vraag naar een 

systeem waarmee gedetailleerde reisgegevens kon worden afgelezen, en vanaf de eeuwwisseling 

kwamen er initiatieven om de systematiek van de strippenkaart te vervangen (Teepe, 2008). Hoewel het 

duidelijk was dat het systeem verouderd was geraakt, was er in de beginfase weinig steun voor de 

plannen om het te vervangen. Dit kwam voornamelijk doordat de verschillende vervoersbedrijven in 

Nederland het moeilijk eens konden worden. 

De eerste versie van een elektronisch betaalsysteem in het Nederlandse openbaar vervoerd werd 

ontwikkeld door streekvervoersbedrijf Arriva. De ‘Tripperpas’ werd in de stad Groningen rond 2000 

ingevoerd. Voor het gebruik van de Tripperpas betaalde de reiziger pas na de reis, in tegenstelling tot het 

huidige OV chipkaart systeem, waarbij men vooraf de kaart dient op te laden. 

Ook de Nationale Spoorwegen, NS, was bezig met een nieuw betalingssysteem. Mede hierom werd de 

Tripperpas niet landelijk doorgevoerd, ondanks de positieve beoordeling ervan. 
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Een nieuw elektronisch systeem zou de mogelijkheden bieden om huidige problemen omtrent betaling 

in het openbaar vervoer te kunnen oplossen. 

Bovendien zou een elektronisch systeem het reizigersgemak kunnen bevorderen en reizen sneller 

kunnen laten verlopen. 

Er bestond al een soortgelijk betaalsysteem in het openbaar vervoer in Hongkong (Zwan, 2011). Met een 

vergelijkbaar elektronisch systeem als in Hongkong zou naast de bevordering van het reisgemak ook 

kunnen worden afgelezen hoeveel mensen van en naar bepaalde plaatsen reizen. Door de OV chipkaart 

te gebruiken werd het mogelijk gegevens over de reis op grote schaal te meten. Deze gegevens zouden 

vervolgens gebruikt kunnen worden voor een betere aansluiting van het openbaar vervoer en de aanpak 

van de onrendabele vervoerslijnen (Lozano, 2006). 

Een ander argument voor de NS om het nieuwe systeem landelijk in te voeren was dat de chipkaart het 

zwartrijden zou kunnen tegengaan. Zwartrijden is een belangrijke bron van sociale onveiligheid in het 

openbaar vervoer. Hierdoor lopen vervoersbedrijven daarnaast veel inkomsten mis. Door belangrijke 

stationshallen af te sluiten met poortjes, welke alleen geopend zouden kunnen worden met de 

chipkaart, zouden er duidelijk minder zwartrijders mee kunnen reizen. Ook zou de betaling met de 

nieuwe kaartautomaat het reizigersgemak kunnen vergroten. Via kaartautomaten kan men namelijk 

snellere transacties verrichten dan via een betaalloket (Zwan, 2011). 

Wanneer de Nederlandse invoering en ontstaansgeschiedenis van de OV chipkaart wordt vergeleken met 

die van Japan, valt op dat er in Nederland is gekozen voor een grootschalig project dat direct toepasbaar 

diende te zijn. Dit terwijl er in Japan voor gekozen is een nieuw systeem te bedenken, welke in kleine 

stappen steeds werd verbeterd. Zo werd de pas steeds opnieuw aangepast, in samenwerking met de 

doelen en wensen van de reizigers. Dit zorgde ervoor dat het een klantvriendelijkere pas werd waarover 

men in Japan zeer tevreden is. Daarnaast hebben ze er in Japan voor gekozen om de reisinformatie die 

wordt gemeten door de nieuwe systematiek open beschikbaar te stellen. Hierover zijn goede afspraken 

gemaakt om misbruik van informatie te voorkomen (Eerdmans et al. 2009). 
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5.2 Problemen bij de invoering 

De eerste OV chipkaarten werden gebruikt in de regio Rotterdam. In 2005 wordt de kaart 

geïntroduceerd in de metrostations van Rotterdam, hiermee de eerste stad die de chipkaart als 

vervoersbewijs hanteert (Meijdam, 2011). 

Echter, de invoering kent een ongeriefelijke beginperiode. Al snel komen er klachten van de 

vervoerdersbedrijven over het feit dat de invoering van de OV chipkaart veel duurder is geworden dan 

verwacht. Tevens is het een aantal Duitse studenten gelukt een OV chipkaart te kraken, hetgeen zorgde 

voor veel ophef. Doordat er een kaart gehackt werd, groeide het idee dat elke kaart op elk moment 

gehackt zou kunnen worden. Vanwege het feit dat er geld staat op de chipkaart blijft dit een gevoelige 

kwestie, en het werd hierbij duidelijk dat er een nieuw kaartsysteem voor de chipkaart zou moeten 

worden ontwikkeld (Eeten, 2010). 

Het nieuwe betalingssysteem in het openbaar vervoer werd een belangrijk onderwerp in de politiek. Met 

name door de verschillende richtingen die vervoersbedrijven in de beginperiode op wilden met het 

systeem, en door het feit dat de invoering van de OV chipkaart duurder werd dan ingepland. 

Bij de invoering van de OV chipkaart werd al snel duidelijk dat het een complexe, nieuwe technologie 

was. Voor het systeem is sterk geredeneerd vanuit de wensen van de vervoersbedrijven. Echter, over het 

gebruiksgemak en de veiligheid voor de reiziger komt relatief weinig aandacht (Meijdam, 2011). 

Dit terwijl veel klachten van reizigers hier in eerste instantie over gingen, mede door de gehackte kaarten 

ontstond er namelijk onveiligheid en het gevoel van onmacht onder gebruikers van de kaart (Eeten, 

2010). Daarbij komt nog dat reizigers geen aanspreekpunt hebben voor hun klachten en aanmerkingen 

en zich hiervoor tot afzonderlijke decentrale overheden moeten wenden (Meijdam, 2011). 

Door het nieuwe, complexe karakter van het systeem zou de invoering ook enkele aanloopproblemen 

omvatten. Men checkte zich meervoudig in- of uit of betaalde een dubbel opstaptarief. Met name ook 

onder de oudere bevolkingsgroepen kan het nieuwe betaalsysteem erg complex zijn. Een onderzoek 

naar het gebruik van openbaar vervoer onder ouderen in de gemeente Nijmegen laat zien dat de komst 

van de chipkaart voor veel onduidelijkheid zorgt en vooral een angst geeft voor hogere prijzen. Men zou 

niet goed weten hoe het opladen van de kaart in het systeem werkt. Zeker in de beginperiode van het 

systeem dachten veel ouderen dat er dubbel betaald diende te worden bij een overstap. Een grote groep 

ouderen is afhankelijk van het openbaar vervoer, maar krijgt een onmachtig gevoel bij het nieuwe 

systeem. Deze groep beschikt daarnaast niet altijd over toegang tot internet, wat het voor hen 

onmogelijk maakt om digitaal informatie op te zoeken (Thijssen, 2010). 

Ook het feit dat de verschillende vervoerders in Nederland een andere terminologie gebruiken voor 

dezelfde diensten werd in eerste instantie niet goed begrepen. Zo zien de in- en uitcheck paaltjes, 

kaartlezers, op treinstations er voor elke vervoerder bijvoorbeeld anders uit, en geven ze een ander 
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voltooiingbericht na het in- of uitchecken. Deze verwarring door het gebrek aan uniformiteit bemoeilijkte 

de acceptatie van de OV chipkaart door de reiziger (Brink et al. 2008). 

Een verschil met het oude kaartsysteem is dat de reiziger bij het inchecken met de kaart een instaptarief 

betaalt. Dit bedrag is van tevoren op de kaart gezet en dient als het ware als borg. Wanneer er na de reis 

op het eindstation wordt uitgecheckt krijgt hij een deel van dit bedrag weer terug. Echter, als de reiziger 

niet goed uitcheckt, bijvoorbeeld omdat hij dit vergeet of dit bij een verkeerde kaartlezer doet, is hij het 

instaptarief kwijt. Als dit verschijnsel zich voordoet, krijgt de reiziger geen melding van het systeem dat 

deze op de juiste manier heeft gehandeld. Dit levert onrust op bij de reiziger en leidt wederom tot 

vragen vanuit de politiek (Meijdam, 2011). 

In de tijd dat men gebruik maakte van de strippenkaart en de losse papieren treinkaartjes, die vervolgens 

in de trein gecontroleerd werden, lag het risico van het fout handelen van het systeem bij de 

vervoersbedrijven. Met het OV chipkaart systeem ligt het financieel risico van fout handelen in nu deels 

bij de reiziger, onder andere door het proces van in- en uitchecken op de juiste stations. 

Naast het gebrek aan uniformiteit wat betreft de kaartlezers op treinstations, zijn er nog meer 

problemen die veroorzaakt worden door de verschillende vervoersbedrijven die met het betaalsysteem 

dienen samen te werken. Hoewel het openbaar vervoer betrekkelijk overzichtelijk is georganiseerd, 

bestaan er al vijf nationale vervoerders. Naast de NS zijn dit Arriva, Veolia, werkzaam in Limburg en de 

Haaglanden, Connexxion en Syntus. Op sommige stations in Nederland staan hierdoor drie kaartlezers. 

Dit is voor de reiziger onbevredigend en het maakt de situatie op stations verwarrend. Daarnaast maakt 

het de overstap duurder wanneer men naast de NS nog een andere vervoerder gebruikt. Dit komt omdat 

voor beide vervoerders betaald dient te worden (Zwan, 2011). 

Er zijn aldus een groot aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan de kritiek. Ten eerste het gegeven 

dat de invoering en ontwikkeling van de pas duurder was dan van te voren vastgesteld. Zo is het systeem 

waarmee de chip in de pas werkt een aantal keer vervangen. De geslaagde hackpoging van een OV 

chipkaart zorgde er bijvoorbeeld voor dat er een nieuw kaartsysteem voor de chipkaart zou moeten 

worden ontwikkeld, om het hacken tegen te gaan en de reizigers een veiliger gevoel te geven (Eeten, 

2010). 

Aansluitend was er bij de ontwikkeling van de pas weinig aandacht voor de veiligheid en het 

gebruikersgemak voor de reiziger, en ontbrak er een aanspreekpunt waar men met klachten en 

opmerkingen naartoe kon in de beginperiode (Meijdam, 2011). 

Een andere oorzaak van kritiek was dat het systeem van de OV chipkaart in Nederland tijdens de 

invoering ervan met geen ander betalingssysteem te vergelijken was, en het aanvankelijk voor veel 

mensen voelde aan als een nieuw, te complex systeem dat lastig te gebruiken was (Thijssen, 2010). Ten 

slotte zorgt het gebrek aan uniformiteit binnen de verschillende vervoersbedrijven voor veel verwarring 
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en aanloopproblemen, omdat de kaartlezers op treinstations er voor elke vervoerder bijvoorbeeld 

anders uitziet (Brink et al. 2008). 

Hieronder volgt een tabel met de verschillende oorzaken van kritiek, een overzicht van waartoe deze 

hebben geleid en voor welke actoren. 

Oorzaken van kritiek Waartoe leidde dit? Voor welke 

actoren? 

De ontwikkeling en invoering van de OV 

chipkaart vallen duurder uit dus van 

tevoren werd vastgesteld 

Geschonden vertrouwen in de kosten van 

de chipkaart, hogere kosten 

Vervoersbedrijven 

en de 

Nederlandse 

overheid 

Geslaagde hackpoging van een chipkaart Geschonden vertrouwen in de veiligheid 

van de kaart, nieuw kaartsysteem 

ontwikkeld 

Reizigers 

Weinig aandacht voor de veiligheid en 

gebruikersgemak voor reiziger 

Onvrede onder reizigers, moeite met 

acceptatie complexiteit van systeem 

Reizigers 

Ontbreken aanspreekpunt voor klachten Onvrede onder reizigers Reizigers 

Het systeem was in de beginperiode met 

geen ander betalingssysteem te 

vergelijken 

Systeem voelde aan als nieuw en zeer 

complex 

Reizigers 

Verschillende vervoersbedrijven gaan 

anders om met het systeem en de 

aankleding hiervan in stationsgebieden 

(verschillende kaartlezers) 

Verwarring, aanloopproblemen, moeite 

met acceptatie complexiteit van systeem 

Reizigers en 

vervoersbedrijven 

Tabel 2 Verschillende oorzaken van kritiek en waartoe deze geleid hebben 
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6. ENQUÊTE 

Dit hoofdstuk draagt bij aan het correct interpreteren van de resultaten van dit onderzoek. Ten eerste zal 

de web-enquête waarmee resultaten worden opgemeten worden beschreven. In dit hoofdstuk wordt 

uitgelegd hoe de gegevens uit de enquête in elkaar zit, en hoe vanuit de enquête onderzoeksresultaten 

kunnen worden opgenomen. Ten slotte zal de representativiteit van de enquête en daarmee het 

onderzoek worden beschreven.   

