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Aan dit tevredenheidsonderzoek hebben 122 mensen deelgenomen (72%) 
Het totale aantal deelnemers, tijdens de activiteiten, was 577 bezoekers. 
Er waren 169 unieke deelnemers aanwezig. 
 
 

 
1. Aan welke activiteit(en) heeft u deelgenomen?                 

 

Activiteit Tevredenheidsonderzoek Aantal deelnemers % Totaal aantal deelnemers 

Cupcakes maken 2 deelnemers 6 33 % van de totale deelnemers 

Officiële Start 36 deelnemers 51 71 % van de totale deelnemers 

Dagtocht Weerribben 54 deelnemers 62 87 % van de totale deelnemers 

Dagtocht Vecht (alternatief) 8 deelnemers 8 100 % van de totale deelnemers 

Koken 11 deelnemers 17 65 % van de totale deelnemers 

Lunchbuffet 19 deelnemers 49  39 % van de totale deelnemers 

Fietstocht Stadsboerderij 25 deelnemers 30  64 % van de totale deelnemers 

Klaverjassen 8 deelnemers 10  80 % van de totale deelnemers 

Dagtocht Kamelenmelkerij 46 deelnemers 58  79 % van de totale deelnemers 

Workshop "veilig internetten" 10 deelnemers 15  67 % van de totale deelnemers 

Midgetgolf 11 deelnemers 16  69 % van de totale deelnemers 

Film 12 deelnemers 17 71 % van de totale deelnemers 

Workshop "zelfverdediging" 9 deelnemers 18  50 % van de totale deelnemers 

Fietstocht De Trekvogel 20 deelnemers 31  65 % van de totale deelnemers 

Dagtocht Hattem 41 deelnemers 49  84 % van de totale deelnemers 

Jeu de Boules en Franse middag 18 deelnemers 31 58 % van de totale deelnemers 

Fietstocht Kotterbos 28 deelnemers 41  68 % van de totale deelnemers 

Sluiting Zomerschool (muziek + Chocolatier) 63 deelnemers 68  93 % van de totale deelnemers 
 

 
         

 
  

        

Jaar     Unieke deelnemers          totaal deelnemers 

2012         160                               537 

2013         225                               762 

2014         169                               577 
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2. Wat is uw geslacht?                  
 

Man 27 22%   

Vrouw 95 78%   

 

3. Wat is uw leeftijd?                  
 

jonger dan 65 jaar 7 6%   

65 tot 70 jaar 23 19%   

70 tot 75 jaar 27 22%   

75 tot 80 jaar 33 27%   

ouder dan 80 jaar  32 26%   

  
 

4. Welk rapportcijfer geeft u de activiteiten?                  
 

 

6 4x 

  7 13x 

8 68x 

9 30x 

10 12x 

 
het gemiddelde cijfer; 8,3 
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Opmerkingen per activiteit:  
         

Cup cakes maken Heel gezellig. 

gemiddeld cijfer: 8   

Officiële start Prima georganiseerd. 

gemiddeld cijfer: 8,5 Ik vind alle activiteiten die ik gedaan heb een 8 waard. 

  Fijn om mee te maken, goede verzorging. 

    

Dagtocht Weerribben Goed verzorgd!, dank U. (2x) 

gemiddeld cijfer: 8,7 Perfect geregeld, alles liep op rolletjes. 



Prima georganiseerd. (5x) 



Organisatie prima, weer ook. Prachtige omgeving en humoristische kapitein bij de 
rondvaart. 



Een heel verzorgde bustocht door de zomerschool en veel gehoord van de chauffeur 
van de bus over de omgeving. (2x) 

  Alles naar wens. 

  Ben niet meer zo mobiel, kan de dagtochten nog mee. Dit was de derde jaar. Heerlijk!  

  t weer zat mee, de boottocht was fantastisch. 

  Fijn om mee te maken, goede verzorging. 

  Erg interessant. 

    

Alternatief Dagtocht Vecht/ Loosdrecht Het waren gezellige dagen. (2x) 

gemiddeld cijfer: 8,3 Ik vond het allemaal erg fijn bedankt! 

  Ik vind alle activiteiten die ik gedaan heb een 8 waard. 
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Koken Leuke ochtend, veel gezelligheid. (2x) 

gemiddeld cijfer: 8,5 Heel informeel, goede leider, resultaat was zeer goed! Gezellig en informatief. 

  
Mijn doelstelling is/was leren koken. De praktijk was een lunch verzorgen voor 26 
personen, waarbij ik een gerecht heb leren maken.  

