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Vragenlijst maatschappelijke stage 

Deze vragenlijst hoort bij een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar maatschappelijke 

stages. DEZE VRAGENLIJST IS VERTROUWELIJK. De antwoorden die je geeft worden 

alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden niet doorgegeven aan anderen. 

Laat bij het invullen niemand meekijken terwijl je de vragen invult.  

Als je hele klas de vragenlijst heeft ingevuld, zullen we per klas een waardebon van € 10 

verloten. Aan het einde van de vragenlijst krijg je hier meer informatie over. 

Deel A. Vragen over jezelf 

1. We beginnen met een aantal algemene vragen over jou:  

Wat is de naam van jouw school? …………………… …………………………………………… 

In welke klas zit je? ………………………………… Leerjaar (1, 2, 3….): ……………………… 

Wat is jouw geboortedatum?   

  

Wat is de eerste letter van jouw voornaam?   ……… 

Eventueel tussenvoegsel (bv: de, van der, el, der, etc.):  ……… 

En de eerste letter van jouw achternaam?    ……… 

Ben je een jongen of een meisje?  □ jongen □ meisje 

2. Nu volgen een aantal vragen over wat voor persoon je bent. Wil je van de onderstaande 

uitspraken aangeven hoe goed ze bij je passen? Denk niet te lang na, het gaat om je eerste 

reactie. Het gaat om jouw eigen mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Je kunt antwoorden geven van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 5 (past helemaal bij mij). 

 Past 

helemaal 

niet bij mij 

Past niet bij 

mij 

Past een 

beetje bij 

mij 

Past bij mij Past 

helemaal 

bij mij 

Ik vind het belangrijk mijn bezittingen met andere 

mensen te delen. 

1 2 3 4 5 

Ik vind het belangrijk mij in te spannen voor anderen. 1 2 3 4 5 

Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en 

anderen die het nodig hebben. 

1 2 3 4 5 

Ik voel vaak bezorgdheid voor mensen die het minder 

goed hebben dan ikzelf. 

1 2 3 4 5 

De problemen van anderen kunnen me meestal niets 

schelen. 

1 2 3 4 5 

Het ongeluk van andere mensen doet me meestal niet 

zoveel. 

1 2 3 4 5 

Ik word vaak geraakt door wat andere mensen 

meemaken. 

1 2 3 4 5 

_  _ _  _ _  _  _  _ 
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3. Wil je aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen?  

 

 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet mee 

eens 

Neutraal Mee eens Helemaal 

mee eens 

In het algemeen zijn de meeste mensen wel te 

vertrouwen. 

1 2 3 4 5 

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met 

andere mensen. 

1 2 3 4 5 

De meeste mensen zullen een leugen vertellen als ze 

daardoor zelf beter af zijn 

1 2 3 4 5 

 

4. Wil je aangeven in hoeverre je de volgende stellingen belangrijk vindt? Je kunt 

antwoorden van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (heel erg belangrijk). 
 Helemaal niet belangrijk… … heel  erg belangrijk

…dat mensen respect hebben voor elkaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat mensen geen overlast veroorzaken voor anderen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat mensen begrip hebben voor mensen die een 

andere mening hebben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat oude mensen een waardig bestaan hebben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat mensen goede gezondheidszorg krijgen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat de natuur gespaard wordt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…dat de mensenrechten gerespecteerd worden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Wil je aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen?  
 

 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet mee 

eens 

Neutraal Mee eens Helemaal 

mee eens 

Ik heb een aantal mooie talenten.  1 2 3 4 5 

Diep van binnen denk ik over mezelf als een mislukkeling. 1 2 3 4 5 

Ik heb niet veel om trots op te zijn. 1 2 3 4 5 

Ik heb een positieve houding ten opzichte van mezelf. 1 2 3 4 5 

Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

Ik ben tevreden met mijn leven 1 2 3 4 5 

 

6. Bedenk bij de volgende vragen hoe vaak je doet wat er staat.  

 Doe ik 

nooit 

Doe ik 

zelden 

Doe ik 

soms 

Doe ik 

meestal 

Doe ik 

altijd 

Een gesprekje beginnen met een jongen of meisje die je 

niet kent. 