6.1 Interpretatie en verklaring 

Zoals gezegd is er voor dit kwantitatief onderzoek gebruik gemaakt van een web-enquête. Hieronder 

volgt een uitleg over de interpretatie van de enquête en een verklaring voor de keuzes die zijn genomen 

tijdens de totstandkoming van de enquête. 

Er zijn in de enquête vragen opgenomen die gaan over de algemene waardering van de chipkaart en de 

invoering daarvan. Deze vragen zijn er om te onderzoeken of de ondervraagden het gebruik van de OV 

chipkaart waarderen en of ze de kaart een verbetering vinden ten opzichte van de eerdere 

betalingsmiddelen. Vervolgens zijn er vragen opgesteld om de verschillende vormen van kritiek te 

behandelen, en te kijken in hoeverre de ondervraagden hier tevreden over zijn. De vragen zijn opgedeeld 

in verschillende thema’s. Dit heeft als doel om overzichtelijker te maken wat de respondenten van de 

kaart en het openbaar vervoer vinden. Daarnaast kan hierdoor op een eenvoudigere en betere manier 

worden teruggekoppeld naar de algemene punten van kritiek.  

De resultaten van de enquête zullen worden afgehandeld in dezelfde volgorde waarop de kritiek is 

besproken; per algemene vorm van kritiek. 

 Het thema waarmee de kritiek rondom de Complexiteit van het systeem van de chipkaart behandeld 

wordt, is gebruiksvriendelijkheid. 

Het thema waarmee de kritiek rondom het Draagvlak en de prijs van de chipkaart behandeld wordt, is 

kosten. 

Het thema waarmee de kritiek rondom het Privacyvraagstuk van de chipkaart behandeld wordt, is 

vertrouwen. 

De enquête die is gebruikt voor het kwantitatieve onderzoek bestaat uit vier onderdelen. De enquête 

begint met een aantal vragen en stellingen over de OV chipkaart en het gebruik ervan in het openbaar 

vervoer. Daarna volgt een aantal stellingen die gaan over hoe mensen het gebruik van de chipkaart 

ervaren. Deze vragen gaan in op alle vormen van kritiek, en behandelen de complexiteit, de kosten en de 

opgemeten reisgegevens door vervoersbedrijven. De volgende stellingen in de enquête gaan over de rol 

die het openbaar vervoer speelt in het leven van de respondenten.  De enquête eindigt met vragen die 

gaan over een aantal persoonlijke kenmerken. 



29 
 

De enquête die voor dit onderzoek is meegenomen is bekeken door tweehonderdnegentien 

respondenten, maar omdat een deel van de respondenten maar één stelling of geen enkele stelling  

heeft ingevuld is er voor gekozen deze groep te verwijderen uit de enquête. Uiteindelijk zijn de analyses 

verricht onder precies tweehonderd respondenten. 

6.2 Representativiteit 

De representativiteit is erg belangrijk voor het doen van een goed en betrouwbaar onderzoek. 

De vragenlijst voor dit onderzoek is ingevuld door tweehonderd respondenten. Voor een onderzoek naar 

de Nederlandse kritiek op het openbaar vervoer, is dit een kleine steekproefgrootte. Voor het 

verzamelen van gegevens zijn er aselect 1200 enveloppen uitgedeeld met daarin een verwijzing naar de 

web enquête. Vooraf werd er verwacht dat ongeveer een derde van de benaderde personen de enquête 

zou invullen, en werd de steekproefgrootte geschat op ongeveer 300-400 respondenten. De enquête 

werd daarentegen door enkel 100-150 respondenten ingevuld. Na een volgende ronde, waarin ook 

mensen ter plekke zijn aangesproken om de enquête in te vullen, groeide de steekproefgrootte tot 200 

respondenten. 

De verzamelde gegevens zijn qua verhoudingen echter wel degelijk representatief te noemen. 45,2% van 

de ondervraagden is mannelijk, en 54,8% is vrouwelijk. Volgens het CBS (2015) was in Nederland in 2015 

49,5% mannelijk en 50,5% vrouwelijk. Dit is dus representatief te noemen. Daarnaast spant de leeftijd 

van de ondervraagden van 14 tot 75 jaar. Het hoogst behaalde opleidingsniveau van alle ondervraagden 

bestaat uit zes verschillende groepen, van waaruit 

minstens acht procent per groep is opgenomen in 

steekproef. De opbouw van de steekproef komt dus 

goed overeen met de opbouw van de populatie. 

Wat blijkt uit een onderzoek van het CBS (2015) is dat in 

2015 15% van het woon-werkverkeer gebruik maakt van 

het openbaar vervoer. Onder gebruik maken verstaan 

ze in dit onderzoek dat dit de vorm van vervoer is die 

hoofdzakelijk gebruik wordt. Uit de enquête komt naar 

voren dat er meer mensen gebruik van maken. In de 

enquête wordt het openbaar vervoer namelijk door 

zeventig procent van de ondervraagden meer dan eens 

per week gebruikt. 

Echter, dit is te verklaren door het feit dat er enquêtes zijn uitgedeeld bij stations en in wijken rondom 

stationsgebieden. Daarnaast is er een grote hoeveelheid aan studenten opgenomen in de enquête. 

Studenten maken vaker gebruik van het openbaar vervoer dan gemiddeld gezien in Nederland (CBS, 
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2015). Dit was voor dit onderzoek echter noodzakelijk, omdat er informatie over het reisgedrag moest 

worden opgemeten. 

Ondanks het lage aantal respondenten, zijn de verzamelde gegevens in de steekproef wel reprentatief 

voor de populatie. Door het lage aantal respondenten is het onderzoek in zijn geheel niet volledig 

representatief voor de populatie. Het onderzoek kan echter een indicatie geven van de situatie rondom 

de kritiek op de OV chipkaart en duidelijkheid verschaffen over de mening ervan, omdat de 

respondenten bijna allemaal gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook kan het onderzoek 

ondersteunend zijn voor vervolgonderzoek over de OV chipkaart en een basis zijn voor uitspraken en 

gedachtes over de OV chipkaart en het openbaar vervoer. 
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7. WAARDERING OV CHIPKAART 

Wat is de huidige mening over de chipkaart in het openbaar vervoer? 

De derde deelvraag van dit onderzoek luidt; Wat is de huidige mening over de chipkaart in het openbaar 

vervoer? In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat de huidige waardering van de OV chipkaart is. Dit 

gebeurt vanuit de verzamelde gegevens uit de web-enquête. Het doel van dit hoofdstuk is het inzichtelijk 

maken van de resultaten die zijn gehaald uit de enquête, en  aan de hand daarvan de huidige waardering 

van de OV chipkaart op te stellen.  

Nadat onderzocht is hoe de kritiek op de OV chipkaart is ontstaan, aan de hand van de 

ontstaansgeschiedenis ervan, is bekeken wat de kritiek inhield. In de tweede deelvraag werd behandeld 

waaruit de kritiek bestond en door wie welke vorm van kritiek werd geuit. 

  We hebben gezien dat de kritiek bij benadering op te delen is in drie algemene kritiekpunten. 

Het eerste kritiekpunt gaat over de irrelevantie van de kaart. Dit kritiekpunt is Draagvlak van de 

chipkaart genoemd. Dit kritiekpunt gaat over de maatschappelijke ondersteuning van de chipkaart en de 

prijs ervan. De chipkaart zou duurder zijn dan de betalingssystemen die voorheen gebruikt werden, 

omdat voor iedere reiziger een aparte chipkaart gekocht dient te worden. Dit komt ook omdat er maar 

één iemand op een persoonlijke kaart kan reizen, en men deze niet kan uitlenen. 

  Het tweede kritiekpunt, zo is gebleken, ging over het Privacyvraagstuk. De reiziger die gebruik 

maakt van de OV chipkaart heeft minder privacy dan voorheen. Daarnaast zijn reisgegevens eenvoudig 

te traceren als men met een anonieme kaart reist. Hiermee wordt volgens het CBP de anonimiteit van de 

reiziger geschaad. 

Als derde algemene kritiekpunt zijn er de aanloopproblemen en gewenning, kortweg aangeduid als de 

Complexiteit. Zo was het in- en uitchecken in de beginperiode vaak verwarrend, en kwamen er hierdoor 

vaak problemen met betalen. Ook is gebleken dat men, voornamelijk de oudere gebruikers, angstig kan 

zijn voor het gebruik van de OV chipkaart. 

In dit hoofdstuk zal er worden vastgesteld wat de huidige mening over de OV chipkaart is. Dit gebeurt 

vanuit de verzamelde gegevens uit de web-enquête. Het thema waarmee de kritiek rondom de 

Complexiteit van het systeem van de chipkaart behandeld wordt, is gebruiksvriendelijkheid. Dit thema 

behandelt de huidige mening over de gebruiksvriendelijkheid. 

Het thema waarmee de kritiek rondom het Draagvlak en de prijs van de chipkaart behandeld wordt, is 

kosten. Dit thema behandelt de huidige mening over de kosten. 

Het thema waarmee de kritiek rondom het Privacyvraagstuk van de chipkaart behandeld wordt, is 

vertrouwen. Dit thema behandelt de huidige mening over het vertrouwen in de gegevens en de 

chipkaart. Eerst volgt het thema algemene waardering. Dit thema behandelt de algemene waardering 

van de chipkaart als betaalsysteem. 
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7.1 Algemene waardering 

 

In de enquête zijn vragen opgenomen over de algemene waardering van de chipkaart. Deze vragen gaan 

erover in hoeverre men de OV chipkaart in de huidige tijd waardeert en over het verschil tussen de 

chipkaart en de losse kaartjes. De algemene vragen zullen een eerste maatstaf vormen voor het 

onderzoeken van de mening over de OV chipkaart. 

Om de mening van ouderen over de chipkaart en het openbaar vervoer te meten, zal worden verwezen 

naar de ondervraagden die aangaven te behoren tot de groep gepensioneerden. 

De in de vragenlijst opgenomen vragen die gaan over de algemene waardering zijn; 

 

-  ‘Ik vind de invoering van de OV chipkaart in het openbaar vervoer een positieve ontwikkeling’ 

- ‘Ik vind het een slecht idee om de OV chipkaart in het openbaar vervoer te gebruiken’ 

- ‘Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer er tegenwoordig bij hoort’ 

- ‘Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart niet past in de huidige tijd’ 

- ‘Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart past binnen mijn levensstijl’ 

- ‘Ik vind dat de OV chipkaart een verbetering is ten opzichte van de losse kaartjes van voorheen’ 

- ‘Ik zal de komende tijd de OV chipkaart gebruiken in het openbaar vervoer’ 

 

Met de stellingen; ‘Ik vind de invoering van de OV chipkaart in het openbaar vervoer een positieve 

ontwikkeling,’ ‘Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer er tegenwoordig bij 

hoort,’ ‘Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart niet past in de huidige tijd’ en ‘Ik vind dat het gebruik 

van de OV chipkaart past binnen mijn levensstijl,’ is geprobeerd te onderzoeken of men de chipkaart als 

een logische vervanger vind van de losse kaartjes. Tegenwoordig worden namelijk veel systemen 

vervangen voor elektronische varianten, en wordt er steeds meer gedaan met online transacties (Siau, 

2003). Daarnaast geven deze stellingen aan of in hoeverre men de invoering van de chipkaart een goede 

ontwikkeling vindt.  

Met de stelling;  ‘Ik vind de invoering van de OV chipkaart in het openbaar vervoer een positieve 

ontwikkeling,’ is bijna tweederde van de ondervraagden het eens. Één zesde van de ondervraagden geeft 

aan het niet eens te zijn met de stelling. De rest van de ondervraagden is neutraal.  

Zeven op de tien ondervraagden vindt dat de chipkaart er tegenwoordig bij hoort. Daarnaast geeft twee 

derde van de ondervraagden aan dat de chipkaart in de huidige tijd past. Het is dus aan te nemen dat 

men de chipkaart een logische vervanger vindt, omdat deze past binnen de huidige tijd waarin systemen 

steeds meer elektronisch worden.  

De enige systemen waarmee de chipkaart vergeleken kan worden als betaalmiddel in het OV, zijn de 

voorgaande betaalsystemen. Om te onderzoeken of ondervraagden het in algemene zin een verbetering 
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vinden vergeleken met de losse kaartjes van voorheen, is de volgende stelling in de enquête 

opgenomen;  ‘Ik vind dat de OV chipkaart een verbetering is ten opzichte van de losse kaartjes van 

voorheen.’ 

Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) geeft aan de chipkaart inderdaad een verbetering te 

vinden ten opzichte van de losse kaartjes. Echter, omdat bijna een derde van de ondervraagden de 

stelling beantwoordt met neutraal, geeft maar één op de zes ondervraagden aan het niet eens te zijn 

met de stelling. 

 

 
Figuur 3 Bar chart voor stelling 'Ik vind dat de OV chipkaart een verbetering is ten opzichte van de losse kaartjes van 
voorheen.' Getallen op de y-as zijn percentages. 