    

Lunchbuffet Ik heb erg genoten, het was erg gezellig. Voor herhaling haalbaar. 

gemiddeld cijfer: 8,5 Goed georganiseerd. 

    

Fietstocht Stadsboerderij Prachtige fietstochten, prima lunch! 

gemiddeld cijfer: 8,3 Prima georganiseerd, goede keuzes, respect voor de leiding. (2x) 

  Alles was uitstekend geregeld. (3x) 

  Door het weer, leuke mensen, nieuwe dingen erbij, is heel stimulerend. 

    

Klaverjassen Fijn gehad. 

gemiddeld cijfer: 8,8   

Dagtocht Kamelenmelkerij
Goeie Chauffeur, mooie route ('s morgens. Leuke boottocht en kamelenmelkerij 
bijzonder. 

gemiddeld cijfer: 8,3 Goed verzorgd! 

  Boottocht geweldig goed - kamelen rommelig en niet de moeite waard. 

  
Een heel verzorgde bustocht door de zomerschool en veel gehoord van de chauffeur 
van de bus over de omgeving. Leerzaam (3x) 

  Alles naar wens. 

  
Ben niet meer zo mobiel, kan de dagtochten nog mee. Dit was het derde jaar. 
Heerlijk!  

  De kamelenmelkerij was voor mij het absolute hoogtepunt. 

  
de "dagtocht Kamelenmelkerij"was erg interessant en de zeep "daar gekocht" was 
erg lekker. 
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Leuke keuzes wat betreft dagtochten. Mis als alleenstaande goede aansluiting bij 
andere mensen. 

  Prima geschikt voor onze leeftijd. 

  De busreizen waren goed georganiseerd. (2x) 

  Erg leerzaam en gezellig. 

    

  

Workshop "Veilig Internetten" Van de workshops heb ik veel opgestoken. 

gemiddeld cijfer: 8,1 Veilig internetten (er was geen internet verbinding) 

  Dit jaar waren de dagtochten en workshops waardevoller. 

    

Midgetgolf Goed verzorgd! 

gemiddeld cijfer: 8,6 Prima georganiseerd. 

    

Film Ik heb erg genoten, het was erg gezellig. Voor herhaling haalbaar. 

gemiddeld cijfer: 8,3 Dit jaar waren de dagtochten en workshops waardevoller. 

    

Workshop "Zelfverdediging" Minder "bewegen voor ouderen" middag dan een workshop Zelfverdediging. 

gemiddeld cijfer: 7,8 Van de workshops heb ik veel opgestoken 

  Goed advies gekregen. 

  
Het was meer gericht op beweging, houding, mobiliteit, maar niet op zelfverdediging. 
Voor mij dekte de vlag niet de lading. 

    

Fietstocht  De Trekvogel Prachtige fietstochten, prima lunch! 

gemiddeld cijfer: 8,2 Prima georganiseerd, goede keuzes, respect voor de leiding. (2x) 

  Alles was uitstekend geregeld. (2x) 

  Alles is goed georganiseerd, mijn compliment! 
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Dagtocht Hattem Goed verzorgd! (3x) 

gemiddeld cijfer: 8,4 
Een heel verzorgde bustocht door de zomerschool en veel gehoord van de chauffeur 
van de bus over de omgeving. Leerzaam! (3x) 

  Het was een zeer mooie dag, heb genoten van de rit met de bus en het eten. 

  Hattem viel een beetje tegen. 

  
Leuke keuzes wat betreft dagtochten. Mis als alleenstaande goede aansluiting bij 
andere mensen. 

  Prima geschikt voor onze leeftijd. 

    

Jeu de Boules en Franse middag Was leuk om te doen. 

gemiddeld cijfer: 8,2 Prima georganiseerd. 

    

Fietstocht Kotterbos Goed georganiseerd, compliment. 

gemiddeld cijfer: 8,2 Prima georganiseerd, goede keuzes, respect voor de leiding. (2x) 

  Alles was uitstekend geregeld. (2x) 

  
Kotterbos niet zo geslaagd i.v.m. harde tegenwind en elektrische  fietsen gaan te 
hard. 

    

Sluiting Zomerschool (muziek en Chocolatier) Geweldig allemaal waar ik aan deel heb genomen. 

gemiddeld cijfer: 8,3 Ik heb erg genoten, het was erg gezellig. Voor herhaling haalbaar. 

  Goed verzorgd. 

  Fijn om mee te maken, goede verzorging. 

  Erg gezellig. 

  Met zoveel toewijding zijn deze activiteiten omringd. Heel fijn! 

