
   Deelnemersenquête studiereis New York  

 

1 
 

Geachte lezer, 

In het VIIe Verenigingsjaar vond op 16 tot en met 24 maart 2015 de studiereis naar New York City 
plaats. Na afloop van de reis is bij alle deelnemers een evaluatie afgenomen in de vorm van een 
enquête. In het hieronder volgende stuk kunt u per vraag een samenvatting en gemiddelde vinden 
van de gegeven antwoorden. Voor eventuele vragen hierover kunt u te allen tijde contact opnemen 
met het VIIe bestuur. 

1. Wat is je algemene indruk van de studiereis? 
De mening  van de deelnemers was over het algemeen heel positief! De volgende antwoorden 
werden vaak genoemd: ‘Leuke week’, ‘leuke activiteiten’, ‘goed georganiseerd’, ‘fijne mensen’, 
‘goede planning’. 
  

2. Wat is je algemene indruk van de commissie? Benoem hierbij zowel de sterke als minder 
sterke kanten. 

De commissie is regelmatig beschreven als sociaal, leuk en hard werkend. Deelnemers gaven aan dat 
de commissie af en toe wel gestresst kon overkomen, maar daar was dan ook weer begrip voor als je 
zo’n grote reis moet organiseren.  
 

3. Wat vond je van het hostel? 
Het hostel was over het algemeen beter dan verwacht en ook groot en schoon. Het viel veel 
deelnemers bovendien ook op dat het hostel ideaal was voor een grotere groep en dat de ligging ook 
heel goed was. Verder werden de kamers en wifi-verbinding erg op prijs gesteld. Wel was regelmatig 
terug te zien dat deelnemers het jammer vonden dat het hostel strenge regels hanteerde met 
betrekking tot de alcoholconsumptie door minderjarigen (<21 jaar). 
 

4. Wat vond je in het algemeen van de programma-indeling? Denk hierbij aan de hoeveelheid 
vrije tijd, culturele en studiegerelateerde-activiteiten enz. 

Deelnemers gaven aan dat het een druk programma was, met niet altijd veel vrije tijd, maar ze gaven 
aan dat dit over het algemeen niet erg was omdat er veel highlights van de stad samen bezocht 
werden. Ook gaven deelnemers aan dat er veel studiegerelateerde-activiteiten georganiseerd 
werden, wat zij dan ook wel weer begrepen vanwege de SNUF-subsidie. 
De meeste deelnemers vonden het een heel leuk programma met veel interessante en 
indrukwekkende activiteiten. Een verbeterpunt wat genoemd werd was dat er meer tijd ingepland 
had mogen worden tussen de activiteiten, om zo meer speling te creëren in het programma. Door 
tijdgebrek waren nu niet alle deelnemers altijd op tijd op de afgesproken ontmoetingspunten. 
Deelnemers hebben niet aangegeven iets gemist te hebben. 
 

5. Dit jaar kostte deelname aan de studiereis ongeveer 710 euro. Hoeveel zou je maximaal 
willen betalen voor een studiereis, met een vergelijkebare locatie als New York? 

Het vaakst genoemde antwoord was ‘800 euro’. Enkele deelnemers gaven aan dat dit 800 euro wel 
echt het maximale bedrag is wat zij uit zouden willen geven voor een dergelijke reis, maar er waren 
ook deelnemers die aangaven dat ze bereid zouden zijn om 1000 euro te betalen. 
  



   Deelnemersenquête studiereis New York  

 

2 
 

6. Wat zou je een volgende keer liever zien bij een studiereis? 
a. Een dure en verre reis 
b. Een goedkope en minder verre reis (Europa) 

Op twee deelnemers na zou iedereen liever een verre duurdere reis hebben. Één deelnemer had 
liever een goedkopere reis die dichterbij is en een andere deelnemer zag graag een afwisseling 
tussen een verre reis en een reis die dichterbij plaatsvindt.   
 

7. Hoe vond je de manier waarop de inschrijvingen zijn gegaan? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4, waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

8. Hoe vond je de manier waarop de ESTA (visum) is aangevraagd? (Jullie kregen de 
gelegenheid dit op de SPiN-kamer te doen. Sommigen van jullie hebben dit op eigen 
gelegenheid gedaan). 

Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.61, waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

9. Hoe vond je dat er is omgegaan met de alcoholgrens? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.17, waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

10. Heb je nog opmerkingen/aanvullingen op de vorige vragen? Bijvoorbeeld als je de 
inschrijvingsprocedure graag anders had gezien (denk aan loting, motivatiebrief, online 
inschrijvingen, etc.) 

Enkele deelnemers gaven aan dat het jammer was dat de alcoholgrens van de bestemming hoger 
was. Verder gingen de meeste antwoorden op deze vraag over de inschrijvingsprocedure. Veel 
deelnemers vonden dit een prima methode, al gaf een aantal deelnemers ook aan dat ze de 
inschrijving lang vonden duren en dat dat wel jammer was. Enkelen gaven ook eventuele alternatieve 
manieren van inschrijven. Hier werden online inschrijven en loten genoemd. 
 

11. Hoe vond je de activiteiten in groepsverband over het algemeen verlopen? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.30, waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

12. Ik heb het gevoel dat ik over het algemeen genoeg vrije tijd heb gehad. 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 3.83, waarbij een 1 stond voor ‘Helemaal mee oneens’ en een 5 
voor ‘Helemaal mee eens’. 
 

