
 

  HEB JE NOG VRAGEN?  
 
Op onze website motrayl.com vind je 
meer informatie over ons project.

 
Vind je daar niet wat je zoekt? Dan kun je 
Karlijn Haagsman bellen of mailen. 

Karlijn (1984) werkt als onderzoeker aan 
de Universiteit Maastricht. Zij is de  
coördinator van dit project. 
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J O N G E R E N  
S C H O O L 

&  R E I Z E N

 
 
Bel of mail Karlijn gerust! 

     +31 (0)43 388 51 77 
     + 31 (0)6 83 28 27 13 
     r.haagsman@maastrichtuniversity.nl

Hoe zit het met je privacy?  
 
De vragenlijsten worden anoniem  
ingevuld.  
 
Jouw naam en contactgegevens  
bewaren we los van de vragenlijst.  
 
Kortom: we weten wel dat je mee hebt 
gedaan, maar niemand komt erachter  
wat jij precies hebt ingevuld. En zijn er 
vragen die je liever niet beantwoordt,  
dan sla je die gewoon over.

 
 
 
 
 



JONGEREN, 
SCHOOL EN REIZEN 
 
Ben jij al eens op reis geweest naar het 
buitenland?  
 
Misschien ben je wel eens op vakantie  
gegaan of heb je familieleden bezocht 
die in een ander land wonen. Misschien 
heb je zelf een tijdje in het buitenland 
gewoond en ben je daar ook naar school 
geweest.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn benieuwd of je wel eens voor  
langere tijd op reis gaat en zo ja, wat voor 
soort reizen je maakt. Verder willen we 
graag weten hoe het met je gaat, zowel 
thuis als op school.  
 
Kortom: we hebben jouw hulp nodig! 

Wat gaan we doen?

We willen je graag een aantal vragen  
stellen. Dat doen we met behulp van een 
vragenlijst die we uitdelen in de klas. 
 
Hierin staan vragen zoals:  
 
• Heb je wel eens gereisd? 
 
• Hoe gaat het op school?  
 
• Hoe gelukkig ben je? 

Waarom willen we dit weten? 
Als we meer weten over de reizen die  
jongeren maken en wat dat met hen doet, 
dan kunnen we daar iets van leren.  
 
Zo kunnen we erachter komen of scholen 
hun regels zouden moeten aanpassen en 
hoe docenten hun leerlingen nog beter 
kunnen begeleiden voor en na een lange 
reis.  

Wie doet mee? 
Onze vragenlijst zal worden ingevuld 
door middelbare scholieren in  
Nederland, Duitsland en België.  
 
Dat zijn in totaal zo’n 15.000 jongeren 
tussen 15 en 19 jaar.

Contactgegevens 
We vragen je, los van de vragenlijst, om 
je contactgegevens, zoals je  
telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Als je besluit om je contactgegevens met 
ons te delen, dan nemen we misschien 
over een paar jaar nog een keer contact 
met je op voor een vervolgonderzoek.  

Daarover hoef je nu nog niet te 
beslissen: wil je de volgende keer niet 
meewerken, dan hoeft dat niet. 

Het is belangrijk om te weten dat 
we heel zorgvuldig met je gegevens 
omgaan; we zullen deze niet openbaar 
maken of delen met anderen.  