  Het is altijd super gezellig 

  muziek - niet interessant/ te irriterend 

  Prettige mensen 

  geweldig dat dit elke zomer weer wordt georganiseerd.  
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5. Heeft u nog ideeën/ suggesties voor volgend jaar?                  
 

Boottochten: 

Lange boottochten met Almere Veertje. 

Friesland boottocht 

Boottocht Pampus. 

Boottocht Amsterdam 

Boottocht Biesbosch (2x) 

Boottocht Kagerplas + omstreek (vanaf Leiderdorp rondvaart) 

Boottocht Naardermeer/ fluisterboot. 

Boottochten vind ik geweldig. 

Boottocht Harderwijk. 

Jordaanboottocht ( aan het IJ) (3x) 

Rondvaart vanuit de camping "Waterhout". (2x) 

Boottocht Groene Hart. 
 

 
         

Computer: 

Thema's uitbreiden bijv. Email en foto's van camera naar computer. 
 

Musea: 

Tegel Museum Otterloo. 

Kruller-Muller museum Arnhem. 

Zuiderzee museum Enkhuizen. 

Speelgoed museum in Ter Schuur. 

Openlucht museum Arnhem. (4x) 

Zaanse Schans. (3x) 
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Steden / Streken 

Den Haag/ Scheveningen; zeeaquarium. 

Den Bosch/ rondvaart 

Groningen/ Wester Emden (Henk Helmantel). 

Deventer/ dagtocht 

Almere/ Stichting Aap. 

Almere/ tocht door de Oostvaardersplassen gebied. (3x) 

Houten/ Mieke van Oostveen - Verstraete vertelt over de "porseleintafel". (restaurant De Engel) 

Naar het strand. 

Texel/ dagtocht. 

Lelystad/ viskwekerij bezoeken. 

Bruinisse (Zeeland)/ mosseldagen. (2x) 

Urk/ dagtocht 

Friesland of Noord Holland lijkt me leuk. 

Amersfoort/ Dierentuin 

Limburg/ excursie (boot + bus) 

Elburg - Spakenburg - Barneveld (4x) 

Aspergetocht (3x) 

Yerseke/ oesterkwekerij (2x) 

Wijn/ kaastocht. 

Amsterdam 

Bustocht het Einde + boottocht 
 
 
 
 
 
 
 



2014 Stichting Zomerschool voor Senioren Almere        Uitkomst tevredenheidsonderzoek 

  

     P a g i n a  | 9 
Mariëtte Alberda 

Stichting De Schoor / Stedelijk Ouderenwerk 
Zomerschool voor Senioren Almere 

Sport: 

Is de bowlingbaan een idee? (2x) 

Bij fietstochten meenemen onze landschapkunstwerken? (www.schouwburgalmere.nl/landschapkunst/dagtochten landschapkunst) 

Lange wandeltochten met b.v. pannenkoeken eten bij de Kemphaan 

Nordic Walking training en 4x Midgetgolf (Meer Bewegen Buiten) opnemen in Zomerschool. 

Viswedstrijd. 

Dansworkshop 

Fietstochten op een andere manier, niet naar Stad moeten en dan weer terug naar bijv. Kotterbos. 

Tocht voor mensen met een scootmobiel. 
 

Workshop: 

Schilder workshop. 

Zang workshop. 

Koken voor mannen. (2x) 
 

Suggestie: 

Eigenlijk niet, laat me verwennen, prima zo. (2x) 

Nee, houden zo! 

Ga zo door. (5x) 

Andere muziek. 

Misschien kan alles iets goedkoper, dan kan je je voor meer dingen opgeven of in de wintermaanden. 

Ga s.v.p. door met uw gevarieerde keuzes. 

Misschien een, twee of drie dagen bustocht? Zou zéér welkom zijn. 

Ik vind alles even leuk, wat je doet. 

Als het kan meer leuke dagtochten. 

Bustochten vertrekken wat erg vroeg voor oudjes. 

Eens proberen om alleenstaande ouderen bij elkaar te krijgen. 

