Zo invullen:

Gebruik een potlood of pen en vul duidelijk in. Deze vragenlijst wordt automatisch verwerkt.
.
Corrigeer met gum/Tipp-Ex om de verwerking te optimaliseren.

Jij op school
Ik weet zeker dat dit jaar alles op school wel zal lukken.

Ik kanopschoolzelfs demoeilijksteopgavenmakenals ik mijnbestdoe.

Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar genoeg tijd heb.

Ik kanal mijnwerk voorschool goedmakenals ik maargenoeg tijdheb.

Ik kan bijna alles op school, als ik het maar niet opgeef.

Vrije tijd speelt later een heel belangrijke rol in mijn leven.

Nu, dit schooljaar
Ik vind het fijn dat ik dit schooljaar weer allerlei dingen leer.
Met mijn vrije tijd doe ik weinig.
Ik heb nu weinig aan wat ik op school leer.
Wat ik op school leer, speelt nu een grote rol in mijn leven.
Vaak weet ik met mijn vrije tijd weinig te doen.
Wat ik op school leer, vind ik nu heel belangrijk.
Ik maak nu heel goed gebruik van mijn vrije tijd.
Wat ik nu op school leer, maakt me weinig uit.
Ik verveel me dit schooljaar nogal eens in mijn vrije tijd en vakanties.
Het interesseert me op dit moment weinig wat ik dit schooljaar leer.
Ik geniet nu veel van mijn vrije tijd en vakantie.
Ik kan nu heel goed gebruik maken van mijn vrije tijd.
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Ik verwachtlaterals ik werk welveeltehebbenaansommigeschoolvakken.

Vrijetijdspeeltlatereenheelbelangrijkerolinmijnleven.

Ik heb goede hoop later een leuke studie of leuk werk te kunnen gaan doen.

Ik fantaseer graag over wat ik later in mijn vrije tijd kan doen.

vrij goed helemaal

Later hebik weinig kans opwerk.

Ik verwacht later als ik werk wel veel te hebben aan sommige schoolvakken.

Ik verwacht dat vrije tijd weinig belangrijk is in mijn latere leven.

een
beetje

Vrijetijdspeeltmaareenkleinerolals ik denk overmijnlevenlater.

Later heb ik weinig kans op werk.

Mijn schoolopleiding heeft weinig waarde voor mijn werk later.

helemaal
niet nauwelijks

Ik vindhet fijnte denken aande studie ofhet werk dat ik later ga doen.

Vrije tijd speelt maar een kleine rol als ik denk over mijn leven later.

Later betekent vrije tijd veel in mijn leven.

vrij goed helemaal

Ik weetzeker datik erop schoolzelfs bijde moeilijkstetakenweluit kom.

Past ..... bij mij.

Ik vind het fijn te denken aan de studie of het werk dat ik later ga doen.

Ik fantaseer graag over wat ik later voor studie of werk kan doen.

een
beetje

Ik kanook moeilijkedingenopschoolwelleren.

Ik weet zeker dat ik er op school zelfs bij de moeilijkste taken wel uit kom.

Het kan me weinig schelen wat ik later voor studie of werk kan doen.

helemaal
niet nauwelijks

Ik kanbijnaalles opschool,als ik hetmaarnietopgeef.

Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren.

Ik denk dat later vrije tijd en vakanties weinig belangrijk zijn.

vrij goed helemaal

Ik weetzekerdatditjaaralles opschoolwelzallukken.

Ik kan op school zelfs de moeilijkste opgaven maken als ik mijn best doe.

Later, na deze school

een
beetje

Past ..... bij mij. helemaal
nauwelijks
niet

Ik hebgoedehooplatereenleukestudieofleuk werk tekunnengaandoen.

Ik denk datlatervrijetijdenvakanties weinig belangrijk zijn.

Hetkanmeweinig schelenwatik latervoorstudieofwerk kandoen.

Ik fantaseer graag overwatik latervoorstudieofwerk kandoen.

Laterbetekentvrijetijdveelinmijnleven.

Mijnschoolopleiding heeftweinig waardevoormijnwerk later.

Ik verwachtdatvrijetijdweinig belangrijk is inmijnlatereleven.

Ik fantaseer graag overwatik laterinmijnvrijetijdkandoen.

Past ..... bij mij.

Ik vindhetfijndatik ditschooljaarweerallerleidingenleer.

Metmijn vrijetijddoe ik weinig.

Ik hebnu weinig aanwat ik op schoolleer.

Watik op schoolleer,speeltnu eengroterolin mijnleven.

Vaak weetik metmijnvrije tijdweinig tedoen.

Watik opschoolleer,vindik nuheelbelangrijk.

Ik maak nuheelgoedgebruik vanmijnvrijetijd.

Wat ik nuop schoolleer,maakt meweinig uit.

Ik verveelmeditschooljaarnogaleens inmijnvrijetijdenvakanties.

Hetinteresseertmeopditmomentweinig watik ditschooljaarleer.

Ik genietnu veelvanmijnvrijetijdenvakantie.

Ik kannuheelgoed gebruik makenvanmijn vrijetijd.
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Achtergrondgegevens
Wat is je geboortedatum?
Vul duidelijk en binnen de hokjes in!
Deze vragenlijst wordt door een computer gelezen.
dag
geboortedag

maand

jaar

geboortemaand

geboortejaar

19

Wat is het geboorteland van je moeder?

Watis hetgeboortelandvanjemoeder?

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname/Nederlandse Antillen/Aruba

Ben je een jongen of een meisje?
jongen

anders, namelijk:

meisje
Wat is het geboorteland van je vader?

Watis hetgeboortelandvanjevader?

In welk land ben je geboren?
Nederland
Marokko
Turkije
Suriname/Nederlandse Antillen/Aruba

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname/Nederlandse Antillen/Aruba
anders, namelijk:

anders, namelijk:
Welke schoolopleiding heeft je moeder gevolgd?

Welkeschoolopleiding heeftjemoedergevolgd?

geen opleiding

Dit is het einde van de vragenlijst.
Bedankt voor het invullen!

basisschool/lagere school
lager beroepsonderwijs (lbo, vbo, enz.)
mavo
middelbaar beroepsonderwijs
havo
vwo (atheneum/gymnasium)
hoger beroepsonderwijs
universiteit
anders, namelijk:
Welke schoolopleiding heeft je vader gevolgd?

Welkeschoolopleiding heeftjemoedergevolgd?

geen opleiding
basisschool/lagere school
lager beroepsonderwijs (lbo, vbo, enz.)
mavo
middelbaar beroepsonderwijs
havo
vwo (atheneum/gymnasium)
hoger beroepsonderwijs
universiteit
anders, namelijk:

6703472447
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