Verder verschillen de antwoorden van scholieren en studenten significant met die van de rest van de 

ondervraagden. Dit is onderzocht middels een ANOVA- analyse. Van deze groep is maar zes procent het 

oneens. Met andere woorden, maar zes procent van de studenten en scholieren vindt de chipkaart geen 

verbetering ten opzichte van de losse kaartjes. Dit lage aantal zou kunnen komen door het feit dat de 

chipkaart pas in 2012 is ingevoerd, en veel scholieren en studenten geen ander betaalsysteem gewend 

zijn. Dit blijkt ook uit de opmerkingen bij de enquête. Een aantal respondenten geeft aan niet bekend te 

zijn met andere betaalsystemen, en dat dit niet uitmaakt omdat zij tevreden zijn over de huidige 

systematiek van de OV chipkaart. 

Wat blijkt uit de resultaten betreffende de algemene waardering van de chipkaart, is dat het grootste 

gedeelte van de ondervraagden de kaart een goede vervanger vinden van de losse kaartjes. De 

ondervraagden zijn het voor het grootste gedeelte mee eens dat het gebruik van de OV chipkaart er 

tegenwoordig bij hoort, en dat het een positieve ontwikkeling is geweest. 
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  Met de stelling; ‘Ik zal de komende tijd de OV chipkaart gebruiken in het openbaar vervoer,’ kan 

er niet worden vastgesteld waardoor het komt dat men de OV chipkaart gebruikt, of waardoor niet. 

Echter, drieënnegentig procent van alle ondervraagden geeft aan de komende tijd de OV chipkaart te 

gebruiken. Dit geeft wel aan dat meer dan negen op de tien ondervraagden, hoe dan ook, van de kaart 

gebruik maakt in het openbaar vervoer. 

De mening van het stations- en treinpersoneel over de chipkaart is ook van belang. Zij krijgen er namelijk 

dagelijks mee te maken. Voor het personeel op onder andere station Rotterdam Centraal is de mening 

over de chipkaart zeer positief. Dit komt doordat de chipkaart de veiligheid op stations heeft vergroot. 

Het station Rotterdam Centraal stond bekend als een onveilige plek, waar werd gedeald in drugs. Het 

was een plaats waar in de avonduren veel uitgaanspubliek en daklozen bleven hangen. Tegenwoordig is 

de situatie op het station verbeterd. Zo zijn er geen zwervers meer te zien en zijn er minder problemen 

met overmatig drankgebruik en vechtpartijen. Dit komt volgens de service- en veiligheidsdienst op 

Rotterdam Centraal naast het nieuwe station ook door de komst van de OV chipkaart en de daarbij 

komende beveiligingspoortjes. Dankzij het sluiten van deze poortjes ervaart de service- en 

veiligheidsdienst minder problemen. Daarnaast worden er in de regio Rotterdam negen procent minder 

boetes uitgedeeld voor het zwartrijden in het openbaar vervoer. Voordat de beveiligingspoortjes de 

toegang tot perrons versperden voor mensen zonder toegangsbewijs, namen meer mensen het risico om 

zonder vervoersbewijs te reizen met de trein (Nieuwenhuis, 2016). 

Ook uit de enquête is gebleken dat respondenten de beveiligingspoortjes  
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7.2 Gebruiksvriendelijkheid 

 

De 200 respondenten zijn ondervraagd naar het gebruik van de kaart en hoe ze deze waarderen. Met 

deze vragen is geprobeerd na te gaan wat de respondenten vinden van de kaart, hoe gebruiksvriendelijk 

de kaart is en hoe ze het gebruik ervan ervaren op stations. Er is ingegaan op de complexiteit van de 

kaart en door deze vragen is er geprobeerd na te gaan of mensen de kaart inderdaad complex en 

moeilijk vinden te gebruiken. Ook is er naar gestreefd doormiddel van deze vragen in de enquête 

erachter te komen wat het verschil was tussen de OV chipkaart en de losse kaartjes van voorheen wat 

betreft gebruiksvriendelijkheid. 

Dit onderdeel gaat in op de kritiek die er was op de chipkaart omtrent Complexiteit. De in de 

webenquête opgenomen stellingen die gaan over het gebruik van de kaart zijn; 

 

- ‘Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer vind ik moeilijk’ 

- ‘Ik kan makkelijk mijn saldo opwaarderen op de OV chipkaart’ 

- ‘Ik vind het reizen met de OV chipkaart in het openbaar vervoer moeilijk’ 

- ‘Ik voel me beperkt in de wijze waarop ik mijzelf kan verplaatsen met het openbaar vervoer door 

de OV chipkaart’ 

- ‘Ik vind dat de OV chipkaart een handig betaalmiddel is in het openbaar vervoer’ 

- ‘Ik vind de OV chipkaart moeilijker te gebruiken dan de losse kaartjes van voorheen’ 

- ‘Ik ben bang dat ik fouten maak als ik de OV chipkaart gebruik’ 

 

Over het in- en uitchecken van de kaart op stations is veel gezegd in de beginperiode van de OV 

chipkaart. De invoering van het nieuwe systeem omvatte mede door het nieuwe principe van in- en 

uitchecken enkele aanloopproblemen. In deze beginperiode kwam het voor dat men meervoudig in- en 

uitcheckte of een dubbel opstaptarief betaalde (Meijdam, 2011). Ook over de kaartlezers op stations 

kwam kritiek, omdat deze per vervoersbedrijf verschillen. De kaartlezers op treinstations zien er voor 

elke vervoerder anders uit. Wanneer men overstapt van een trein van de NS naar een trein van Arriva, 

dient men eerst uit te checken op de kaartlezer van NS en vervolgens in te checken op de kaartlezer van 

Arriva (Brink et al. 2008). Met de vraag; ‘Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer vind ik moeilijk,’ 

hebben we geprobeerd te meten in hoeverre men het in- en uitchecken in 2016 nog steeds moeilijk 

vindt. Nog geen twee procent van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling. In andere 

woorden vinden nog geen vier van de tweehonderd ondervraagden het moeilijk om in- en uit te 

checken. Van de respondenten was bijna de helft het oneens en ruim tweeënveertig procent het zeer 

oneens met de stelling. Men kan dus aannemen dat bijna negen op de tien ondervraagden geen moeite 

heeft met het in- en uitchecken. Wel wordt er door sommige respondenten aangegeven dat het in- en 
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uitchecken tussen verschillende vervoerders niet ideaal is, zoals blijkt uit de volgende opmerking; “Op 

zich is het een gebruiksvriendelijk product. Maar het uit en opnieuw inchecken bij een andere 

vervoerder kan erg vervelend zijn bij korte overstap tijden en in de spits.” 

  Er bestaat daarnaast geen significant verschil tussen de beantwoording van deze stelling tussen 

gepensioneerden en de rest van de bevolking. Dit is onderzocht middels een independent samples T-

test, waarin zoals gezegd de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Gepensioneerden zijn het tevens voor zeventig procent oneens met de vraag of ze het in- en uitchecken 

in het openbaar vervoer moeilijk vinden, en voor dertig procent zeer oneens. Er kan dus worden 

aangenomen dat gepensioneerden geen moeite hebben met het in- en uitchecken met de chipkaart.  

 
Figuur 4 Bar chart voor stelling 'Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer vind ik moeilijk.' Getallen op de y-as 
zijn percentages.  

Een andere vorm van gebruiksvriendelijkheid is de manier waarop men dient te betalen. Als men snel en 

zonder moeite kan betalen, kan men sneller reizen en is men minder tijd kwijt. Voor het nieuwe systeem 

van de OV chipkaart betaalt men in de vorm van het opwaarderen van de kaart. Met de stelling; ‘Ik kan 

makkelijk mijn saldo opwaarderen op de OV chipkaart,’ is een kwart het zeer eens en bijna vijftig procent 

het eens. Een groep van acht procent van de ondervraagden is het niet eens en één procent is het zeer 

oneens met de stelling. Uit deze gegevens kan worden aangenomen dat men geen moeite heeft met het 

opwaarderen van de OV chipkaart en dat het overgrote deel het opwaarderen zelfs eenvoudig vindt. De 

chipkaart is dus gebruiksvriendelijk wat betreft het opwaarderen van de kaart. 

  Daarnaast kan men er met een persoonlijke OV chipkaart ook voor kiezen om het saldo dat op 

de kaart staat automatisch te laten opladen wanneer het bedrag op de kaart onder de nul euro komt te 

staan. Het automatisch opladen van de chipkaart wordt ook een aantal gekeerd genoemd in 
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opmerkingen bij de enquête. Mensen zijn tevreden over het automatisch opladen, zoals blijkt uit de 

volgende opmerking bij de enquête; “Ik vind het veel fijner dat je niet steeds een strippenkaart of 

abonnement hoeft te kopen. Omdat je OV chipkaart automatisch opgeladen kan worden hoef je verder 

niet meer te denken over of je wel voldoende reisproduct hebt.” 

  De respondenten geven dus aan dat het in- en uitchecken geen barrière voor hen vormt, en dat 

ze het niet moeilijk vinden. Ook het opwaarderen worden gewaardeerd als eenvoudig. 

Om te onderzoeken of er andere knelpunten zijn in het reizen met de OV chipkaart, hebben we de 

stelling; ‘Ik vind het reizen met de OV chipkaart in het openbaar vervoer moeilijk,’ in de enquête 

verwerkt. Met deze stelling is ongeveer één twintigste het eens, wat betekent dat er kan worden 

aangenomen dat de rest van de ondervraagden het niet moeilijk vind om te reizen met de OV chipkaart. 

Toch zou het kunnen dat men de chipkaart wel degelijk gebruiksvriendelijk vind, maar om andere 

redenen de kaart toch als een belemmering ziet om te reizen in het openbaar vervoer. Met andere 

woorden, dat men zich beperkt voelt in de wijze waarop men zich kan verplaatsen in het openbaar 

vervoer door de chipkaart. Echter, meer dan twee derde van de ondervraagden is het oneens of zeer 

oneens met de stelling; 'Ik voel me beperkt in de wijze waarop ik mijzelf kan verplaatsen met het 

openbaar vervoer door de OV chipkaart.' 

  Een punt van kritiek onder ouderen in het openbaar vervoer was dat zij het gebruik van de 

chipkaart soms angstig vonden, en dat ze door klachten de chipkaart niet meer gebruikten in het 

openbaar vervoer (Snippe et al. 2008). Echter, er zit een significant verschil tussen hoe gepensioneerden 

de bovenstaande stelling hebben beantwoord in tegenstelling tot de rest van de ondervraagden. Dit is 

onderzocht middels een independent samples T-test. Geen enkele gepensioneerde in de enquête heeft 

namelijk aangegeven zich beperkt te voelen in de wijze waarop ze zich verplaatsen in het openbaar 

vervoer door de OV chipkaart. Zeventig procent van de gepensioneerden zegt het oneens te zijn en 

dertig procent is het zeer oneens met de stelling. 

Uit het survey onderzoek is verder gebleken dat bijna tweederde van de ondervraagden nooit bang is om 

fouten te maken wanneer zij de OV chipkaart gebruiken. Er bestaat voor deze uitkomst geen significant 

verschil tussen hoe gepensioneerden deze stelling hebben beantwoord en hoe de rest van de 

ondervraagden deze stelling hebben beantwoord, blijkt uit een independent samples T-test. Men zou 

hierdoor dus kunnen aannemen dat gepensioneerden niet sneller bang zijn om fouten te maken 

wanneer zij gebruik maken van de chipkaart dan de andere ondervraagden. 

Als we de gebruiksvriendelijkheid van de kaart vergelijken met die van de losse kaartjes die voorheen 

gebruikt werden, zien we dat ruim tweederde van de ondervraagden de OV chipkaart niet moeilijker te 

gebruiken vindt dan de losse kaartjes. Volgens de opmerkingen die gegeven zijn bij de enquête is het 

voordeel van de chipkaart tegenover de losse kaartjes, dat je er maar één keer een hoeft aan te schaffen, 
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dat deze kaart voor een lange periode geldig is en dat de chipkaart niet voor de rit gestempeld dient te 

worden. 

Uit deze vragen over de gebruiksvriendelijkheid blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden de 

OV chipkaart gebruiksvriendelijk vindt. Hieronder verstaan we dat de ondervraagden geen moeite 

hebben met het gebruik van de OV chipkaart. Daarnaast verstaan we hieronder dat het in- en uitchecken 

en het opwaarderen van de kaart niet moeilijk is, en dat men niet bang is om fouten te maken. De 

chipkaart kan worden gezien als een gebruiksvriendelijk betaalmiddel, en vormt voor de meeste 

ondervraagden geen belemmering om te reizen in het openbaar vervoer. 

Een positief punt van de chipkaart dat vaak wordt vermeld in opmerkingen bij de enquête is dat men 

online het saldo van de kaart kan opwaarderen. Dit is snel en handig voor de reiziger en verhoogt het 

gebruikersgemak.  