1 2 3 4 5 

Aan een groep jongens of meisjes iets vertellen wat je 

hebt meegemaakt. 

1 2 3 4 5 

Een mening geven die anders is dan de mening van 

degene met wie je praat. 

1 2 3 4 5 

Iemand vertellen dat je hem of haar graag mag. 1 2 3 4 5 

Wanneer een vriend of vriendin het niet met je eens is, 

toch je eigen mening vasthouden. 

1 2 3 4 5 

Een gesprek beginnen met een jongen of meisje die je 

er knap uit vindt zien. 

1 2 3 4 5 

Tegen iemand zeggen dat je erg tevreden bent over 

iets dat je hebt gedaan. 

1 2 3 4 5 
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7. Nu is de vraag waar je goed in bent en waar je minder goed in bent.  

 

 

Helemaal 

niet goed 

Niet zo 

goed 

Niet goed, 

maar ook 

niet slecht 

Goed Erg goed 

Samenwerken met anderen 1 2 3 4 5 

Luisteren naar anderen 1 2 3 4 5 

Als iemand iets fout doet uitleggen hoe het beter kan 1 2 3 4 5 

Zelfstandig werken 1 2 3 4 5 

Dingen organiseren 1 2 3 4 5 

 

8. We willen graag nagaan hoe goed mensen de betekenis van moeilijke woorden raden. 

Hieronder staan 4 woorden (links). Bij elk woord staan vijf mogelijke omschrijvingen 

gegeven. Probeer uit je hoofd te raden wat de juiste betekenis van elk woord is en omcirkel 

dit.  

Woord1 Betekenis1 Betekenis2 Betekenis3 Betekenis4 Betekenis5 Betekenis6 

Woord2 Betekenis1 Betekenis2 Betekenis3 Betekenis4 Betekenis5 Betekenis6 

Woord3 Betekenis1 Betekenis2 Betekenis3 Betekenis4 Betekenis5 Betekenis6 

Woord4 Betekenis1 Betekenis2 Betekenis3 Betekenis4 Betekenis5 Betekenis6 

 

9. Wat vind je, over het algemeen genomen, van je gezondheid? 

1 

Slecht 

2 

Matig 

3 

Goed 

4 

Zeer goed 

5 

Uitstekend 

 

10. Hoeveel geld krijg je ongeveer per maand van je ouders om zelf te besteden? …………… 

 

11. Heb je een bijbaantje?    

□ nee  □ ja, daar verdien ik  ………… euro per maand mee. 

 

12. In de volgende lijst zie je woorden over algemeen menselijke eigenschappen. Wij vragen je 

telkens aan te geven in welke mate jijzelf die eigenschap bezit. Probeer zo eerlijk mogelijk te 

antwoorden, ook als je een eigenschap eigenlijk helemaal niet zo leuk van jezelf vindt. Er zijn 

geen goede of foute antwoorden. Ik ben … 

 

 

Klopt 

helemaal 

niet  

Klopt niet Klopt soms 

wel, soms 

niet 

Klopt wel Klopt 

helemaal  

Vriendelijk 1 2 3 4 5 

Verlegen 1 2 3 4 5 

Netjes 1 2 3 4 5 

Veelzijdig 1 2 3 4 5 

Zenuwachtig 1 2 3 4 5 

Aardig 1 2 3 4 5 

Stil 1 2 3 4 5 

Ordelijk 1 2 3 4 5 

Vernieuwend 1 2 3 4 5 

Nerveus 1 2 3 4 5 

Creatief 1 2 3 4 5 

Open 1 2 3 4 5 
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13. Ben je lid van een kerk of geloofsgemeenschap?  
□ nee  ► verder met vraag 14 

□ ja ► welke kerk of geloofsgemeenschap is dat? 

