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Sectie 1 van 9

Leeronderzoek: Enquête 
Studentenhuisvesting                                  
Propedeuse 2015/2016
- Achtergrond 
Deze enquête  is ontwikkeld als instrument voor dataverzameling  t.b.v. een  leeronderzoek dat wordt 
uitgevoerd door studenten in het programma onderzoek in het B cluster van de  propedeuse. De student 
is in dit leeronderzoek dus zowel respondent als onderzoeker.  

- De casus 
Deze enquête is gebaseerd op de landelijke monitor studentenhuisvesting 2015. De situaties die in de 
woonbeelden worden beschreven zijn deels fictief.  

- Invullen en privacy
Het invullen van deze enquête duurt 5 tot 10 minuten. De verwerking van de gegevens in de practica 
SPSS zal geanonimiseerd plaatsvinden.We gebruiken klas en groepsnummer alleen voor 
responscontrole. Deze gegevens  worden uit het databestand verwijderd. 

Wij wensen je veel succes met dit leeronderzoek en hopen dat je de onderzoeksgegevens in plezierige en 
leerzame practica  tot interessante resultaten kunt verwerken! 

De docenten onderzoek propedeuse B cluster. 

Faculteit Economie en Management / Instituut Bedrijfskunde en 

Enquete woonwensen studenten propedeuse

VRAGEN REACTIES 269
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Na sectie 1

Sectie 2 van 9

Verder naar de volgende sectie

Vragen over je huidige woonsituatie
Beschrijving (optioneel)

Wat is je huidige woonsituatie?  Je  woont nu :

Bij je ouders

Op kamers (met gedeeld gebruik van sanitair en / of keuken)

In een eénkamerwoning met uitsluitend eigen voorzieningen (sanitair en keuken)

In een zelfstandige huurwoning eventueel met partner

In een zelfstandige koopwoning eventueel met partner

Overige...

Hoeveel vierkante meter bedraagt het woonoppervlak van je kamer 
ongeveer? (exclusief keuken, douche en toilet) 

Korte antwoordtekst

Hoeveel euro betaal je per maand aan wonen? (MET kosten voor 
gas, water, elektriciteit, gemeentelijke heffingen, service en internet. 
NB. Wat je eventueel terugkrijgt aan huurtoeslag of 
hypotheekrenteaftrek NIET in mindering brengen)

Korte antwoordtekst
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Na sectie 2

Woon je nu in de gemeente waar je ook studeert?

Ja

Nee

Hoe lang is de reistijd van je woning naar de HAN doorgaans? 

Minder dan 10 minuten

10 - 20 minuten

21 - 40 minuten

41 -  60 minuten

61 - 90 minuten

Langer dan 90 minuten

Uitermate
ontevreden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uitermate
tevreden

Hoe tevreden ben je al met al over je huidige woonsituatie ? Geef 
een rapportcijfer van 1 tot 10 waarin 1 uitermate ontevreden 
betekent en 10 uitermate tevreden.

Wil je het rapportcijfer kort toelichten?

Tekst lang antwoord

Verder naar de volgende sectie
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Sectie 3 van 9

Na sectie 3

Sectie 4 van 9

Vragen over eventuele verhuisplannen
Beschrijving (optioneel)

Ben je van plan te verhuizen? 

Ja, ik heb het huur-/koopcontract al (bijna) getekend

Ja, binnen een half jaar

Ja, over een half jaar tot 1 jaar

Ja, over meer dan 1 jaar

Nee, ik ben voorlopig niet van plan te verhuizen

Weet ik (nog) niet

Ga naar sectie 5 (Gewenste woonsitua...e en woonomgeving)

Motieven om te willen verhuizen
Beschrijving (optioneel)

Rij 1.

Waarom wil je verhuizen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Huishoudenssituatie (o.a. verlaten ouderlijk huis, samenwonen, uit elkaar gaan)
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Na sectie 4

Sectie 5 van 9

Rij 2.

Rij 3.

Rij 4.

Rij 5.

Rij 6.

Rij 7.

Kolom 1.

Kolom 2.

Prijs-kwaliteit wonen (o.a. goedkoper, groter, buitenruimte, eigen voorzieningen)

Dichter bij de HAN Campus

Dichter bij het centrum van de stad

Huisgenoten (o.a. andere huisgenoten, leuke huisgenoten, mensen die ik ken)

Verplicht verhuizen (o.a. campuscontract loopt af, antikraak, aflopende onderhuur)

Andere reden

wel

niet

Andere reden, namelijk....

Tekst lang antwoord

Verder naar de volgende sectie

Gewenste woonsituatie en 
Of je nu wel of niet wilt verhuizen, je hebt waarschijnlijk wel wensen ten aanzien van je huisvesting. Door 
onderstaande vragen te beantwoorden kun je aangeven wat deze wensen zijn.