Een negatief punt over de gebruiksvriendelijkheid van de kaart is dat er te weinig oplaadpunten zouden 

zijn voor de kaart.  
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7.3 Kosten 

 

Hierna volgen de gegevens over de vragen rondom de kosten van de kaart. Het doel van deze vragen was 

het onderzoeken van de mening van de respondenten over de kosten van de OV chipkaart, een 

onderwerp dat vaak ter sprake is gekomen. Volgens de OV-Klantenbarometer (2015) is de prijs namelijk 

het onderdeel van het openbaar vervoer dat reizigers het minst waarderen. Ook is er geprobeerd 

duidelijk te krijgen of mensen de OV chipkaart duurder vinden dan de losse kaartjes die voorheen als 

betaalmiddel gebruikt zijn. Dit onderdeel gaat in op de kritiek die er was op de chipkaart omtrent 

Draagvlak en de prijs van de chipkaart. De volgende vragen gaan over de kosten van de chipkaart; 

 

-  ‘Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog’ 

- ‘Ik vind dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is’ 

- ‘Ik vind het goedkoop om met de OV chipkaart te reizen’ 

- ‘Ik heb het gevoel dat ik met de OV chipkaart duurder uit ben dan met het gebruik van de losse 

kaartjes’ 

 

De aanschafprijs van de OV chipkaart bedraagt €7,50. Met deze aanschafprijs kan men nog geen ritten 

maken. Hiervoor dient men de OV chipkaart op te waarderen. Het saldo kan worden opgewaardeerd 

met bedragen vanaf tien euro, en alleen met een afgerond tiental, tot een totaalbedrag van vijftig euro. 

Dit opwaarderen kan via oplaadautomaten op stationsgebieden, of online. Wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van een online transactie, dient men het saldo bij een ophaalautomaat op de kaart te zetten 

alvorens er mee gereisd kan worden. 

Met de stelling; ‘Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog,’ was een kwart van de 

ondervraagden het zeer eens. Zesendertig procent was het eens. Meer dan de helft van de 

ondervraagden vindt de aanschafkosten van de chipkaart dus hoog.  
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Figuur 5 Bar chart voor stelling 'Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog.' Getallen op de y-as 
zijn percentages. 

 

Wanneer we vervolgens kijken naar de stelling; ‘Ik vind dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is,’ 

kunnen we bekijken in hoeverre het van belang is dat men de aanschafkosten hoog vindt. Als men de 

aanschafkosten namelijk als hoog beoordeelt, maar men het systeem wel het geld waard vindt, kan 

worden aangenomen dat de hoge aanschafkosten in mindere mate een belemmering vormen om van de 

chipkaart gebruik te maken. 

Uit de gegevens blijkt dat ongeveer een derde het eens of zeer eens is met de stelling. Deze groep vindt 

dus dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is. 

Wat ook blijkt uit de analyse van de gegevens is dat de antwoorden die gegeven zijn op bovenstaande 

stellingen significant met elkaar samenhangen. In andere woorden, de groep ondervraagden die het 

eens is met de eerste stelling, komt ongeveer overeen met de groep ondervraagden die het eens is met 

de twee stelling. Dit is onderzocht middels een bivariate Correlatie analyse. Er is sprake van een positieve 

correlatie tussen beide stellingen. De ondervraagden die de kosten voor de aanschaf van de chipkaart 

hoog vinden, zijn ongeveer dezelfde ondervraagden die de chipkaart zijn geld niet waard vinden. Men 

zou dus kunnen aannemen dat het feit dat de chipkaart zijn geld niet waard is, kan worden verklaard 

door de hoge kosten en minder doordat de kaart niet handig of geschikt  zou zijn.   

We zien dat meer dan tachtig procent van de werkzoekende ondervaagden en meer dan tweederde van 

alle werkloze ondervraagden het met beide stellingen eens is. Dit zou verklaard kunnen worden vanuit 

het feit dat werklozen en werkzoekenden geen vast werk hebben, en hierdoor financieel onstabieler zijn 

dan bijvoorbeeld mensen met werk of studenten die gebruik kunnen maken van een gratis reisproduct. 
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Naast de aanschafprijs van de chipkaart, dient een reiziger daarnaast een bedrag te betalen om de kaart 

op te waarderen en ermee te kunnen reizen. De mening van ondervraagden over deze prijs is 

onderzocht aan de hand van de stelling; ‘Ik vind het goedkoop om met de OV chipkaart te reizen.’ 

Met deze stelling is ongeveer tien procent het zeer eens en eens. Een op de tien ondervraagden vindt 

het dus goedkoop om te reizen met de OV chipkaart. Echter, bijna twee derde vindt het niet goedkoop 

om te reizen met de chipkaart. 

Ook de antwoorden op de stelling over het reizen met de OV chipkaart hangen samen met de 

antwoorden op de stellingen; ‘Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog,’ en ‘Ik vind 

dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is.’ 

In het vorige thema, gebruiksvriendelijkheid van de kaart, hebben we gezien dat ruim tweederde van de 

ondervraagden de kaart niet moeilijker te gebruiken vindt dan de losse kaartjes. Vervolgens kunnen we 

nagaan wat men vindt van het verschil in kosten tussen de chipkaart en de losse kaartjes. Uit het 

onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagden (49,7%) het gevoel heeft duurder uit te zijn met de 

chipkaart dan met het betaalsysteem van de losse kaartjes. Dit blijkt uit de antwoorden die gegeven zijn 

op de stelling; ‘Ik heb het gevoel dat ik met de OV chipkaart duurder uit ben dan met het gebruik van de 

losse kaartjes.’ Echter, de overige helft (50,3%) is neutraal of zeer oneens of oneens. 

Hoewel de chipkaart dus gebruiksvriendelijk is volgens de respondenten, is het oordeel over de kosten 

ervan minder positief. Dit laatste blijkt onder andere ook uit de volgende opmerking bij de enquête; “Het 

is een gebruiksvriendelijke manier van reizen en het voorkomt zwartreizen. Echter vind ik het ook een 

manier waarop je de kosten van je reis minder goed in de gaten hebt.” 

Wat direct opvalt aan de gegevens over de kosten van de chipkaart, is dat de ondervraagden het hier 

niet altijd met elkaar eens zijn. We hebben gezien dat het overgrote deel van de ondervraagden vaak 

ongeveer dezelfde mening had over de gebruiksvriendelijkheid van de kaart. Dit is niet het geval voor de 

vragen over de kosten. Dit kan deels verklaard worden vanuit het feit dat veel studenten nog gebruik 

maken van een OV studentenkaart, waarmee gratis gereisd kan worden. Hierdoor zullen zij de kosten 

van het reizen met het openbaar vervoer waarschijnlijk lager ervaren dan iemand die voor elke rit dient 

te betalen. 

Ook het feit dat mensen met verschillende inkomens zijn opgenomen in de enquête kan een reden zijn 

voor de verdeelde mening over de kosten van de chipkaart in het openbaar vervoer. Wanneer men een 

hoger inkomen heeft zal men de aanschafprijs van een chipkaart en de opwaardering daarvan 

waarschijnlijk minder hoog vinden dan iemand met een lager inkomen. De kosten voor het gebruik van 

de kaart zullen voor hogere inkomens en studenten dus in mindere mate een barrière vormen om van 

het OV gebruik te maken. 

Wel zijn de meeste mensen het erover eens dat de prijs voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog is en 
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dat het reizen met de OV chipkaart niet goedkoop is. Over de stelling of de OV chipkaart duurder is dan 

het gebruik van losse kaartjes waren de meningen verdeeld. 

 

7.4 Vertrouwen 

 

Een volgend onderdeel dat is opgenomen in de enquête is het vertrouwen. Hiermee wordt het 

vertrouwen dat men heeft in de OV chipkaart bedoeld. Dit onderdeel gaat in op de kritiek die er was op 

de chipkaart betreffende anonimiteit en privacyschending van reizigers in het openbaar vervoer. De 

vragen die gaan over het vertrouwen zijn; 

 

- ‘Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV chipkaart veilig zijn’ 

- ‘Het gebruik van de OV chipkaart lijkt op iets waar ik al aan gewend was’ 

- ‘Ik vind dat de OV chipkaart een veilig betaalmiddel is in het openbaar vervoer’ 

- ‘Ik kan vertrouwen op de mensen die met mijn gegevens op de OV chipkaart omgaan’ 

- ‘Ik vind het belangrijk om anoniem te kunnen reizen met de OV chipkaart’ 

- ‘Als ik betaal met de OV chipkaart in het openbaar vervoer ben ik bang dat mijn gegevens 

uitlekken’ 

 

Wat direct opvalt aan de gegevens van de stellingen over het vertrouwen, en met name de volgende 

stellingen; ‘Ik kan vertrouwen op de mensen die met mijn gegevens op de OV chipkaart omgaan’ en ‘Ik 

vind het belangrijk om anoniem te kunnen reizen met de OV chipkaart,’ is dat veel ondervraagden deze 

stellingen met neutraal hebben beantwoordt. De twee bovenstaande stellingen werden namelijk door 

meer dan een derde van de ondervraagden beantwoordt met neutraal. Dit zou voor de eerste stelling 

kunnen komen doordat het voor reizigers niet geheel duidelijk is wat voor reisgegevens er opgemeten 

worden en door wie deze gegevens op te vragen zijn. Voor de tweede stelling zou dit kunnen komen 

omdat men niet nadenkt over het wel- of niet anoniem kunnen reizen in het openbaar vervoer. Het lijkt 

aannemelijk dat wanneer men het belangrijk vindt om anoniem te kunnen reizen, men hier een sterke 

mening over heeft en de stelling met eens of zeer eens zou beantwoorden. Door het grote aantal 

neutrale antwoorden zou men als mogelijk kunnen aannemen dat veel ondervraagden er niet zoveel 

mee bezig zijn, en de anonimiteit in het openbaar vervoer niet van enorm belang vindt. Dit zijn echter 

alleen aannames om het grote aantal neutrale antwoorden te verklaren.  

Met de stelling; ‘Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV chipkaart veilig zijn,’ is zestig procent van 

de ondervraagden het eens. Een kwart van de ondervraagden geeft een neutraal antwoord op de 

stelling.  

Uit deze stelling kan dus daadwerkelijk aangenomen worden dat men vertrouwen heeft in het feit dat de 
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persoonlijke- en reisgegevens die op de OV chipkaart staan veilig zijn. Naast het hoge aantal 

ondervraagden die het eens (of neutraal) waren met de stelling, is één tiende van de ondervraagden het 

niet eens met stelling. Dit blijkt ook uit de volgende opmerking bij de enquête; “Iedereen kan met alleen 

het kaartnummer al op het internet op de site van OV al zien waar iemand geweest is en wanneer. 

Zonder enige moeite, toestemming of disclaimer. Absurd.” 

Op de stelling of men het belangrijk vindt om anoniem te kunnen reizen, was geen duidelijke voorkeur. 

Ongeveer een derde van de ondervraagden was het eens met de stelling, een derde antwoordde 

neutraal te zijn en een derde antwoordde het niet belangrijk te vinden om anoniem te kunnen reizen. 

Het hoge aantal neutrale antwoorden zou kunnen komen vanwege het feit dat men niet nadenkt over 

het wel- of niet anoniem kunnen reizen in het openbaar vervoer. Doordat een derde van de 

ondervraagden de stelling neutraal beantwoord, zou er veronderstelt kunnen worden dat veel 

ondervraagden er niet mee bezig zijn. In combinatie met de dertig procent die aangaf het niet belangrijk 

te vinden om anoniem te kunnen reizen, zou dit kunnen betekenen dat de anonimiteit in het openbaar 

vervoer niet van enorm belang is. 

Een ander punt dat het vertrouwen van reizigers in het gebruik van de OV chipkaart zou kunnen 

benadelen, is wanneer de kaartgegevens van reizigers uitlekken. Echter, bijna twee derde van de 

ondervraagden geeft aan niet bang te zijn voor het uitlekken van de gegevens. Ondanks het recentelijk 

uitlekken van privacygegevens van bijna vijfduizend reizigers (Spithorst, 2016). 

 

 
Figuur 6 Bar chart voor stelling 'Als ik betaal met de OV chipkaart in het openbaar vervoer ben ik bang dat mijn 
gegevens uitlekken.' Getallen op de y-as zijn percentages. 
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We hebben gezien dat het merendeel van de ondervraagden vertrouwen heeft in het feit dat gegevens 

op de OV chipkaart veilig zijn. Het is daarnaast interessant om te zien of er ook vertrouwen is in de 

vervoersbedrijven en de overheid die met deze gegevens omgaan. Dit is onderzocht met de stelling; ‘Ik 

kan vertrouwen op de mensen die met mijn gegevens op de OV chipkaart omgaan.’ 

Bijna de helft van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in de mensen die met de gegevens 

omgaan. Veertig procent beantwoordt de stelling met neutraal en iets meer dan vijftien procent van de 

ondervraagden geeft aan geen vertrouwen te hebben. 