  □ Rooms Katholiek □ PKN (Protestantse Kerk in Nederland)  □ Islam 

  □ ander geloof, nml:……………………………………………………………………… 
 

14. Hoe vaak bezoek je diensten of vieringen van een kerk of geloofsgemeenschap? 
□ (vrijwel) nooit □ één of enkele malen per jaar □ ongeveer 1 keer per maand 

□ 1 keer per week □ vaker dan 1 keer per week 
 

15. In welk land ben je geboren?  
□ Nederland 

□ Indonesië, Molukken 

□ Turkije 

□ Marokko 

□ Suriname 

□ Nederlandse Antillen, Aruba 

□ Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal) 

□ Oost-Europa (Joegoslavië, Hongarije, Polen, 

Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, 

Rusland, etc.) 

□ West-Europa (Duitsland, Groot-Brittannië, 

België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, 

Scandinavië, Denemarken etc.) 

□ Ander buitenland, namelijk……… 
 

16. In welk land zijn je vader en moeder geboren?  
Vader Moeder 

□ Nederland 

□ Indonesië, Molukken 

□ Turkije 

□ Marokko 

□ Suriname 

□ Nederlandse Antillen, Aruba 

□ Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal) 

□ Oost-Europa (Joegoslavië, Hongarije, Polen, 

Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Rusland) 

□ West-Europa (Duitsland, Groot-Brittannië, België, 

Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië, 

Denemarken) 

□ Ander buitenland, namelijk……… 

□ Nederland 

□ Indonesië, Molukken 

□ Turkije 

□ Marokko 

□ Suriname 

□ Nederlandse Antillen, Aruba 

□ Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal) 

□ Oost-Europa (Joegoslavië, Hongarije, Polen, 

Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Rusland) 

□ West-Europa (Duitsland, Groot-Brittannië, België, 

Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië, 

Denemarken) 

□ Ander buitenland, namelijk……… 
 

17. Op welk niveau zit je op school? 
1. VMBO       2. HAVO      3. VWO     4. Atheneum      5. Gymnasium    6. Anders, ………………… 
 

18a. Welke leerweg volg je (als je op het VMBO zit)? 
1. Theoretische leerweg                              2. Gemengde leerweg           

3. Kaderberoepsgerichte leerweg              4. Basisberoepsgerichte leerweg 
 

18b. Welk vakkenpakket heb je (als je op het VMBO zit)? 
1. Techniek                 2. Zorg en welzijn           3. Economie                4. Landbouw  
 

19. Welk profiel volg je (HAVO/VWO/Atheneum/Gymnasium)? 
1. Cultuur & maatschappij                               2. Economie & maatschappij   

3. Natuur & gezondheid                                   4. Natuur & techniek 
 

20. Ga je met veel of weinig plezier naar school? 

1 

Met tegenzin 

2 

Met weinig plezier 

3 

Met een beetje plezier 

4 

Met veel plezier 
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Deel B. Vragen over maatschappelijke betrokkenheid 

 

 

21.  Stel dat iemand uit je klas zou vragen om mee te helpen met één van  

de volgende activiteiten. Zou je dat dan doen? 

Nee Mis- 

schien  

Ja 

Voorlezen aan kinderen op een basisschool 1 2 3 

Voorlezen aan bewoners van een bejaardenhuis 1 2 3 

Bardienst op de sportclub waar je klasgenoot lid van is 1 2 3 

Collecteren voor een nieuwe speeltuin in de buurt 1 2 3 

Collecteren voor onderzoek om ziekten te bestrijden zoals kanker, nierziekten, aids 1 2 3 

Collecteren voor hulp aan arme landen en oorlogsgebieden 1 2 3 

Geld geven voor een nieuwe speeltuin in de buurt 1 2 3 

Geld geven voor onderzoek om ziekten te bestrijden zoals kanker, nierziekten, aids 1 2 3 

Geld geven voor hulp aan arme landen en oorlogsgebieden 1 2 3 

 

22. Wil je van de volgende stellingen aangeven of je het ermee eens bent?  

 

 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet mee 

eens 

Neutraal Mee eens Helemaal 

mee eens 

In mijn sociale omgeving is het vanzelfsprekend dat je 

vrijwilligerswerk doet 

1 2 3 4 5 

Iedereen moet tenminste één keer in zijn leven 

vrijwilligerswerk doen 

1 2 3 4 5 

Ik vind dat iedereen aan goede doelen zou moeten 

geven 

1 2 3 4 5 

Mensen in mijn omgeving vinden het vanzelfsprekend 

dat je aan goede doelen geeft 

1 2 3 4 5 

 

23. Hoe vaak ben je in het afgelopen jaar (2008) gevraagd om geld te geven 

aan een goed doel? Bijvoorbeeld voor een sponsorloop of een 

inzamelingsactie tegen armoede e.d. 