Welke oppervlakte (m2) dient jouw kamer in de gewenste situatie 
minimaal te hebben ? (exclusief keuken, douche en toilet)

Korte antwoordtekst
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Na sectie 5

Sectie 6 van 9

Hoeveel euro wil je per maand ten hoogste betalen aan wonen? 
(MET kosten voor gas, water, elektriciteit, gemeentelijke heffingen, 

Korte antwoordtekst

Rij 1.

Rij 2.

Rij 3.

Rij 4.

Rij 5.

Rij 6.

Rij 7.

Kolom 1.

Kolom 2.

Kolom 3.

Kolom 4.

Kolom 5.

Hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten van de woonomgeving 

Veiligheid van de buurt

Groene omgeving

Aanwezigheid balkon of tuin

Eigen parkeerplek

Openbaar vervoer op loopafstand

Centrum op loopafstand

HAN campus op loopafstand

Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk (neutraal)

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

Verder naar de volgende sectie



3-3-2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse - Google Formulieren

https://docs.google.com/forms/d/1XFAaiIACVdLKTxg0mI8eu61SEkJfJllXYLAJHIQBUpw/edit?usp=drive_web 7/12

Woonbeelden
Hieronder staan 5  voorbeelden van mogelijke woonsituaties. Naast relevante woningkenmerken staat er 
ook een indicatie voor de huur : lager dan gemiddeld-gemiddeld-hoger dan gemiddeld. Geef voor ieder 
woonbeeld aan in hoeverre dat woonbeeld past bij jouw woonwensen.

Woonbeeld 1: dicht bij station en HAN campus; ruime woonkamer 
met eigen douche en toilet; gedeelde keuken; huurprijs iets hoger 

Past helemaal
niet

1 2 3 4 5

Past volledig

In hoeverre past woonbeeld 1 bij jouw woonwensen? 

Woonbeeld 2:  15 minuten fietsen naar centrum; een grote 
gemeenschappelijke woonkeuken, waaromheen zes 
eenpersoonskamers liggen; door de indeling van de clusters kan 
elke bewoner kiezen voor privacy of voor het gemeenschappelijk 
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Past helemaal
niet

1 2 3 4 5

Past volledig

In hoeverre past woonbeeld 2 bij jouw woonwensen? 

Woonbeeld 3 : Deze zelfstandige appartementen hebben een ruime 
woonkamer met open keuken, slaapkamer en een eigen badkamer 
met douche en wc. 10 minuten fietsen naar het centrum; huurprijs 
veel hoger dan gemiddeld.

Past helemaal
niet

1 2 3 4 5

Past volledig

In hoeverre past woonbeeld 3 bij jouw woonwensen? 
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Woonbeeld 4: 25 min. fietsen van centrum; er is een klein 
dakterras en een fietsenberging voor alle bewoners; gedeelde 
keuken, eigen wc en badkamer; huurprijs veel lager dan 

Past helemaal
niet

1 2 3 4 5

Past volledig

In hoeverre past woonbeeld 4 bij jouw woonwensen? 

Woonbeeld 5: in centrum, fraai aangelegde binnentuin, gedeelde 
keuken, wc en badkamer. kleinere woonkamer, gemiddelde 

1 2 3 4 5

In hoeverre past woonbeeld 5 bij jouw woonwensen? 
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Na sectie 6

Sectie 7 van 9

Past helemaal
niet

Past volledig

Verder naar de volgende sectie

Tot slot...nog enkele persoonlijke 
Beschrijving (optioneel)

Wat is je geslacht?

Man

Vrouw

In welk jaar ben je geboren?

Korte antwoordtekst

Hoeveel bedraagt je totale netto inkomen per maand? (inclusief 
studiefinanciering, aanvullende lening, collegegeldkrediet, ouderlijke 
bijdrage, werk, toeslagen en overige inkomsten)

Korte antwoordtekst

Welke opleiding volg je nu?

Bedrijfskunde / MER

Logistiek
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Na sectie 7

Sectie 8 van 9

Human Resource Management

Facility Management

In welke plaats volg je deze opleiding?

Arnhem

Nijmegen

In welke groep zit je nu ? (vul in XXX-XXX bv. FMN-B01 of HMA-

Korte antwoordtekst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In welke onderzoeksgroep zit je?

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Weet ik niet

Verder naar de volgende sectie
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Na sectie 8

Sectie 9 van 9

Einde van deze enquête.
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Je hebt nu kennis gemaakt met de meest 
voorkomende vraagvormen en antwoordmogelijkheden. In de practica SPSS leer je hoe je de 
ingevoerde gegevens statistisch kunt verwerken en analyseren. Hieronder staan nog twee vragen ter 

Hoeveel minuten duurde het invullen van deze enquête?

Korte antwoordtekst

Heb je opmerkingen over deze enquête ?

Tekst lang antwoord

Verder naar de volgende sectie

Bronvermelding
Bron Woonbeelden : https://www.sshn.nl/huurders/informatie-per-complex geraadpleegd op 16 
februari 2016