Wat in eerste instantie opvalt aan de resultaten, is het hoge aantal respondenten dat de stelling met 

neutraal heeft beantwoord. Dit zou zoals gezegd kunnen komen doordat het voor reizigers niet geheel 

duidelijk is wat er aan gegevens wordt opgemeten. Naast de gegevens zelf kan het ook onduidelijk zijn 

door wie deze gegevens op te vragen zijn. 

Ondanks dat maar vijftien procent van de ondervraagden het oneens is met de stelling, blijkt een deel 

van deze groep ondervraagden zeer weinig vertrouwen in het systeem te hebben. Dit blijkt ook uit de 

volgende opmerking bij de enquête; “De OV chipkaart is niet zozeer een positieve ontwikkeling als dat 

deze past bij de moderne tijd waarin wij nu leven; alles moet up-to-date zijn. Verder kunnen er in mijn 

optiek geen garanties worden gegeven dat mijn gebruikersdata veilig zijn in de handen van de 

NS/Overheid, aangezien deze data in grote hoeveelheden terechtkomt bij partijen die hier buiten staan 

(e.g. inlichtingendiensten, commerciële bedrijven etc.). Hoewel ik hier zwaar op tegen ben is het lastig, al 

dan niet onmogelijk, om hier onderuit te komen; wil je vandaag de dag gebruik maken van dit soort 

diensten, is je privacy helaas in het geding.” 

Het kwijtraken van iemands privacy door gebruik van het systeem lijkt erbij te horen. Een simpele 

bijkomstigheid op een nieuw, elektronisch systeem dat goed werkt, maar wel de privacy van reizigers 

zou schenden. 

Ook de grote groep neutrale antwoorden kan hier een voorbeeld zijn;  men gebruikt het systeem, zonder 

daarbij te veel na te denken over de schending van iemands privacy  of het vertrouwen dat men bij het 

gebruik maken van de chipkaart heeft in de vervoersbedrijven. 
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8. ANALYSE VAN DE KRITIEK 

Hoe verschillen de oorspronkelijke en huidige mening over de chipkaart met elkaar, en wat zegt dit over 

de kritiek die erop geuit is? 

De vierde en laatste deelvraag van dit onderzoek luidt; Hoe verschilt de oorspronkelijke en huidige 

mening over de chipkaart met elkaar, en wat zegt dit over de kritiek die erop geuit is? 

In dit hoofdstuk zal de kritiek op de OV chipkaart worden geanalyseerd, en zal worden gekeken in 

hoeverre de kritiek kan worden weerlegd. 

In deze vierde deelvraag zal worden onderzocht hoe de huidige mening over de chipkaart verschilt van 

de mening tijdens de beginperiode van de kaart. Vervolgens kan worden gekeken wat er met de kritiek is 

gebeurd. Zo zou het kunnen dat de punten waarop kritiek werd geuit inmiddels geaccepteerd zijn door 

de actoren die de kritiek uitten. Een andere mogelijk zou zijn dat de problemen opgelost zijn, waardoor 

de mening van mensen is veranderd. Ook zou het kunnen dat de genoemde kritiek onterecht was, en dat 

bepaalde aannames waarover discussie ontstond niet geheel juist waren of in de beginperiode onjuist 

naar voren kwamen. 

In de enquête is de volgende stelling opgenomen; ‘Mijn mening over de OV chipkaart is sinds de 

invoering in 2012 veranderd.’  Iets meer dan een derde van de ondervraagden is het eens met deze 

stelling en heeft nu dus een andere mening over de OV chipkaart in vergelijking tot 2012. Een aantal 

ondervraagden geeft aan dat ze in de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan het systeem, en dat hun 

mening hierdoor veranderd is. Aanvankelijk was het voor een aantal ondervraagden een verwarrend 

systeem, dat inmiddels beter begrepen wordt. De eenvoud waarmee er met de chipkaart gereisd kan 

worden wordt tegenwoordig beter begrepen dan tijdens de invoering ervan in 2012. 

Daarnaast is de waardering van de chipkaart gestegen, omdat het systeem nog andere bijkomstigheden 

bracht in de afgelopen jaren. In combinatie met de komst van de beveiligingspoortjes heeft het systeem 

van de chipkaart bijvoorbeeld gezorgd voor een verhoging van de veiligheid op stations en een 

vermindering van het aantal zwartrijders (Nieuwenhuis, 2016; Zwan, 2011). Dit is, in het bijzonder voor 

het stations- en treinpersoneel, een positieve ontwikkeling geweest. Voor het stations- en treinpersoneel 

heeft het systeem het ook mogelijk gemaakt een snellere controle naar vervoersbewijzen uit te voeren in 

de trein. 

Wel geeft een aantal respondenten in de enquête aan dat hun mening over de chipkaart is verslechterd 

door de hogere kosten die het systeem volgens de respondenten met zich mee heeft gebracht.  

Om te onderzoeken wat er gebeurd is met de verschillende vormen van kritiek, zullen deze worden 

gelinkt aan de uitkomsten van de enquête. Vervolgens kan worden bekeken wat er met de kritiek 
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gebeurd is. Ten eerste zal er een analyse worden gemaakt van de kritiek op het Draagvlak en de kosten, 

daarna van het Privacyvraagstuk en ten slotte de Complexiteit. 

8.1 Analyse Draagvlak en kosten 

Het algemene kritiekpunt over de Draagvlak en de kosten van de OV chipkaart is opgenomen in de 

enquête onder de vragen die gingen over de kosten. Het doel van deze vragen was het onderzoeken van 

de mening van de respondenten over de kosten van de OV chipkaart. 

Er is veel ontevredenheid ontstaan en kritiek geuit over de aanschafkosten van de OV chipkaart. De 

aanschaf van een OV chipkaart kon voor veel reizigers  een behoorlijke drempel zijn om te reizen met het 

openbaar vervoer. Reizigers hadden daarnaast kritiek op de kosten van reizen zelf. Men vond dat reizen 

duurder is met de chipkaart dan dat het voorheen was, omdat voor iedere persoon een aparte chipkaart 

gekocht dient te worden. Het is ook niet mogelijk om met meerdere personen op een persoonlijke kaart 

te reizen. Iedereen moet voor een reis een persoonlijke kaart te kopen, of een eenmalige wegwerp 

kaart. Het systeem dwingt hierdoor ook gebruikers die maar weinig gebruikmaken van het openbaar 

vervoer een persoonlijke kaart te kopen. Dit is een andere reden waardoor de reis duurder zal zijn, en 

waarop kritiek ontstond (Lozano, 2006). 

Uit de enquête blijkt dat meer dan drievijfde van de ondervraagden de aanschafkosten van de chipkaart 

hoog vindt. Dit gegeven komt dus overeen met de kritiek die er aanvankelijk was op de aanschafkosten 

van de chipkaart. Men vindt deze kosten nog steeds hoog. In de enquête is ook aangegeven dat de hoge 

aanschafkosten nog minder worden geaccepteerd door het feit dat de chipkaart maar vijf jaar geldig is. 

De aanschafkosten die moeten worden betaald kunnen nog steeds een drempel vormen om te reizen 

met het openbaar vervoer, zoals ook blijkt uit de volgende opmerking bij de enquête; “Door het invoeren 

van OV chipkaart is het reizen met het openbaar vervoer belachelijk duur geworden, hierdoor maak ik nu 

veel gebruik van mijn auto. Daarnaast ben ik het niet eens met de einddatum op de chipkaart. Je betaalt 

al voor de kaart en deze is dan maar 5 jaar geldig.  Openbaar vervoer is voor mij hierdoor niet 

aantrekkelijk van geworden.” 

We zien dat meer dan tachtig procent van de werkzoekende ondervaagden en meer dan tweederde van 

alle werkloze ondervraagden de aanschafkosten hoog vindt. Ook blijkt dat werklozen en werkzoekenden 

die, na de invoering van de OV chipkaart, het openbaar vervoer minder vaak gebruiken, de 

aanschafkosten van de chipkaart hoog vinden. Ook antwoorden deze twee groepen dat het betalen met 

een OV chipkaart een belemmering vormt voor het gebruik van het openbaar vervoer. Voor 

drieëntachtig procent van de werkzoekenden en meer dan zeventig procent van de werklozen vormt de 

OV chipkaart daadwerkelijk een belemmering om te reizen met het openbaar vervoer. 
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Deze gegevens verschillen significant met die van gepensioneerden en studenten en scholieren. Dit blijkt 

uit een ANOVA-analyse. 

Verder dient een reiziger een bedrag te betalen om de kaart op te waarderen en ermee te kunnen 

reizen. De mening van ondervraagden over deze prijs is dat tweederde het niet goedkoop vindt om met 

de kaart te reizen. Wat blijkt is dat studenten, die gebruik kunnen maken van de gratis OV 

studentenkaart, de kosten van de chipkaart minder negatief beoordelen. 

Ondanks de kritiek die er was over het duurder worden van het reizen met het OV na de transitie van 

losse kaartjes naar de chipkaart, verschilt de mening van de respondenten wanneer het gaat over de 

vraag of de chipkaart duurder is dan de losse kaartjes van voorheen. 

Kritiek Analyse kritiek na onderzoek 

De aanschafprijs van de chipkaart is te duur Men vindt de aanschafprijs hoog, en deze kan 

nog steeds een drempel vormen om te reizen 

met het openbaar vervoer. Dit geldt met name 

voor de groep werklozen en werkzoekenden 

Door gebruik te maken van de chipkaart in het 

openbaar vervoer wordt het reizen duurder 

Alhoewel men het niet goedkoop vindt om te 

reizen met de OV chipkaart, is men het er niet 

over eens of het reizen daadwerkelijk duurder is 

dan met de losse kaartjes 

Tabel 3 Analyse kritiek op draagvlak en kosten 
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8.2 Analyse Privacyvraagstuk 

Het algemene kritiekpunt over het Privacyvraagstuk is opgenomen in de enquête onder de vragen die 

gingen over het vertrouwen. 

Een instantie die sinds de invoering van de OV chipkaart veel kritiek heeft gehad op de nieuwe 

systematiek, is het College Bescherming Personeelsgegevens. Volgens het CBP zou de chipkaart 

bijvoorbeeld volledig anoniem moeten zijn voor reizigers. Verder bekritiseerde het CBP de 

vervoersbedrijven, door te stellen dat deze zich alleen zouden moeten bezighouden met hun 

vervoersfunctie en niet met de registratie van reisgegevens. Ook suggereerde het CBP dat de reiziger die 

gebruik maakt van de OV chipkaart minder privacy heeft dan voorheen, en dat de NS commerciële 

doeleinden zou nastreven door het gebruik van de chipkaart. Met de opgenomen reisgegevens zou het 

vervoersbedrijf meer winst willen verkrijgen. 

Verder gaf Stichting Privacy First kritiek op de chipkaart betreffende het privacyvraagstuk. De stichting 

vond dat het traceren van reisgegevens erg eenvoudig was, en dat de anonimiteit van reizigers hiermee 

geschaad wordt. 

De kritiek betreffende het privacyvraagstuk is voor het grootste deel geuit door stichtingen, en minder 

direct door reizigers zelf. 

Uit het survey onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden vertrouwen heeft in het feit 

dat de persoonlijke- en reisgegevens die op de OV chipkaart staan veilig zijn. Toch is het volgens 

sommige respondenten ‘absurd’ hoe eenvoudig men de reisgegevens op een anonieme kaart kan 

traceren. 

Uit het onderzoek kwam geen duidelijke voorkeur naar boven op de stelling of men het belangrijk vindt 

om anoniem te kunnen reizen. Wel antwoordde ongeveer een derde van de ondervraagden het niet 

belangrijk te vinden om anoniem te kunnen reizen. Doordat een derde van de ondervraagden de stelling 

daarnaast neutraal beantwoordde, zou dit kunnen betekenen dat de anonimiteit in het openbaar 

vervoer niet van enorm belang is. Het lijkt er voor reizigers bij te horen om een klein aandeel aan privacy 

op te geven, in ruil voor een goed werkend gebruiksvriendelijk systeem. Bijna twee derde van de 

ondervraagden is het niet eens met de stelling, maar maakt wel gebruik van het systeem. 

 

Het openbaar vervoer in Nederland wordt de laatste jaren steeds verder aangevuld met technologische 

systemen. Deze systemen verzamelen constant data. Met deze data kan veel informatie worden 

opgevangen waarmee het openbaar vervoer verder geholpen kan worden. Voertuigen in het OV zijn 

tegenwoordig steeds vaker uitgerust met GPS systemen die de precieze locatie van deze voertuigen 

uitzenden. In combinatie met de dienstregeling kan het GPS systeem inzicht bieden in de stiptheid en de 

betrouwbaarheid van trajecten in het openbaar vervoer. Zo zendt een bus waarin GPS systemen 
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bevestigd zitten zijn positie om de 15 seconden uit. Dit resulteert in meer dan 3000 positiezendingen per 

dag (Hickman, 2004; Leusden et al. 2012). 