 

 

 

…… keer 

24. Als je alle bedragen die je sinds het begin van dit jaar (2008) hebt gegeven 

aan goede doelen bij elkaar optelt, hoeveel euro is dat dan? 

Tel alleen giften die je zelf hebt betaald mee. 

 

€ ……… 

 

25. Hoeveel denk je dat je leeftijdsgenoten sinds het begin van dit jaar (2008) 

hebben gegeven aan goede doelen? 

 

€ ……… 

 

26. Denk eens aan de laatste keer dat je gevraagd werd om geld te doneren.  

 Hoe lang geleden was dat? 

Heb je toen geld gegeven? 

 

…..weken 

□ Nee   □ Ja 

 

27. Help je je klasgenoten wel eens met huiswerk maken? 

□ ja, vaak □ ja, soms □ bijna nooit □ nooit 
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28. Help je andere leerlingen, die niet bij jou in de klas zitten, wel eens met huiswerk maken? 

(bijv. je broer/zus, oppaskinderen, vrienden buiten de klas …) 

□ ja, vaak □ ja, soms □ bijna nooit □ nooit 
 

29. Het leven draait meestal niet alleen om uitgaan en gezelligheid. Iedereen heeft wel eens 

iemand nodig om belangrijke zaken te bespreken. Komen vrienden of vriendinnen wel eens 

naar jou toe om hun persoonlijke dingen, zoals problemen thuis, ruzies, maar ook 

verliefdheid met je te bespreken? 

□ ja, vaak □ ja, soms □ bijna nooit □ nooit 
 

30. Ben je van plan te gaan stemmen als je 18 bent geworden? □ nee      □ ja 
 

31. Op welke politieke partij zou je stemmen als er vandaag Tweede-Kamerverkiezingen 

zouden zijn? 

□ CDA □ D66 □ Trots op Nederland (Groep Verdonk) 

□ PvdA □ ChristenUnie □ Andere partij: ………………… 

□ VVD □ SGP □ Blanco/ongeldig 

□ SP □ PVV (Groep Wilders) □ Wil ik niet zeggen  

□ Groen Links □ Partij voor de Dieren □ Dat weet ik niet  

 

32. Mijn interesse in de politiek is… 

1 

Zeer klein 

2 

Klein 

3 

Middelmatig 

4 

Groot 

5 

Zeer groot 

 

33. Heb je een maatschappelijke stage gedaan?  

□  Nee.      ► verder met vraag 34 

□  Nee, wel een bedrijfs/winkelstage  ► verder met vraag 34 

□  Ja, daar ben ik mee bezig    ► verder met vraag 34 

□  Ja, een maatschappelijke stage (bij een instelling zonder winstoogmerk)    ► vraag 35 

□  Ja, een bedrijfs/winkelstage én een maatschappelijke stage         ► vraag 35 

 

34. [Als je nog geen maatschappelijke stage hebt gedaan of er nu mee bezig bent] 

Wat vind je ervan om op maatschappelijke stage te gaan?  

1 

Heel erg negatief 

2 

Negatief 

3 

niet negatief, maar 

ook niet positief 

4 

Positief 

5 

Heel erg positief 

 

► als je nog geen maatschappelijke stage hebt gedaan of er nu mee bezig bent, ga dan nu 

verder met Deel D, vraag 62 
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Deel C. Vragen over je maatschappelijke stage 
 
 

De volgende vragen gaan over de maatschappelijke stage die je hebt gedaan en zijn alleen 

bedoeld voor de leerlingen die het afgelopen jaar op maatschappelijke stage zijn geweest. 
 

35. Waar ben je het afgelopen jaar op stage geweest? Schrijf hier de naam van de organisatie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

36. In welk schooljaar heb je een maatschappelijke stage gedaan?  

      (bijvoorbeeld: 2006-2007)   ………………………. 
 

