Wij vragen uw mening.........
Voor inlichtingen: 030-6572636

Geachte abonnee,
Begin september hebben wij de najaarsfolder verstuurd met daarin beknopte informatie over de nieuwe
Teleacprogramma's (zie afbeelding hieronder). Dit is inmiddels de tweede editie.
U ontvangt deze folder in plaats van de vertrouwde halfjaarlijkse Teleacgids. De reden hiervoor ligt in een
nieuwe manier van programmeren bij de publieke omroep.
We willen graag uw mening weten over de nieuwe folder. Het invullen van deze korte vragenlijst kost u niet
meer dan 5 minuten. De ingevulde vragenlijst kan kosteloos in bijgevoegde envelop worden geretourneerd.
Mocht u de antwoordenvelop niet meer bij de hand hebben, stuurt u dan de vragenlijst naar:
DataDesk, Antwoordnummer 2006, 3970 VD Bunnik.
Onder de inzenders worden 4 Iris waardebonnen van 25 euro verloot!
Zet voor deelname aan de verloting uw telefoonnummer op de achterzijde van de retourenvelop
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

1.

Heeft u de najaarsfolder ontvangen?
(zie afbeelding hiernaast)

ja
nee
ga door naar vraag 13

weet ik niet

2.

In hoeverre heeft u de najaarsfolder gelezen?
helemaal gelezen
ga door naar vraag 4

voor een deel gelezen
niet / nauwelijks gelezen
alleen even bekeken

3.

Waarom heeft u de folder niet of nauwelijks gelezen?
(meer antwoorden mogelijk)

nog niet toegekomen, wel van plan
nog niet toegekomen, ook niet van plan
geen interessante onderwerpen
geen tijd
over het hoofd gezien
kwijt geraakt
anders namelijk...

(Graag duidelijk schrijven in blokletters)
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10. Heeft u naar aanleiding van de folder de website
van Teleac bezocht? (www.teleac.nl)
ja

De vragen 4 tot 6 gaan over de inhoud van de folder.
Als u de folder (nog) niet gelezen heeft gaat u verder met vraag 7

nee
4.

5.

11. Heeft u de informatie, die u zocht op de website
ook gevonden?
ja, ging gemakkelijk

Gaf de folder voldoende informatie over het
programma-aanbod van Teleac?
ja, ruim voldoende
ja, voldoende

ja, maar met enige moeite

nee, eigenlijk te weinig

ja, maar met zeer veel moeite

nee, veel te weinig

nee, niet gevonden

Miste u bepaalde informatie in de folder of heeft u
punten die beter zouden kunnen?

12. Miste u bepaalde informatie op de site of heeft u
punten die beter zouden kunnen?

(Indien ja, dan graag omschrijven, anders deze vraag leeg laten.)

6.

ga door naar vraag 13

(Indien ja, dan graag omschrijven, anders deze vraag leeg laten.)

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken
over de folder?
(open laten indien geen mening)

eens

beetje
eens

beetje
oneens

oneens

13. Hoeveel waarde hecht u aan de folder als u alle
informatie ook op de website kunt vinden?
In dat geval is de folder voor mij......
toch zeer belangrijk
toch belangrijk

- de schrijfstijl is prettig

niet zo belangrijk

- verhouding tekst/foto's is goed

helemaal niet belangrijk

- het lettertype is goed leesbaar
- de vormgeving is overzichtelijk
Tot slot enkele achtergrondkenmerken.

- het formaat (A5) is prima
14. Wat is uw leeftijd?
jaar
7.

De folder komt nu 2x per jaar uit. Is dit voldoende
of wilt u vaker op de hoogte gebracht worden van
het programma-aanbod van Teleac?
tweemaal per per jaar is prima

15. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Lagere school
Havo

liever vaker dan 2x per jaar
weet ik niet

8.

Heeft u de najaarsfolder bewaard?
ja

HBO

MBO

Universiteit

16. Beschikt u thuis over een computer met
internetaansluiting?
ja

nee

9.

LHNO/Mavo

Welk rapportcijfer zou u de folder geven?

nee

17. Uw geslacht?
man
vrouw

(1 tot en met 10)

Rapportcijfer:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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