Met de komst van de OV chipkaart kan er nog meer informatie worden opgemeten. Naast de informatie 

over voertuigen, zogenaamde voertuigdata, is er nu ook reizigersdata bij gekomen. Dit kan helpen bij het 

verbeteren van aansluitingen in de dienstregeling. Door alle opgevangen informatie over het openbaar 

vervoer kunnen vervoerssystemen zo worden ontworpen dat het vervoer efficiënter wordt gebruikt en 

van hogere kwaliteit is. Zo kan een regelmatige vertraging op een bepaald traject worden opgevangen, 

waarna er meer vervoersmiddelen kunnen worden ingezet op dat traject om iets te doen aan de drukte. 

Andersom kunnen er op een traject waar op een bepaald moment nauwelijks mensen gebruik van 

maken minder vervoersmiddelen worden ingezet, om onnodige kosten te vermijden (Oort et al. 2014; 

2015). 

Er bestaan nog meer manieren waarop voertuigdata en reizigersdata worden opgemeten, naast de 

chipkaart en GPS systemen. Zo vinden er in grootstedelijke gebieden dagelijks miljoenen 

smartcardhandelingen plaats. Deze zenden de precieze locatie van de gebruiker ervan uit. (Oort et al. 

2015). Een voorbeeld is een contactloos-betalen pinpas, waarmee een reiziger voor vertrek op het 

station een transactie verricht.  

Daarnaast is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor video analyse technieken op openbare 

ruimtes. Deze technieken zorgen ervoor dat passagiers en voorbijgangers automatisch geteld kunnen 

worden. Doormiddel van bewakingscamera’s op stations en in voertuigen kan men zo het aantal reizigers 

tellen en toezicht houden op de veiligheid tegelijkertijd. 

Verder is er een steeds groter wordende activiteit door reizigers op sociale media. Deze sociale media 

kunnen er mede voor zorgen inzicht te leveren in het gebruik van het openbaar vervoer. Dit wordt 

verder versterkt door het feit dat steeds meer reizigers in het bezit zijn van een smartphone, welke ook 

een GPS systeem bevatten (Bregman, 2012). 

Ook is er steeds vaker sprake van een aanwezigheid van Bluetooth en WiFi in openbare ruimtes en in de 

trein en bus. De aanwezigheid van onder andere Bluetooth kan er voor zorgen dat men zeer nauwkeurig 

de hoeveelheid personen op treinstations kan bepalen (Heuvel et al. 2015). 

Ten slotte kan een deel van de reizigers ook in de gaten gehouden worden doormiddel van kenteken 

registratie.  

Men zou zich dus kunnen afvragen in hoeverre de kritiek op de data, verzameld door de komst van de 

OV chipkaart, terecht is. Op en rondom het station en via andere technologische systemen wordt 

tegenwoordig al een groot aantal aan data opgenomen over reizigers en het reisgedrag. De data die hier 

door het gebruik van de OV chipkaart aan toe zal worden gevoegd, is relatief klein. Wel zou de OV 

chipkaart er voor kunnen zorgen dat reizigersdata sneller kan worden opgemeten door 

vervoersbedrijven zelf (Oort et al. 2015). 
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De data die wordt verzameld kan, net zoals alle verzamelde data, mogelijk uitlekken. Recentelijk zijn er 

reis- en persoonsgegevens van bijna vijfduizend reizigers  uitgelekt (Spithorst, 2016). Uit de enquête 

blijkt echter dat bijna twee derde van de ondervraagden niet bang is voor het uitlekken van de gegevens. 

Wel blijft het feit dat men met alleen het kaartnummer en de vervaldatum de volledige reishistorie van 

een anonieme chipkaart kan inzien iets waar men zich niet goed over voelt. Deze data zou inderdaad 

minder eenvoudig traceerbaar moeten zijn. 

 

Kritiek Analyse kritiek na onderzoek 

De OV chipkaart zou volledig anoniem moeten 

zijn voor reizigers 

Maar een klein gedeelte van de ondervraagden 

geeft aan anonimiteit in het openbaar vervoer 

belangrijk te vinden 

De reiziger die gebruik maakt van de OV 

chipkaart heeft minder privacy dan voorheen 

door de data die de chipkaart verzameld over 

reizigers 

Op en rondom het station en via andere 

technologische systemen wordt tegen een veel 

data opgenomen over reizigers en het 

reisgedrag. De data die hier door het gebruik van 

de OV chipkaart aan toe zal worden gevoegd, is 

relatief klein 

Het traceren van reisgegevens is eenvoudig, en 

hiermee wordt anonimiteit geschonden 

Reizigers zijn niet bang dat de verzamelde data 

uitlekt. Wel zou de data van anonieme 

chipkaarten minder eenvoudig traceerbaar 

moeten zijn 

Tabel 4 Analyse kritiek op privacyvraagstuk 
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8.3 Analyse Complexiteit 

Het algemene kritiekpunt over de Complexiteit van de OV chipkaart is opgenomen in de enquête onder 

de vragen die gingen over de gebruiksvriendelijkheid. Met deze vragen werd de mening over de kaart 

onderzocht, hoe gebruiksvriendelijk de kaart is en hoe de respondenten het gebruik ervan ervaren op de 

stations. 

Het in- en uitchecken met de chipkaart is niet te vergelijken met de manier waarop met de losse kaartjes 

gereisd werd. Hierdoor kwam er bijna direct kritiek op. Men checkte bijvoorbeeld meervoudig in- of uit 

of betaalde een dubbel opstaptarief (Meijdam, 2011). Met name ook onder de oudere 

bevolkingsgroepen kan het nieuwe betaalsysteem erg complex zijn (Snippe et al. 2008). 

Uit het onderzoek blijkt dat het in- en uitchecken typisch iets waar men aan moet wennen, wanneer er 

gereisd wordt met het openbaar vervoer. Bijna negen op de tien ondervraagden hebben namelijk geen 

moeite meer met het in- en uitchecken. Ook voor ouderen geldt dat het in- en uitchecken geen barrière 

meer vormt. Geen enkele gepensioneerde geeft aan het in- en uitchecken lastig te vinden.  

Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat men geen moeite heeft met het opwaarderen van de OV 

chipkaart en dat het overgrote deel van de respondenten het opwaarderen zelfs eenvoudig vindt. Ook 

het automatisch op laten laden van de chipkaart is een nieuwe bijkomstigheid die ervoor zorgt dat het 

opwaarderen nog sneller en eenvoudiger kan gebeuren dan voorheen. 

Een punt van kritiek onder ouderen in het openbaar vervoer was dat zij het gebruik van de chipkaart 

soms angstig vonden, en dat ze door bepaalde klachten de chipkaart niet meer gebruikten in het 

openbaar vervoer (Snippe et al. 2008). Echter, uit de vragenlijst is gebleken dat gepensioneerden zich 

niet beperkt voelen in de wijze waarop ze zich verplaatsen in het openbaar vervoer door de OV 

chipkaart. Verder is gebleken dat het grootste gedeelte van de ondervraagden nooit bang is om fouten 

te maken wanneer zij de OV chipkaart gebruiken. Er kan naar aanleiding van de antwoorden die gegeven 

zijn ook aangenomen worden dat ouderen ook niet meer bang zijn de chipkaart te gebruiken. 
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Een ander punt van kritiek ging over het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende 

vervoersbedrijven. Dit ging erover dat kaartlezers er anders uitzien op stations, en dat kaartlezers een 

ander voltooiingbericht geven na het in- of uitchecken. Dit gebrek aan uniformiteit werkte verwarrend 

(Brink et al. 2008). 

Ondanks dat het overgrote deel van de ondervraagden het niet moeilijk vindt om te reizen met het 

openbaar vervoer, wordt er aangegeven dat de verschillen tussen de vervoersbedrijven nog weleens als 

een belemmering worden ervaren. 

 

Kritiek Analyse kritiek na onderzoek 

Het in- en uitchecken met de chipkaart is 

moeilijk en verwarrend. Problemen door het 

nieuwe systeem waaronder het betalen van een 

dubbel reistarief 

Bijna negen op de tien ondervraagden hebben 

geen moeite meer met het in- en uitchecken. 

Ook voor ouderen vormt het in- en uitchecken 

geen barrière meer. Geen gepensioneerde geeft 

aan in- en uitchecken lastig te vinden 

Met name oudere reizigers zijn angstig om de 

OV chipkaart te gebruiken  

Geen gepensioneerde geeft aan het in- en 

uitchecken lastig te vinden. Daarnaast zijn 

ouderen volgens het onderzoek niet meer bang 

om de chipkaart te gebruiken en vormt de 

chipkaart voor hen geen beperking meer om te 

reizen met het OV 

Gebrek aan uniformiteit tussen verschillende 

vervoersbedrijven leidt tot verwarring 

Men heeft geen moeite met reizen in het 

openbaar vervoer, maar ondervindt nog wel 

moeite door de verschillen 

Tabel 5 Analyse kritiek op complexiteit  
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9. CONCLUSIE 

Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de hoofdvraag; 

Hoe wordt de OV chipkaart in Nederland beoordeeld, en wat zegt dit over de kritiek  die erop werd geuit? 

We hebben gezien wat de verschillende oorzaken van kritiek zijn geweest en waartoe deze geleid 

hebben. Vervolgens is de kritiek opgedeeld in drie algemene punten van kritiek; het draagvlak en de 

kosten van de chipkaart, het privacyvraagstuk en de complexiteit van het systeem. Nadat er gekeken is 

waaruit deze drie punten van kritiek bestonden, is er een survey onderzoek opgesteld. Hierin zijn vragen 

opgenomen betreffende de drie vormen van kritiek, om te kunnen onderzoeken wat de huidige mening 

is over de chipkaart en wat er gebeurd is met de kritiek. Met dit onderzoek is geprobeerd duidelijk te 

schetsen over de beoordeling van de chipkaart en het openbaar vervoer, en waardoor het komt dat de 

chipkaart nu, ondanks voormalig kritiek, dagelijks miljoenen keren gebruikt wordt in Nederland. 

  Uit dit onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de ondervraagden de invoering van 

de chipkaart een positieve ontwikkeling vindt, en dat het een systeem is dat er tegenwoordig bij hoort. 

Men vindt het voor het grootste gedeelte een verbetering ten opzichte van de losse kaartjes. Uit het 

onderzoek is wel gebleken dat de helft van de ondervraagden het gevoel heeft duurder uit te zijn met de 

chipkaart dan met de losse kaartjes van voorheen. Echter, er is wel gebleken dat men de chipkaart 

gebruiksvriendelijk vindt en dat men er snel mee kan reizen. 

Uit de vragen over de gebruiksvriendelijkheid van de kaart is gebleken dat men geen moeite heeft met 

het gebruik van de OV chipkaart. Het in- en uitchecken en het opwaarderen vormen voor de meesten 

geen belemmering om van het openbaar vervoer gebruik te maken, zo is gebleken. 

Uit de vragen over het draagvlak en de kosten van de chipkaart is gebleken dat er wat betreft kosten 

geen overeenstemming bestaat. De ondervraagden zijn het niet altijd met elkaar eens zijn wat betreft 

kosten. Reden hiervoor kan zijn dat studenten gratis kunnen reizen, en dat zij de kosten hierdoor in 

mindere mate als een belemmering ondervinden. Wel is gebleken dat men de aanschaf van de OV 

chipkaart hoog vindt. 

Uit het onderzoek naar het vertrouwen in de gemeten gegevens, is gebleken dat hier veel mensen 

neutraal tegenover staan. Een aanname over dit verschijnsel, is dat het zou kunnen komen doordat het 

voor reizigers onduidelijk is wat er aan gegevens wordt opgemeten en door welke actoren de gegevens 

gemeten worden. Toch is gebleken dat veel mensen vertrouwen hebben in het systeem. Niet meer dan 

één tiende van de ondervraagden heeft er geen vertrouwen in dat de gegevens op de chipkaart veilig 

zijn. 

Er is ook gebleken dat de invoering chipkaart in de laatste jaren voor een aantal bijkomstigheden heeft 

gezorgd, en dat deze positief worden gewaardeerd. De bijkomstigheden verbeteren ook het reizen. Zo is 

gebleken dat er door de beveiligingspoortjes op stations meer veiligheid is ontstaan. Ook is er 
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geanalyseerd dat men door het systeem van automatisch opladen van de kaart eenvoudig en snel kan 

reizen, zonder zich druk te maken over het betaalsysteem. 

Vanuit de theorie was de OV chipkaart, in combinatie met het opwaarderen d.m.v. mobiele technologie, 

een voordeel waarmee sneller en soepeler gereisd kan worden. Aan de andere kant gaf de theorie aan 

dat het voor een ander deel van de gebruikers vooral als complex en onveilig zou kunnen worden gezien. 