37. Kende je deze organisatie al voor je er op stage ging? 
□  Nee, ik had er nog nooit van gehoord □  Een beetje, ik had er al wel eens van gehoord 

□  Ja, ik was er al lid van   □  Ja, ik deed er al vrijwilligerswerk 
 

38. Op welk terrein is de organisatie waar je stage hebt gelopen actief? 

□   Sport □   Jeugd/kinderen (bijv. Scouting, Jong Nederland) 

□   Gezondheidszorg (ziekenhuis, psychiatrische 

instelling) 
□   Vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp, 

mensenrechten 

□   Verzorgings/verpleegtehuis voor ouderen □   Politiek 

□   Scholen/ Volwasseneneducatie □   Milieu, natuurbehoud, dierenbescherming 

□   Kunst en cultuur □   Religie en levensbeschouwing 

□   Opbouwwerk, club en buurthuiswerk □   Recreatie, hobby 

□   Overig:  ……………………………………………………………………………………… 

(bijvoorbeeld vakbond, beroepsorganisatie, sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering en 

slachtofferhulp, buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw of huurdersvereniging, 

organisatie voor allochtonen) 
 

39. Wat voor activiteiten heb je gedaan in je stage?  

□   Fondsen werven, collecteren 

□   Organisatorische taken zoals dingen regelen, kantoorwerk, administratie 

□   Anderen helpen met huiswerk, informatie of advies geven 

□   Belangen behartigen of campagne voeren 

□   Bezoeken afleggen of gezelschap houden 

□ Verzorging 

□   Persoonlijke steun geven 

□   Begeleiden van activiteiten (bijv. spelletjes) 

□   Klussen 

□   Andere activiteiten(bijvoorbeeld vervoer bieden): ……………………………………  

 

40. Wie heeft je begeleid bij het zoeken van een stage? 
□  Docent op school 

□  Ouders 

□  Coördinator van de stages 

□  Bemiddelingsbureau 
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41. Mocht je zelf je stageplaats kiezen? 
□  Nee, er was geen keuze   

□  Ik mocht kiezen uit een lijst met stageplaatsen 

□  Ik mocht helemaal zelf bedenken waar ik op stage wilde  ► verder met vraag 44 

 

42. Mocht je voorkeuren opgeven voor een bepaalde stageplaats?  □ nee  □ ja 

 

43. Vind je dat er goed rekening is gehouden met je voorkeuren? 

1 

Helemaal niet 

2 

Niet 

3 

Een beetje 

4 

Heel goed 

 

44. Hoe tevreden was je met de stage die je hebt gekregen? 

1 

Helemaal niet 

tevreden 

2 

Niet tevreden 

3 

Niet tevreden, 

maar ook niet 

ontevreden 

4 

Tevreden  

5 

Heel tevreden 

 

45. Mocht je zelf bepalen wat je tijdens je stage precies zou doen? 
□ Ja, ik mocht helemaal zelf bedenken wat ik tijdens de stage wilde doen 

□ Ja, ik mocht kiezen uit een lijst met mogelijke activiteiten 

□ Nee, dat beslisten anderen:   □ een docent op school  

□ iemand op mijn stage 

□ iemand anders, nl. ………………………………………. 

 

46. Met hoeveel andere leerlingen ben je op stage geweest (bij dezelfde organisatie)? Als je 

alleen op stage bent geweest, vul dan nul in: …………………………………………………

  

47. Hoeveel dagen ben je met de stage bezig geweest? ……… dagen 

 

48. Hoeveel uur per dag was dat gemiddeld?  ……… uur 

 

49. Heb je meer of minder tijd aan de stage besteed dan je moest van school? 
□  veel minder  □  minder  □  precies evenveel  □  meer  □  veel meer 

□  ik mocht zelf weten hoeveel tijd ik met de stage bezig was 

 

50. Heb je vrij gekregen van school voor de stage? 
□  Nee    □  Gedeeltelijk  □  Ja, helemaal 

51. Heb je in eerdere jaren ook al stage gelopen? 
□  Nee  □  Ja, in het afgelopen jaar    □  Ja, in de afgelopen 2 jaar    □  Ja, langer dan 2 jaar geleden  

