
 

Over de vragenlijst 
Stichting Schoolinfo achterhaalt de mening van leerlingen over afstandsonderwijs. Als we 
weten wat leerlingen willen, kunnen scholen de mening van leerlingen meenemen bij het 
verder vormgeven van het onderwijs. De uitkomsten delen we met de hele sector. 
 
Vind jij het óók belangrijk dat jouw leerlingen hun mening geven? Deel onderstaande link of 
QR-code met leerlingen of laat ze de vragen digitaal invullen tijdens een les.  
Invullen duurt 5-10 minuten.  
 

 
Ga naar de vragenlijst: 

https://nl.surveymonkey.com/r/onderzoekthuisonderwijs  
 
 

 
Wil je de vragenlijst gebruiken om met jouw leerlingen in gesprek te gaan over het 
afstandsonderwijs, en hun wensen voor de komende tijd? Gebruik deze handleiding!   
 
Heb je vragen? Neem contact op met Stefanie van Nes - StefanievanNes@schoolinfo.nl  

Let op! Onderstaande vragen zijn bedoeld ter informatie voor jou als leraar, teamleider of 
schoolleider. Leerlingen beantwoorden deze vragen digitaal.  

 
----- 
Peiling leerlingen: wat vind jij van school? 
Door corona waren de scholen helemaal dicht en leerde je thuis. Nu krijg je misschien soms ook les op 

school. Scholen willen heel graag weten wat jij vindt van leren in deze tijd, nu en voor de toekomst.   

Het zijn 20 vragen.  

Invullen duurt 5-10 minuten.   

  

Ga je weer naar school?  

o Ja, 1 keer per week   

o Ja, 2 keer per week  

o Ja, 3 of meer keer per week  

o Nog niet  

o Nee, ik ga tot de zomervakantie niet meer naar school  

  

We willen van jou weten:   

• hoe het was vóór corona   

• hoe het nu is  

• Hoe het straks na de zomervakantie moet worden  

Geef jouw mening over deze stellingen. Tip: draai je scherm  
 
1. Ik heb goed contact met vrienden op school  

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Voor Corona  O O O O 

Zo is het nu O O O O 
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Dit wil ik straks O O O O 

 
2. Ik kan vragen stellen aan een leraar of mentor 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
3. Mijn leraar geeft voldoende uitleg 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

  
4. Ik krijg feedback op mijn leren 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
5. Ik kan mijn schoolwerk zelf plannen 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
6. Ik werk graag aan opdrachten voor school 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
7. Ik kan mijn aandacht goed bij mijn schoolwerk houden 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
8. Met school werk ik online 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 
9. Mijn leraren zijn goed in online lessen 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Hoe was het voor Corona?  O O O O 

Hoe is het nu? O O O O 

Hoe moet het straks worden? O O O O 

 

Hoe leer jij het liefst?   
Zet bij de volgende vragen de stip op de plek die het beste bij jou past.  

10. De leraar legt uit in de klas De leraar legt online uit (bv. filmpje) 

11. De leraar zorgt voor taken of studieplanner  Ik maak zelf mijn eigen planning  

12. Veel lessen en weinig huiswerk Weinig lessen en meer huiswerk 

13. Ik werk veel alleen  Ik werk veel in groepjes 

14. De mentor of coach geeft veel begeleiding Ik werk veel zelfstandig  

15. We werken elke week met hetzelfde rooster Ik kan mijn rooster zelf maken 

16. Ik kan vakken op verschillende niveaus volgen Ik volg elk vak op hetzelfde niveau 

17. De leraar geeft een cijfer voor je rapport De leraar geeft tussendoor feedback hoe het gaat 



 

 

Sommige dingen gaan beter op school of soms thuis. Heb je tips en tops voor jezelf en voor je leraren over 
het (thuis)onderwijs?  

 

20. Tip/top voor mezelf: 
<open antwoordveld, optioneel> 

 
21. Tip/top voor mijn leraren: 

<open antwoordveld, optioneel> 
 
Hierna volgen enkele vragen over het leerjaar en niveau. Ook vragen we leerlingen of zij vaker willen meepraten 
over (afstands)onderwijs. Wanneer ze dat willen, vragen we de contactgegevens van een ouder/verzorger. We 
slaan geen persoonsgegevens op van leerlingen <16 jr. Alle data wordt anoniem verwerkt. 

18. Ik werk het liefst op papier of met een boek Ik werk het liefst digitaal 

19. De leraar bepaalt wat, hoe en wanneer ik leer Ik bepaal zelf wat, hoe en wanneer ik leer 
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