
1 & 2 OKTOBER

Uw mening is voor ons heel belangrijk. Naar aanleiding van uw mening kunnen we  

ervoor zorgen dat het Weekend van de Wetenschap in de toekomst nog beter aansluit bij  

uw wensen en verwachtingen. Het invullen van onderstaande vragenlijst kost slechts enkele 

minuten. Als dank ontvangt u een exemplaar van Wetenschap in Beeld, Kidsweek of 7days.

WAT VINDT U VAN HET WEEKEND 
VAN DE WETENSCHAP?

Doe mee &  

ontvang een  

gratis tijdschrift  

naar keuze
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Bent u via uw werk verbonden aan de organisatie van 
het Weekend van de Wetenschap?

 Ja     Nee

 

Hoeveel locaties heeft u bezocht in het kader van het 
Weekend van de Wetenschap?

 1     2     3     Meer dan 3, namelijk: ____________

 
Wist u (voordat u de locatie bezocht) dat deze 
deelnemer was van het Weekend van de Wetenschap?

 Ja     Nee 

Bezochte locatie  ____________________________________

Wat was de belangrijkste reden van uw bezoek aan 
deze locatie/organisatie?

  Ik wilde meer te weten komen over een bepaald 

onderwerp of over deze locatie/organisatie

  Ik wilde meer te weten komen over wetenschap en 

technologie in het algemeen

  Ik wilde de kinderen in het gezelschap in contact brengen 

met wetenschap en technologie en/of deze locatie/

organisatie

  Ik wilde bijzondere dingen zien en meemaken die je 

normaal niet te zien krijgt

 Ik wilde een leuk uitje ondernemen

  Ik wilde wel eens binnen kijken bij een locatie/organisatie 

in mijn omgeving

  Ik ken iemand die hier werkt en wilde daarom wel eens 

binnen kijken

  Ik werk zelf bij deze locatie/organisatie en wilde anderen 

deze laten zien 

 Anders, namelijk: _________________________________

Hoe heeft u zich voorbereid op uw bezoek aan deze 
locatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Ik heb op de website van het Weekend van de Wetenschap 

gekeken

  Ik heb op de website van de locatie/organisatie gekeken

  Ik heb iets gelezen in een uiting (e-mailnieuwsbrief/

krantje/flyer) van de locatie/organisatie zelf

  Ik heb me geïnformeerd via een andere website, krant, 

tijdschrift, nieuwsbrief, social medium

  Ik heb met niet voorbereid en/of me ter plekke laten 

informeren

  Iemand anders heeft het bezoek voorbereid

In welk gezelschap bezocht u deze locatie/ 
organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Met kind(eren) jonger dan 6 jaar oud

  Met kind(eren) tussen 6 en 14 jaar oud

  Met kind(eren)/jongere(n) tussen 15 en 18 jaar oud

  Met volwassene(n)

  Ik was alleen

 

Uit hoeveel personen bestond uw gezelschap?
(uzelf meegerekend)
_________________________________________________

 

Met welk rapportcijfer zou u uw bezoek aan deze 
locatie/organisatie beoordelen?

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

Wat vond u goed/leuk aan uw bezoek aan deze 
locatie/organisatie?
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Wat vond u minder goed aan uw bezoek aan deze 
locatie/organisatie?
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Had u deze locatie/organisatie ook bezocht als deze
niet gratis toegankelijk was? 

  Niet van toepassing, ik heb een entreeprijs betaald

  Ja, dan had ik deze locatie waarschijnlijk ook bezocht

  Nee, als ik had moeten betalen had ik deze locatie  

niet bezocht

  Weet niet

Hoe goed bent u bekend met de wereld van 
wetenschap en technologie?
Ik weet er bijna niets van              Ik weet er veel van
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Bedankt voor uw mening! 
Als dank voor het invullen van de enquête geven wij u  

een tijdschrift naar keuze. Wilt u een gratis exemplaar 

ontvangen? Vink dan het tijdschrift aan.

  Wetenschap in Beeld            Kidsweek            7days

(meerdere keuzes mogelijk)

Hiervoor hebben we onderstaande gegevens nodig.  

Deze gegevens worden doorgegeven aan de uitgeverij voor 

de verzending en een éénmalige benadering.  

(Uw gegevens staan los van uw antwoorden in deze 
vragenlijst: het resultaat van dit onderzoek wordt 
geanonimiseerd verwerkt.) 

Voornaam: ______________________________________  

Achternaam:  ____________________________________

Straat + huisnummer: _____________________________

Postcode: _______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

E-mailadres: _____________________________________

Geboortedatum: __________________________________

  Ja, ik wil in de toekomst graag de e-mailnieuwsbrief 

van het Weekend van de Wetenschap ontvangen. 

Bedankt voor het invullen! 
Lever de vragenlijst in bij de deelnemende organisatie.

Is uw bekendheid met de wereld van wetenschap en 
technologie tijdens uw bezoek aan het Weekend van 
de Wetenschap vergroot?

  Ja, ik heb dingen ontdekt over de wereld van wetenschap 

en technologie die ik nog niet wist

  Nee, ik heb geen nieuwe dingen ontdekt over de wereld 

van wetenschap en technologie

 

Is uw waardering voor de wereld van wetenschap en 
technologie veranderd door uw bezoek aan het 
Weekend van de Wetenschap?

  Ja, ik heb nu een positiever beeld van de wereld van 

wetenschap en technologie

  Ja, ik heb nu een negatiever beeld van de wereld van 

wetenschap en technologie

  Nee, mijn waardering voor de wereld van wetenschap en 

technologie is niet veranderd

 

Hoe bent u op het idee gebracht voor het bezoek aan 
de door u bezochte locatie(s)? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

 Poster op het station of in de stad

 Poster op school of in de bibliotheek

 Flyer via school of bibliotheek

  Via vrienden of familie

  Via werk of collega’s

  Radiospot

  TV-spot Discovery

  TV-spot regionale zender

  Via Social Media (Twitter, Facebook, LinkedIn)

  Bezoek voorgaande jaren

  Nieuwsbrief Weekend van de Wetenschap

  Iets over gehoord/gezien op radio/TV

  Iets over gelezen in krant, magazine of online

  Anders, namelijk: _______________________________

  Weet niet

  Advertentie in een krant, magazine of online

 Namelijk in:  

   NU.nl

   Wetenschap in Beeld

   NTR

   YouTech

   Kidsweek

   7Days

   Quest 

   NEMO Kennislink

   Anders, namelijk: ____________________________

   Weet niet

 

Bent u geabonneerd op de e-mailnieuwsbrief van 
het Weekend van de Wetenschap en/of volger of fan 
van het Weekend van de Wetenschap op de sociale 
media? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Ja, e-mailnieuwsbrief abonnee 

  Ja, Facebook-fan 

  Ja, Twitter-volger

  Nee, geen van bovenstaande

Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
(indien u nog studeert of naar school gaat, vink dan de 
opleiding aan waarmee u bezig bent)

  Lager onderwijs / basisonderwijs

  Lager beroepsonderwijs of lager voorgezet onderwijs 

(mulo, ivo, lbo, vbo, mavo, vmbo)

  Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

  Hoger voortgezet onderwijs (hbs, gymnasium, mms, 

havo, vwo)

  Hoger beroepsonderwijs

  Wetenschappelijk onderwijs

 

Wat is uw geslacht?
  Vrouw       Man

 

Wat is uw leeftijd?
____________________________________________

 

Wat is uw postcode? (alleen de cijfers)
____________________________________________

 

Heeft u nog overige opmerkingen of suggesties 
voor het Weekend van de Wetenschap?
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 