 

51. Hoe kijk je terug op je stage? 
1 

Heel erg negatief 

2 

Negatief 

3 

niet negatief, maar 

ook niet positief 

4 

Positief 

5 

Heel erg positief 

 

52. Hoe keek je tegen je stage aan voordat je er aan begon? 

1 

Heel erg negatief 

2 

Negatief 

3 

niet negatief, maar 

ook niet positief 

4 

Positief 

5 

Heel erg positief 
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53. Geef aan in hoeverre je stage bijgedragen heeft aan de volgende dingen… 

Op mijn stage heb ik vooral 

dingen gedaan waar ik… 

1. helemaal niet 

goed in ben 

2 3 4 5. erg goed in ben 

Mijn stage was… 1. saai 2 3 4 5. uitdagend 

Op mijn stage heb ik…  1. niks geleerd 2 3 4 5. erg veel geleerd 

Op mijn stage voelde ik mij… 1. helemaal niet 

gewaardeerd 

2 3 4 5. erg 

gewaardeerd 

Mijn stage sloot goed aan op 

mijn interesses… 

1. helemaal niet 

mee eens 

2 3 4 5. helemaal mee 

eens 

Mijn stage was gezellig... 1. helemaal niet 

mee eens 

2 3 4 5. helemaal mee 

eens 

Op mijn stage heb ik nuttig werk 

gedaan… 

1. helemaal niet 

mee eens 

2 3 4 5. helemaal mee 

eens 

Mijn stage heeft geholpen bij het 

kiezen van een beroep na 

school… 

1. helemaal niet 

mee eens 

2 3 4 5. helemaal mee 

eens 

Het soort werk in mijn stage zou 

ik leuk vinden om later als 

beroep te doen… 

1. helemaal niet 

mee eens 

2 3 4 5. helemaal mee 

eens 

 

54. Hoe werd je stage beoordeeld? 

□  Mijn stage werd niet beoordeeld  □  Als inspanningsverplichting (bijvoorbeeld “voldaan”) 

□  Met een beoordeling, namelijk:  
□ onvoldoende  □ voldoende  □ goed  □ zeer goed   □ uitstekend 

□  Met een cijfer, namelijk:  ……… 
 

55. Heb je voordat je aan je stage begon een plan gemaakt voor wat je in je stage zou gaan 

doen?     □  nee  □  ja 
 

56. Welke dingen heb je voor school gemaakt over je stage? (je kan meerdere opties 

aankruisen) 
□  Logboek           □   Verslag □   Portfolio     □   Werkstuk  □   Presentatie  
 

57. Heb je een certificaat, diploma of erkenning gekregen van de organisatie waar je op stage 

bent geweest?  □  nee  □  ja 

 

58. Heb je na je stage nog wel eens contact gehad met iemand van de organisatie waar je 

stage liep?  □  nee, nooit □  ja, één keer  □  ja, een paar keer □  ja, vaak 

 

59. Heeft iemand je gevraagd om bij de organisatie waar je stage hebt gelopen 

vrijwilligerswerk te blijven doen na je stage?   □  nee  □  ja 
 

60. Als je gevraagd zou worden om vrijwilligerswerk te doen bij de organisatie waar je stage 

gelopen hebt, zou je dat dan doen? □  nee, zeker niet        □  misschien     □  ja, zeker wel 
 

61. Werd de stage voor- en/of nabesproken in de lessen? 
□  nee  □  ja  ► Hoe vond je die lessen? 

1 

Helemaal niet 

interessant 

2 

Niet 

interessant 

3 

Matig 

interessant 

4 

Interessant 

5 

Heel 

interessant 
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Deel D. Vragen over vrijwilligerswerk 

De volgende vragen gaan over maatschappelijke organisaties. Veel mensen zijn betrokken bij 

verenigingen, clubs en stichtingen. Dit kan een kerk of een religieuze groep zijn, een 

vakbond of politieke organisatie, een sportclub, een zelfhulpgroep of een overheidsinstelling. 