De resultaten kunnen worden teruggekoppeld naar de theorie over de oorspronkelijke kritiek, en er kan 

antwoord worden gegeven op de vraag wat er met de kritiek op de OV chipkaart is gebeurd. 

Ten eerste de kritiek op het draagvlak en de kosten van de chipkaart. 

Men vindt, zo is gebleken, de aanschafprijs van de chipkaart hoog. De aanschafprijs kan nog steeds een 

drempel vormen om te reizen met het openbaar vervoer. Met name voor de ondervraagden die 

aangaven werkloos of werkzoekend te zijn. 

De kritiek op de kosten van het reizen met de chipkaart vergeleken met de kosten van losse kaartjes is 

nog steeds van kracht, zo is onderzocht. De helft van de ondervraagden vindt het reizen met een 

chipkaart namelijk duurder. 

Over de kritiek op het vertrouwen en de privacy is gebleken dat maar een klein aantal ondervraagden 

het belangrijk vindt om anoniem te kunnen reizen in het openbaar vervoer. De kritiek betreffende het 

privacyvraagstuk is voor het grootste deel geuit door stichtingen, en minder direct door reizigers zelf. 

Men zou kunnen aannemen dat dit de reden is voor de grote verschuiving in de mening over het 

vertrouwen. De kritiek zou in eerste instantie al onterecht kunnen zijn geweest, omdat men anonimiteit 

nu niet zozeer van belang vindt. 

Verder wordt er in stationsgebieden en in openbare voertuigen via technologische systemen veel data 

opgenomen over reizigers en het reisgedrag.  De data die gemeten wordt wanneer men gebruik maakt 

van de OV chipkaart, zal in combinatie met alle andere vormen van dataverzameling geen groot verschil 

geven.  Men zou zich hierdoor kunnen afvragen in hoeverre de kritiek op de data, verzameld door de 

komst van de OV chipkaart, terecht is. 

Verder was men bang om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Uit het onderzoek is gebleken dat 

dit niet meer het geval is. Dit geldt ook voor de gepensioneerde ondervraagden. 

Men heeft, zo is gebleken, geen moeite meer het in- en uitchecken van de chipkaart. Ook voor ouderen 

vormt het in- en uitchecken geen barrière meer. Een aanname is dat de kritiek op het in- en uitchecken is 

verdwenen, omdat men er gewend aan is geraakt en het niet meer als een complex systeem ziet. 

Hetzelfde geldt voor het opwaarderen van de chipkaart. 

Wat ook is gebleken uit het onderzoek is dat men het reizen in het openbaar vervoer niet moeilijk meer 

vindt. Wel ondervindt men nog verwarring door de aanwezigheid van verschillende kaartlezers per 

vervoersbedrijf. 
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10.  AANBEVELINGEN 

 

- Een eerste aanbeveling gaat over de drempel die de kosten, en met name de aanschafprijs, van 

de OV chipkaart vormt voor werklozen en werkzoekenden. Voor deze groep zou er een regeling 

kunnen worden opgesteld waarmee op werkdagen in de daluren gratis gereisd kan worden. Op 

deze manier stimuleert men werklozen en werkzoekenden met het openbaar vervoer te gaan, 

wat congestie en filevorming op Nederlandse snelwegen vermindert. Daarnaast geef je deze 

groep een vorm van vervoer waar ze gratis gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld op weg naar 

een sollicitatie of het in stand houden van sociale relaties. 

 

- Verder is het aan te bevelen om te overwegen de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart 

te verlagen, omdat nog steeds veel ondervraagden deze kosten zien als een belemmering om 

gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

 

- Er zou meer voorlichting en informatie moeten worden verschaft over de dataverzameling van 

OV chipkaarten en andere vormen van dataverzameling op stationsgebieden en in voertuigen. 

Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat hier veel onbekendheid en onzijdigheid over is. 

 

- Het systeem zou moeten worden aangepast, en het zou niet meer zo eenvoudig mogen zijn om 

de reishistorie van een anonieme kaart te kunnen traceren met alleen de vervaldatum en het 

kaartnummer. Deze beide gegevens zijn te zien op de kaart zelf. Wanneer men dus een kaart 

vindt of er een in handen krijgt, is het direct mogelijk gegevens te traceren.  

 
- Uit recent onderzoek is gebleken dat het stations- en treinpersoneel zeer tevreden is over de 

beveiligingspoortjes op stations. Het zou zorgen voor meer veiligheid en minder zwartrijders in 

het openbaar vervoer. Ook uit dit onderzoek komt een positieve waardering van 

beveiligingspoortjes naar boven onder de respondenten. Het valt dus aan te bevelen om door te 

gaan met het plaatsen van de poortjes op Nederlandse stationsgebieden en waar mogelijk alle 

Nederlandse stations van poortjes te voorzien.     
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11.  DISCUSSIE 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond wat de kritiek op het systeem van de OV chipkaart precies inhield, van 

waaruit deze kritiek kan worden verklaard en hoe de chipkaart tegenwoordig wordt gewaardeerd.  

Een eerste verbeterpunt voor een volgend kwantitatief onderzoek gaat het hoge aantal over neutrale 

antwoorden. In het onderzoek, in het bijzonder het onderzoek naar het vertrouwen over de chipkaart, 

zijn veel stellingen met neutraal beantwoordt. Mijn veronderstelling voor het hoge aantal neutrale 

antwoorden is dat men niet veel van de gegevensverzameling van de chipkaart weet, en hier niet erg 

mee bezig is. In een volgend onderzoek zouden de antwoordmogelijkheden van zeer oneens – oneens – 

neutraal – eens – zeer eens verschoven kunnen worden naar zeer oneens – oneens – deels oneens – 

deels eens – eens – zeer oneens. In deze schaal is er geen volledig neutraal antwoord. Het hoge aantal 

neutrale antwoorden maakt het moeilijk om uitspraken te doen over de populatie, en een schaal zonder 

neutraal antwoord zou het doen van uitspraken vergemakkelijken. Over neutrale antwoorden valt alleen 

maar te speculeren. Bij een hoog aantal neutrale antwoorden kan het verschil in eens en oneens 

namelijk relatief groot zijn, maar absoluut niet zo heel groot. 

Een ander discussiepunt betreffende dit onderzoek, is dat het niet compleet planologisch en- of 

geografisch van aard is. De OV chipkaart is een landelijk systeem, dat overal in het land gebruikt wordt. 

De kritiek op het systeem geldt dus voor het overgrote deel ook als landelijke kritiek. Het zou zeer 

gecompliceerd zijn om onderzoek te doen naar de verschillen in kritiek op de kaart tussen een tweetal 

wijken, omdat de kritiek landelijk is. Doormiddel van de vergelijking tussen verschillende 

leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus is er een poging gedaan verschillende groepen in de bevolking met 

elkaar te vergelijken, wat relevant kan zijn voor een geografisch onderzoek.  
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12.  REFLECTIE 

In de afgelopen twee studieperiodes ben ik bezig geweest met mijn bachelor scriptie over de kritiek op 

de OV chipkaart. Ik ben tot dit onderwerp gekomen nadat ik werd ingedeeld in het thema Gebruik van de 

OV chipkaart in verschillende wijken. Dit thema werd toegedeeld aan vijf verschillende studenten. Na de 

toewijzing van dit onderwerp en de kennismaking met de supervisor, Kasper Kerkman, werd er van me 

verwacht een onderwerp te kiezen voor mijn scriptie. Hierover diende ik een onderzoeksvoorstel op te 

stellen. Voordat ik dit op moest stellen, werd er van me verwacht dat ik een literatuurstudie deed om 

meer te weten te komen over het onderwerp. In eerste instantie vond ik het lastig om vanuit deze 

literatuurstudie een concreet onderwerp af te bakenen. Ten eerste was het naar mijn idee lastig om 

relevante literatuur te vinden. Dit kan verklaard worden door het feit dat de chipkaart een relatief nieuw 

systeem is. De meeste literatuur ging over het technische gedeelte van het kaartsysteem. 

  Na het lezen van literatuur over betaalsystemen in het openbaar vervoer en de OV chipkaart kon 

ik daarnaast niet direct met ideeën komen voor een onderzoek. Wat wel direct duidelijk werd was dat ik 

me interesseerde voor een onderzoek betreffende het privacyvraagstuk rond de chipkaart. 

  Omdat de kritiek over het betaalsysteem minder ‘grijpbaar’ is dan bijvoorbeeld een concept als 

leefbaarheid, had ik in eerste instantie moeite met het opstellen van het theoretisch kader. De kritiek is 

niet direct op te meten met verschillende factoren. Het is hoofdzakelijk een gevolg op een negatieve 

mening of onwetendheid over het systeem. Door de verschillende vormen van kritiek te bundelen tot 

drie algemene vormen van kritiek, werd het voor mij zichtbaarder hoe ik de kritiek kon gaan analyseren 

doormiddel van het onderzoek. Door in de enquête vragen op te nemen over de waardering en deze 

algemene vormen van kritiek kon ik onderzoeken wat de respondenten vonden van de kaart en hoe deze 

mening verschilt met die van de voorgaande mening en de kritiek. 

De start van dit onderzoek kostte me veel moeite. Hier heb ik veel van geleerd. Zo is het me duidelijk 

geworden dat het enorm belangrijk is om te beginnen met het zoeken naar verschillende theorieën en 

concepten, om vanuit daar te kunnen zoeken naar een relevante onderzoeksvraag. Bij een volgend 

onderzoek zal ik me eerder focussen op het vinden van een concreter op te meten begrip. Daarentegen 

heeft het me zeer geboeid om te zien hoe een begrip als kritiek kan worden geanalyseerd in een 

onderzoek. Door de resultaten in de enquête af te zetten tegen de oorspronkelijke kritiek heb ik voor 

mezelf een beter beeld gekregen van hoe de situatie in elkaar zit en wat er met de kritiek gebeurd is. 

Ook heb ik geleerd dat kritiek, zoals deze tegenwoordig in de media te horen is, niet altijd direct komt 

van burgers of in dit geval reizigers. Deze kritiek kan ook worden geopenbaard door overkoepelende 

instanties die, gezien dit onderzoek, niet altijd dezelfde mening delen als de mensen waarvoor zij 

uitspraken doen. Een voorbeeld is het College Bescherming Persoonsgegevens. 
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Wat betreft de enquête waren de studiegenoten met hetzelfde onderzoeksthema en ik het vrij snel eens 

om gebruik te maken van het programma Qualtrics. Dit programma was nieuw voor mij maar werkte 

goed en hielp ons enorm. De uitkomsten van dit programma konden direct worden doorgestuurd naar 

het analyseprogramma SPSS, wat veel tijd heeft bespaard. De kennis die ik heb vergaard over het 

enquête ontwerpen met Qualtrics kan, en zal, ik gebruiken in volgende kwantitatieve onderzoeken. 

Het vergaren van respondenten ging naar mijn idee minder goed dan verwacht. Voor dit onderzoek was 

het de bedoeling om enveloppen te maken met daarin een brief met een weblink naar de enquête. We 

hebben met de themagroep 1200 enveloppen ingepakt, dichtgevouwen en voorzien van een Radboud-

universiteit-sticker. We gingen er vanuit dat minimaal driehonderd van de mensen met een envelop deze 

enquête zou invullen. Met een steekproef van drie tot vierhonderd respondenten zouden we namelijk 

goed onderzoek kunnen doen. Achteraf hebben maar een zesde van de mensen met een envelop de 

enquête ingevuld, en hebben we het met een steekproef van tweehonderd respondenten moeten doen. 

Zelfs nadat we de enquêtelink ook nog via enkele relevante facebook-pagina’s hebben verspreid. Hiervan 

heb ik geleerd dat ik in een volgend kwantitatief onderzoek op tijd moet beginnen met het verzamelen 

van respondenten. 

Voor het eerste gedeelte van dit onderzoek, naar de oorzaken van kritiek en waaruit de kritiek precies 

bestond, is gebruik gemaakt van een literatuurstudie. Voor het latere gedeelte, bestaande uit de huidige 

mening over de chipkaart en het verschil met de oorspronkelijke mening, is zoals gezegd gebruik 

gemaakt van een survey onderzoek in de vorm van een web enquête. De resultaten konden worden 

geanalyseerd uit de antwoorden die zijn gegeven op de stellingen in de enquête, als in een kwantitatief 

onderzoek. Het doel van kwantitatief onderzoek is zoals gezegd om numerieke patronen te vinden in de 

reacties op vragenlijsten onder respondenten. Een kwantitatief onderzoek geeft aan hoe groot de 

omvang van de genomen beslissingen uit een enquête is en schetst hierdoor op een duidelijke manier 

het gedrag van mensen. Deze onderzoeksmethode vond ik zelf prettig om mee te werken, en door het 

grote aantal respondenten is het erg interessant om de verspreiding in antwoorden te zien. In een 

volgend onderzoek hoop ik wederom kwantitatief onderzoek te kunnen doen, omdat ik er veel van heb 

geleerd en omdat de resultaten direct inzichtelijk kunnen worden gemaakt d.m.v. een taart-diagram 

bijvoorbeeld. 