13. 2 avonden met de hele groep eten was genoeg (burgerbar en Italiaans restaurant) 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 3.52 waarbij een 1 stond voor ‘Helemaal mee oneens’ en een 5 voor 
‘Helemaal mee eens’. 
 

14. Wat vond je van de communicatie tussen de commissie en de groep? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.09 waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

15. Wat vond je van het aantal begeleiders dat mee was op reis? (commissie, bestuur en 
wetenschappelijk begeleider Thijs Verwijmeren) 

Deze vraag  kreeg gemiddeld een 4.83 waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

16. We zijn met een groep van 45 mensen naar New York geweest, wat vond je van dit aantal? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 3.43 waarbij een 1 stond voor ‘Te weinig’ en een 5 voor ‘Te veel’. 
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17. Hoe vond je dat de heenreis verliep? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.04 waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

18. Wat vond je van de stadswandeling? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.43 waarbij een  stond voor ‘Helemaal niet leuk’ en een 4 voor ‘Erg 
leuk’. 

19. Hieronder staat een overzicht van een aantal (studiegerelateerde) activiteiten. Kun je ze 
beoordelen van 1 (leukste activiteit) tot 7 (minst leuke activiteit). 

De deelnemers hebben de daklozenopvang met een 2 gemiddeld beoordeeld als leukste activiteit, 
opgevolgd door de verslavingskliniek met een 3.39 gemiddeld, daarna de psychologische test met 
een 3.61 gemiddeld, gevolgd door de eetstoorniskliniek met een 3.74, het experiment op Times 
Square met een 4.61, het psychologisch debat met een 5.04 en tot slot de documentaire en 
bijbehorende discussie met een 6.09 gemiddeld. 
 

20. Wat vond je van de opsplitsing van het avondprogramma op donderdag, in de keuzes 
musical en comedy club? 

Deze vraag kreeg gemiddeld een 4.36 waarbij een 1 stond voor ‘Helemaal niet leuk’ en een 5 voor 
‘Erg leuk’. 
 

21. Wat vond je van de wijziging van de comedy club naar een avond in het hostel? (indien hier 
geweest) 

Deze vraag kreeg gemiddeld een 4 waarbij een 1 stond voor ‘Helemaal niet leuk’ en een 5 voor ‘Erg 
leuk’. 
 

22. Hoe vond je dat de terugreis verliep? 
Deze vraag kreeg gemiddeld een 3.82 waarbij een 1 stond voor ‘Erg slecht’ en een 5 voor ‘Erg goed’. 
 

23. Heb je nog specifieke opmerkingen over bepaalde activiteiten? 
De meeste deelnemers hadden geen specifieke opmerkingen over bepaalde activiteiten. Vijf keer is 
aangegeven dat de documentaire niet zo soepel liep en drie keer werd aangegeven dat de 
daklozenopvang heel erg leuk was. Ook werden er door vijf deelnemers nog complimenten gegeven 
over de reis. 
 

24. Heb je nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 
Er waren maar drie deelnemers met een opmerking naar aanleiding van de enquête, twee maal werd 
genoemd dat het niet handig was deze ’s nachts (in het café tijdens de naborrel) af te nemen, en één 
keer werd aangegeven dat het een lange enquête was. 
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25. Heb je nog tips waar begeleiders volgend jaar rekening mee zouden kunnen houden bij het 
organiseren van een soortgelijke reis? 

Ook hier hadden lang niet alle deelnemers nog tips voor volgend jaar. Wel is een vier keer 
aangegeven dat metrokaarten beter vooraf online besteld hadden kunnen worden. Ook is er één 
keer aangegeven dat je met een niet al te grote groep op reis moet gaan en één keer dat je vaker de 
groep kan opsplitsen. Daarnaast zijn er vier opmerkingen geweest over de tijdsindeling, zo werd er 
één keer aangegeven dat er meer rekening met jetlags moet worden gehouden, een flexibeler 
rooster mag zijn, dat er rekening moet worden gehouden met de hoeveelheid vrije tijd en dat er 
meer tijd ingepland moet worden zodat er minder doorgelopen hoeft te worden. Bovendien is er nog 
één keer aangegeven dat er geen last-minute veranderingen van activiteiten moeten zijn of dat er 
beter gecommuniceerd moet worden betreffende de tijden, en is er één keer aangegeven dat er 
volgend jaar weer een mascotte moet worden meegebracht. Tot slot is er een aantal complimenten 
gegeven over het functioneren van de commissie. 
 
Eindconclusie 
 
Kortom kan uit de bovenstaande resultaten de conclusie worden getrokken dat de studiereis de 
deelnemers erg goed is bevallen. De prijs-kwaliteitverhouding was goed, de locatie en het verblijf 
werden positief beoordeeld, deelnemers waren enthousiast over de activiteiten en ook over de 
organisatie van de reis waren deelnemers erg positief. De voorbereiding en daadwerkelijke 
uitvoering van de reis kostte de commissie meer voorbereiding dan de gemiddelde studiereis, maar 
in het licht van bovenstaande resultaten vond het bestuur en de commissie het dit zeker waard.  
Deze enquête zal worden bijgevoegd in het draaiboek van de studiereiscommissie, en wordt bewaard 
als algemeen document van het VIIe bestuur. Het bestuur hoopt u met dit stuk voldoende 
geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het VIIe bestuur der SPiN 