Er zijn verschillende vormen van betrokkenheid. Mensen kunnen lid zijn, deelnemen aan 

activiteiten of onbetaald werk doen voor die organisaties.  

Nu is de vraag of je als vrijwilliger actief bent bij een organisatie. Met vrijwilligerswerk 

bedoelen we werkzaamheden waarvoor je geen salaris of loon ontvangt, maar eventueel wel 

een kleine onkostenvergoeding. 

Let op: Reken je activiteiten die binnen de maatschappelijke stage vallen niet mee.  

62. Heb je het afgelopen jaar wel eens vrijwilligerswerk gedaan?     □  nee □  ja 
 

Misschien weet je niet precies wat er allemaal met vrijwilligerswerk bedoeld wordt. 

Hieronder staat een lijst met activiteiten die mensen wel eens doen voor een 

maatschappelijke organisatie zonder dat ze daarvoor betaald worden. 
 

63. Welke van deze activiteiten heb je in de afgelopen twaalf maanden verricht?  

□   Fondsen werven, collecteren 

□   Organisatorische taken zoals dingen regelen, kantoorwerk, administratie 

□   Anderen helpen met huiswerk, informatie of advies geven 

□   Belangen behartigen of campagne voeren 

□   Bezoeken afleggen of gezelschap houden 

□ Verzorging 

□   Persoonlijke steun geven 

□   Begeleiden van activiteiten (bijv. spelletjes) 

□   Klussen 

□   Andere activiteiten(bijvoorbeeld vervoer bieden, verzorging): ……………………………………  

□ Ik heb de afgelopen 12 maanden geen van deze activiteiten verricht 

 

64. Ben je als vrijwilliger werkzaam bij een organisatie op het gebied van… 

□   Sport □   Jeugd/kinderen (bijv. Scouting, Jong Nederland) 

□   Gezondheidszorg (ziekenhuis, psychiatrische 

instelling) 
□   Vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp, 

mensenrechten 

□ Verzorgings/verpleegtehuis voor ouderen □   Politiek 

□   Scholen/ Volwasseneneducatie □   Milieu, natuurbehoud, dierenbescherming 

□   Kunst en cultuur □   Religie en levensbeschouwing 

□   Opbouwwerk, club en buurthuiswerk □   Recreatie, hobby 

□   Overig:  ………………………………………………………………………………………………………… 

(bijvoorbeeld vakbond, beroepsorganisatie, sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering en 

slachtofferhulp, buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw of huurdersvereniging, 

organisatie voor allochtonen) 

□   Nee, ik doe geen vrijwilligerswerk 

 

65. Hoeveel uren besteed je normaal gesproken per maand aan 

onbetaald werk? (als je geen vrijwilligerswerk doet, vul dan 0 in) 

 
Aantal uur: ……….. 
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66. Heeft iemand je wel eens ooit gevraagd om vrijwilligerswerk te doen?    □ Nee □ Ja 
 

67. Is het vrijwilligerswerk dat je doet bij dezelfde organisatie als waar je stage gelopen hebt? 
 □ Nee   □ Ja 
 

68. Wat is de hoogste opleiding die je vader en je moeder hebben behaald? 

 Vader  Moeder 

□ Lagere school □ Lagere school 

□ Lbo, huishoudschool, vbo □ Lbo, huishoudschool, vbo 

□ Mavo, ulo, mulo □ Mavo, ulo, mulo 

□ Havo, mms □ Havo, mms 

□ Vwo, hbs, atheneum, gymnasium □ Vwo, hbs, atheneum, gymnasium 

□ Mbo □ Mbo 

□ Hbo, kandidaatsexamen □ Hbo, kandidaatsexamen 

□ Universiteit  □ Universiteit  
 

69. Zijn je ouders gescheiden?  □ nee  □ ja 
 

70. Hoe vind je jouw relatie met je ouders? 

1 

Helemaal niet 

goed 

2 

Niet zo goed 

3 

Niet goed, maar 

ook niet slecht 

4 

Goed 

5 

Heel goed 

 

71. Is je moeder lid van een kerk gemeenschap? 
□ nee   

□ ja ► welke kerk of geloofsgemeenschap is dat? 