Van mijn scriptiebegeleider heb ik geleerd om na een hoofdstuk een tabel op te stellen waarin 

overzichtelijk de bevindingen van dat hoofdstuk staan. Dit maakt het voor de lezer eenvoudiger om er 

sneller achter te komen waar de tekst over gaat, en het biedt houvast in combinatie met lange stukken 

tekst. Het maken van overzichtstabellen is iets wat ik in volgende onderzoeken zeker nog vaker ga 

gebruiken. 

Ik heb tijdens het hele proces niet ontzettend veel begeleiding gehad. Ik ben een aantal keer in gesprek 

geweest met mijn begeleider, om de stand van zaken door te nemen. Naast deze gesprekken heb ik de 
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begeleider enkele vragen kunnen stellen over het onderzoek en o.a. de feedback die ik erop kreeg na het 

inleveren van de conceptversie. Achteraf gezien had ik meer gebruik kunnen maken van de begeleiding. 

Zeker in de beginfase, waarin ik het moeilijk vond om een concreet onderwerp af te bakenen, had 

begeleiding me verder kunnen helpen. Echter, ik heb tijdens het onderzoeksproces enorm veel 

zelfstandig gewerkt en nagedacht. Hier heb ik enorm veel van geleerd. Door het zelfstandige karakter 

van een universitaire opleiding was ik al gewend aan het zelfstandig werken, maar van het opstellen van 

een scriptie heb ik nog meer geleerd. Vanwege de lange tijd waarin het geschreven dient te worden leer 

je goed om op tijd te beginnen aan het onderzoek. Wel heb ik de laatste maand relatief de meeste tijd in 

het onderzoek gestoken. Voor een volgend onderzoek zou ik hier nog anders mee om moeten gaan, en 

de tijd beter verdelen over de periode waarin de scriptie geschreven dient te worden. 

Daarnaast moet je de onderdelen van een scriptie, die voor mij helemaal nieuw was, zelf ontdekken en 

invullen. Voor het onderzoeksontwerp was een duidelijke handleiding opgesteld op Blackboard, maar 

voor de  onderdelen die naast het onderzoeksontwerp vielen (resultaten, conclusie, reflectie etc.) was dit 

in mindere mate het geval. Door hier zelfstandig naar te kijken heb ik meer geleerd. Het gaf mij daarom 

achteraf ook enorm veel voldoening dat ik er voor het eerste grotendeels zelfstandig in ben geslaagd een 

volledig onderzoek uit te voeren. 

Toch was er ook een deel van het onderzoeksproces waarin ik heb gewerkt in groepsverband. Dit was 

het ontwerpen van de enquête en het verzamelen van respondenten. Door in groepsverband een 

enquête op te stellen leer je van elkaars onderzoeken. Ook is het interessant om erachter te komen waar 

de andere onderzoeken over gaan en om te zien hoe een medestudent zijn onderzoeksproces invult. 

  Deze bachelor scriptie is het eerste volledige onderzoek dat ik doe, waardoor ik van alle 

onderdelen in het proces heb geleerd. Ook de onderdelen die voor je gevoel minder lastig lijken, zoals de 

verdeling van hoofdstukken in de scriptie en welke stukken tekst op welke plek horen te staan, zijn me 

een stuk duidelijk geworden. Het schrijven van een bachelor scriptie is een unieke manier om te leren 

hoe een onderzoek verloopt en eruit ziet. Het doen van dit onderzoek heeft me overzichtelijk gemaakt 

hoe het onderzoeksproces verloopt. Bovenal is het leren van het doen van onderzoek nog altijd erg 

belangrijk. Naast dat deze scriptie als doel heeft om de bachelor van de opleiding Geografie, planologie 

en milieu af te ronden, en de kennis die ik tot nu toe heb vergaard samen te bundelen in een volledig 

onderzoek, wordt het opstellen van de scriptie ook gezien als een cursus waarin je dingen opsteekt en je 

ontwikkelt.   
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Bijlage 1: Enquête onderzoek 

 

Beste meneer/mevrouw, 

Heel erg bedankt dat u deze enquête wilt invullen. 
Wij zijn een groep van vijf studenten van de opleiding Geografie, Planologie & Milieu aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Momenteel zijn wij bezig met onze bachelorscriptie om onze opleiding af te 
ronden. Middels deze enquête willen wij onderzoeken welke invloed de OV chipkaart heeft gehad op 
verschillende vlakken in het openbaar vervoer. Daarbij willen we een vergelijking maken tussen 
verschillende wijken en steden. 

De enquête zal voornamelijk bestaan uit meerkeuzevragen. 
Het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten. 
De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke 
doeleinden. 
Uw anonimiteit is gegarandeerd. 
Onder alle respondenten zullen wij drie cadeaubonnen van Bol.com verloten ter waarde van €10. 

Om naar de enquête te gaan, klik op de pijltjes rechtsbeneden. 

 

De enquête begint met een aantal vragen en stellingen over de OV chipkaart en uw gebruik van het 
openbaar vervoer. 
Onder het openbaar vervoer valt het reizen met de trein, bus, tram en metro. 

Q1. Hoeveel maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 
 ○ Minder dan 1 keer per maand 
 ○ Minder dan 1 keer per week 
 ○ 1 keer per week 
 ○ 2 tot 5 keer per week 
 ○ Vaker dan 5 keer per week 

Q2. Ik maak gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer. 
 ○ Ja ○ Nee 

Q3. Na de invoering van de OV chipkaart gebruik ik het openbaar vervoer… 
 ○ Vaker 
 ○ Minder vaak 
 ○ Nog ongeveer net zo vaak 

Q4. Dat ik het openbaar vervoer vaker, minder vaak of nog ongeveer net zo vaak gebruik, komt door de 
invoering van de OV chipkaart. 
 ○ Ja ○ Nee 
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Q5. Mijn mening over de OV chipkaart is sinds de invoering in 2012 veranderd. 
 ○ Ja, licht toe    ○ Nee, licht toe 
 

 

 

 

Q6. Het gebruik van de OV chipkaart is voor mij een belemmering om het openbaar vervoer te 
gebruiken. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q7. Er zijn voor mij binnen een straal van 1 kilometer genoeg mogelijkheden om gebruik te maken van 
het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q8. Het openbaar vervoer in mijn omgeving vergroot mijn mogelijkheden om mij te verplaatsen. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q9. Ik zal de komende tijd de OV chipkaart gebruiken in het openbaar vervoer. 
 ○ Ja ○ Nee 

Q10. Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

In dit deel van de enquête volgt er een aantal stellingen die gaan over de OV chipkaart in het openbaar 
vervoer. Onder de OV chipkaart verstaan wij alle soorten, dus de anonieme, de persoonlijke en de 
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wegwerp kaart. De OV chipkaart heeft de losse kaartjes van voorheen in het openbaar vervoer 
vervangen. 
Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het hiermee eens/oneens bent. 

Q11. Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer vind ik moeilijk. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q12. Ik kan makkelijk mijn saldo opwaarderen op de OV chipkaart. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q13. Ik vind het reizen met de OV chipkaart in het openbaar vervoer moeilijk. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q14. Ik voel me beperkt in de wijze waarop ik mijzelf kan verplaatsen met het openbaar vervoer door de 
OV chipkaart. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q15. Ik vind dat de OV chipkaart een handig betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q16. Ik vind de OV chipkaart moeilijker te gebruiken dan de losse kaartjes van voorheen. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 
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Q17. Ik heb het gevoel dat ik met de OV chipkaart duurder uit ben dan met het gebruik van losse kaartjes 
van voorheen. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q18. Ik vind dat de OV chipkaart een verbetering is ten opzichte van de losse kaartjes van voorheen. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q19. Ik vind de invoering van de OV chipkaart in het openbaar vervoer een positieve ontwikkeling. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q20. Ik vind het een slecht idee om de OV chipkaart in het openbaar vervoer te gebruiken. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q21. Ik ben goed geïnformeerd over het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q22. Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer er tegenwoordig bij hoort. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q23. Mensen in mijn omgeving raden de OV chipkaart aan. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
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 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q24. Ik vind de mening van andere mensen over de OV chipkaart niet belangrijk. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q25. Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart niet past in de huidige tijd. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q26. Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart past binnen mijn levensstijl. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q27. Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q28. Ik vind dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q29. Ik vind het goedkoop om te reizen met de OV chipkaart. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q30. Het gebruik van de OV chipkaart lijkt op iets waar ik al aan gewend was. 
 ○ Zeer eens 
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 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q31. Ik vind dat de OV chipkaart een veilig betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q32. Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV chipkaart veilig zijn. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q33. Ik kan vertrouwen op de mensen die met mijn gegevens op de OV chipkaart omgaan. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q34. Ik vind het belangrijk om anoniem te kunnen reizen met de OV chipkaart. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q35. Ik heb geen vertrouwen in de werking van de OV chipkaart. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q36. Als ik betaal met de OV chipkaart in het openbaar vervoer ben ik bang dat mijn gegevens uitlekken. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 
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Q37. Ik ben bang dat ik fouten maak wanneer ik de OV chipkaart gebruik. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q38. Ik denk dat de OV chipkaart het enige betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q39. Voor mij zijn er alternatieven beschikbaar om zonder OV chipkaart met het openbaar vervoer te 
reizen. 
 ○ Ja, zoals: 
 

 

 

 

 ○ Nee 

Q40. Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

De volgende vragen gaan over de rol van het openbaar vervoer in uw leven. 

Q41. Ik merk dat het betalen met de OV chipkaart een belemmering vormt om deel te nemen aan sociale 
activiteiten. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 
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Q42. Ik merk dat het betalen met de OV chipkaart een belemmering vormt om te kunnen werken. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q43. Door de aanwezigheid van het openbaar vervoer kan ik sociale activiteiten ondernemen. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q44. Door de aanwezigheid van het openbaar vervoer kan ik mijn werkplek bereiken. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q45. Ik voel me door de OV chipkaart beperkter om me te verplaatsen met het openbaar vervoer. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q46. Het openbaar vervoer in mijn omgeving vergroot mijn onafhankelijkheid. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q47. Ik gebruik het openbaar vervoer om mijn familierelaties te onderhouden. 
 ○ Ja 
 ○ Nee 

Q48 (gesteld indien Q47 met “Ja” is beantwoord). Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol om 
mijn familierelaties in stand te kunnen houden. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 
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Q49. Ik gebruik het openbaar vervoer om mijn verdere sociale relaties te onderhouden. 
 ○ Ja 
 ○ Nee 

Q50 (gesteld indien Q49 met “Ja” is beantwoord). Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol om 
mijn verdere sociale relaties te onderhouden. 
 ○ Zeer eens 
 ○ Eens 
 ○ Neutraal 
 ○ Oneens 
 ○ Zeer oneens 

Q51. Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

De laatste vragen in deze enquête gaan over een aantal persoonlijke kenmerken. 

Q52. Wat is uw geslacht? 
 ○ Man 
 ○ Vrouw 

Q53. Wat is uw geboortejaar? 
 

 

Q54. Waar woont u? 
 ○ Rotterdam 
 ○ Nijmegen 
 ○ Anders, namelijk: 
  

 

Q55 (gesteld indien Q54 met “Rotterdam” is beantwoord). In welke wijk woont u in Rotterdam? 
 ○ Feyenoord 
 ○ Rotterdam-noord 
 ○ Andere wijk 

Q56. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 
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Q57. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 
 ○ Basisonderwijs 
 ○ VMBO (Mavo) 
 ○ Havo 
 ○ VWO 
 ○ Mbo 
 ○ Hbo 
 ○ Wo 
 ○ Anders, namelijk: 
  

 

 

 

 

Q58. Wat bent u in uw dagelijks leven? 
 ○ Student/scholier 
 ○ Werkend 
 ○ Werkloos 
 ○ Werkzoekend  
 ○ Huisvrouw/man 
 ○ Gepensioneerd 

Q59. Heeft u toegang tot een van de volgende vervoersmiddelen. 
 □ Auto 
 □ Fiets 
 □ Bromfiets/scooter 
 □ Brommer 
 □ Motor 
 □ Anders, namelijk: 
 

 

 

 

 

Q60. Bent u in het bezit van een rijbewijs? 
 ○ Ja 
 ○ Nee 
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Q61. Ik gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. 
 ○ Ja 
 ○ Nee 

Q62. Ik maak bewust de keuze om het openbaar vervoer te gebruiken. 
 ○ Ja 
 ○ Nee 

Q63. Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Q64. Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête of is er nog iets dat u kwijt wilt. Dan kunt u dit 
hieronder kwijt. 

 

 

 

 

 

Q65. Als u kans wilt maken op één van de drie cadeaubonnen die wij onder de respondenten gaan 
verloten, vul dan hieronder uw e-mail adres in. De winnaar zullen we bekend maken nadat we de 
enquêtes hebben geanalyseerd. 

  

 

 