Indien mogelijk komen we in 2015 weer. 
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De Zomerschool voor Senioren vond plaats van 8  juli 2014 t/m 14 augustus 2014. Er hebben 577 mensen aan 19 activiteiten deelgenomen, waarvan 169 
unieke deelnemers.  Dit is een afname van 25% t.o.v. 2013. Dit is te wijten aan de extra subsidie die wij in 2013 van de gemeente  Almere mochten 
ontvangen i.v.m. ons 5 jarig lustrum. Hierdoor konden wij de activteiten voor een lagere prijs aanbieden. Echter t.o.v. 2012 is er een kleine stijging van 5% te 
zien.                            
 Er hebben in 2014 23% meer mannen meegedaan aan de activiteiten. Dit was vooral  
 zichtbaar tijdens de fietstochten. Men heeft gemiddeld aan 3,4 activiteiten per persoon  
            deelgenomen. 
                                                                                                                            De groep deelnemers onder de 65 jaar is met 17% gestegen, de groep tussen de 65 en 
                                                                                                                            75 jaar is met 15% gestegen en de groep 75 jaar en ouder is met 12% afgenomen t.o.v.  
                                                                                                                            2013. Dit jaar zagen we voor het eerst dat deelnemers van het eerste uur, nu door hun                      
                                                                                                                            hoge leeftijd niet meer mee gingen op de fietstochten. “ik ben nu 86 jaar en fietsen in           
 een grote groep durf ik niet meer”. 
                                                                                                                            De bustochten in combinatie met een boottocht worden hoog gewaardeerd. Vooral  
                                                                                                                            “oudere” senioren geven aan dat deze tochten voor hen gelijk staat met op vakantie 
                                                                                                                            gaan. “Ik kijk er al maanden naar uit, ik leg maandelijks een bedrag opzij!”; “Ik kom 
                                                                                                                            nergens meer, hier kan ik nog aan meedoe! Geweldig!”. 
                                                                                                                            Het is ook leuk om te zien dat mensen dankzij de Zomerschool een ‘nieuwe’ hobby 

                                                                                         

Was top ga zo door tot volgend jaar. 

Ik houd ervan om verrast te worden! 

Meer boottochten en bustochten (3x) 

Meer leer-zaams 

Bustochtjes of museum bezoek dichtbij. 
 

6. Vindt u het goed als we naar aanleiding van uw antwoorden 
eventueel contact met u opnemen?                 

 
 
 

ja 68% 

Nee  32% 

            

7. Korte samenvatting                 
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ontwikkelen. “Wij zijn later met 4 vrouwen 1x per week het spel gaan spelen (Jeu de Boules”. Ook een deelnemer aan ‘koken met mannen’ gaat doorstromen 
naar de kookgroep in Stedenwijk.  Na de fietstocht van 12 augustus hebben alle deelnemers een doos tomaten meegekregen om de tuinders van Nederland 
te steunen, die door de boycot gedupeerd werden. Helaas is het artikel hierover niet in de media opgenomen. 
Er heeft  in september 2014 een evaluatie  met het bestuur plaats gevonden. Dit jaar hebben alle geplande activiteiten doorgang gevonden, er was 
voldoende animo. Mede door de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek 2013 is er gekeken naar de ideeën en suggesties die uit de groep deelnemers 
gekomen is. De deelnemers gaven de activiteiten gemiddeld een 8,3. Dit cijfer ligt gelijk aan de waardering van 2013. 
In 2015 zal er extra inzet worden gepleegd om het programma onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Doordat de ledenbladen van de 
ouderenbonden minder verschijnen, zal het nieuwe programma van de Zomerschool eerder bekend zijn (eind maart 2015). 
De Inschrijfdagen 2015 zullen  op donderdag 18 juni en dinsdag 23 juni plaatsvinden van 13:00 – 15:00 uur. 
 

 
 

                                              
 08-07 Cupcakes                   08-07 Opening                    10-07 Boottocht                  15-07 Koken + Lunch         15-07 Klaverjassen            17-07 Fietstocht 

              
 22-07 Kamelenmelk           24-07 Internetten              24-07 Midgetgolf                29-07 Film                            29-07 Zelfverdediging        31-07 Fietstocht 

                   
05-08 Terwolde                  07-08 Koken + Lunch           07-08 Jeu de Boules            12-08 Fietstocht                  14-08 Chocolatier              14-08 Sluiting 
 

8. 6 weken Zomerschool voor Senioren in beeld                 
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De Zomerschool voor Senioren is een samenwerkingsverband tussen de Ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB en Stichting de Schoor. Voor meer foto’s en 
informatie: www.zomerschoolvoorseniorenalmere.nl 
 
In 2015 zal de Zomerschool voor Senioren plaats vinden : 

Dinsdag 7 juli 2015 t/m donderdag 13 augustus 2015 
 

Ik wil alle deelnemers, aan de Zomerschool voor Senioren, bedanken voor het vertrouwen dat men in ons stelt en voor de hartverwarmende reacties. 
Bedankt; Co, Ingeborg, Hans, Harry, Martha en vele anderen.  
 
Mariëtte Alberda 
Stichting De Schoor/ Ouderenwerk 
06.52420105 
alberda@deschoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zomerschoolvoorseniorenalmere.nl/