  □  Rooms Katholiek □ PKN (Protestantse Kerk in Nederland)  □ Islam 

  □ ander geloof, nml…………………………………………………………………………… 
 

72. Hoe vaak bezoekt je moeder diensten of vieringen van een kerk of geloofsgemeenschap? 
□ (vrijwel) nooit □ één of enkele malen per jaar  □ ongeveer 1 keer per maand 

□ 1 keer per week □ vaker dan 1 keer per week 
 

73. Is je vader lid van een kerk gemeenschap? 
□ nee   

□ ja ► welke kerk of geloofsgemeenschap is dat? 

  □  Rooms Katholiek □ PKN (Protestantse Kerk in Nederland) □ Islam 

  □ ander geloof, nml…………………………………………………………………………… 
 

74. Hoe vaak bezoekt je vader diensten of vieringen van een kerk of geloofsgemeenschap? 
□ (vrijwel) nooit □ één of enkele malen per jaar  □ ongeveer 1 keer per maand 

□ 1 keer per week □ vaker dan 1 keer per week 
  

75. Graag willen we ook je vader/moeder (eventueel pleegouder/opvoeder) vragen een 

vragenlijst in te vullen. (Deze vraag is niet verplicht.) 

Wie kent jou het beste? □  mijn vader  □  mijn moeder 

 

Wat is zijn/haar adres? 

Naam:………………..………………..………………..………………..……………………………… 

Straat:………………..………………..…………Huisnummer:……… Postcode:…………………. 

Woonplaats:………………..………………….. E-mail adres: ……………………………………… 
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Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
 

Als alle vragenlijsten zijn ingevuld, gaan we per klas een waardebon verloten van 10 euro. 

Ook jij maakt kans op deze waardebon. Als jouw naam getrokken wordt, kun je de 

waardebon op verschillende manieren besteden.  
 

Je kunt de waardebon besteden aan jezelf, aan een goed doel, of aan allebei. Voor jezelf kun 

je de waardebon besteden aan: een VVV Iris-cheque; een boekenbon; een bol.com 

cadeaubon; of een Nationale Entertainmentbon (muziek, films, games). 

Als goed doel kun je kiezen uit: 
- Amnesty International - KWF Kankerbestrijding 

- Artsen Zonder Grenzen - Oxfam Novib 

- Dierenbescherming - Stop Aids Now! 

- Greenpeace - Unicef 

- De Nederlandse Hartstichting - Warchild 

- Kerk in Actie - Wereld Natuur Fonds  

- Of een ander goed doel als dat je voorkeur heeft 

 

Maak hieronder nu je keuze. 
□  Ik wil de waardebon van €10 helemaal voor mezelf houden. 

□  Ik wil de waardebon splitsen: €5 voor mezelf houden en €5 aan een goed doel geven.  

□  Ik wil de waardebon van €10 helemaal aan een goed doel geven. 

 

Als je (een deel van) de waardebon aan een 

goed doel wil schenken, welk goed doen wil 

je dan steunen? 

Als je (een deel van) de waardebon zelf wil 

houden, hoe wil je de waardebon dan 

ontvangen: 

□ Amnesty International □ VVV Iris-cheque 

□ Artsen Zonder Grenzen □ Een boekenbon 

□ Dierenbescherming □ Een bol.com cadeaubon 

□ Greenpeace □ Een Nationale Entertainmentbon  

□ De Nederlandse Hartstichting  (muziek, films, games) 

□ Kerk in Actie   

□ KWF Kankerbestrijding   

□ Oxfam Novib   

□ Stop Aids Now!   

□ Unicef   

□ Warchild   

□ Wereld Natuur Fonds    

□ Een ander goed doel, 

nml:……………………………………………. 

 

 

Je bent aan het eind van de vragenlijst gekomen. Zodra alle leerlingen de vragenlijst hebben 

ingevuld, zal de waardebon worden verloot. Je docent zal de prijs in een gesloten envelop 

persoonlijk overhandigen.  
 

Doe de vragenlijst nu in de envelop, plak hem dicht, en geef hem aan je docent. Hartelijk 

bedankt voor het invullen! 


