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Beste leerling, 

Voor je ligt een vragenlijst. Daarin staan vragen over hoe jij leert voor een bepaald vak en hoe je daar 
les krijgt. Er zijn geen goede of foute antwoorden. We willen vooral weten wat jij denkt, vindt en 

ervaart. Wellicht dat je sommige vragen of woorden niet goed begrijpt. Je leraar legt het je graag uit.   

We willen je ook vragen de volgende gegevens in te vullen: 

Naam: 

Klas: 

School: 

Vak/leraar: 
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In deze vragenlijst beantwoord je vragen over jouw eigen leren en manier van werken. Bedenk hoe jij voor 
dit vak leert. Bijvoorbeeld als je een presentatie voorbereidt of als je verschillende opdrachten maakt 

tijdens de les.  

Wat is JOUW manier van leren en werken? Geef steeds aan hoe vaak jij iets doet op een schaal van 1 tot 
5, met 1 = bijna nooit en 5 = bijna altijd. 
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Voordat ik ga leren voor dit vak bij deze leraar… 

1 …vraag ik me af wat ik al weet.

2 …bedenk ik leerdoelen over wat ik wil leren.

3 …bedenk ik hoe ik aan mijn leerdoelen ga werken.

4 …bedenk ik hoe ik mijn leren ga aanpakken.

Tijdens het leren voor dit vak bij deze leraar… 

5 …vraag ik me af of ik snap wat ik leer.

6 …bedenk ik of ik goed bezig ben.

7 …bedenk ik hoe ik het anders kan doen als iets niet lukt.

Na het leren voor dit vak bij deze leraar… 

8 …kijk ik of ik de leerdoelen heb behaald.

9 …controleer ik mijn werk.

10 …bedenk ik of ik mijn leren goed heb aangepakt.

11 …denk ik na over mijn sterktes en zwaktes.

12 …bedenk ik hoe ik mijn leren kan verbeteren.

13 …bedenk ik wat mijn volgende stap wordt in mijn leren.
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De volgende vragen gaan meer over het vak zelf, hoe je les krijgt en wat je ervan vindt. Vraag 10 

staat op een aparte pagina.  

Wat vind jij van HET VAK zelf en hoe je les krijgt? Geef steeds aan in hoeverre je het eens bent met 
de stellingen op een schaal van 1 tot 5, met 1 = bijna nooit en 5 = bijna altijd. 
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1 De leraar geeft me het gevoel dat ik goed ben in dit vak. 

2 De leraar geeft me het gevoel dat ik alles kan leren, als ik maar mijn 
best doe. 

3 De leraar zorgt ervoor dat ik tevreden ben over mijn prestaties. 

4 De leraar geeft me ruimte om zelf te kiezen wat ik wil leren. 

5 De leraar laat me zelf bepalen hoe ik wil leren. 

6 De leraar geeft me ruimte om eigen keuzes te maken. 

7 Ik heb het gevoel dat ik de leraar kan vertrouwen. 

8 Ik voel mij op mijn gemak bij de leraar. 

9 Ik durf vragen te stellen aan de leraar. 
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Waarom LEER jij voor het vak? Geef steeds aan op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal niet mee 

eens en 5 = helemaal mee eens. 
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1 Ik vind dit vak interessant. 

2 Ik leer dit vak voor mijn eigen bestwil. 

3 Ik leer voor dit vak, omdat het zo hoort. 

4 Ik weet eigenlijk niet waarom ik leer voor dit vak. 

5 Leren voor dit vak geeft me plezier. 

6 Dit vak is nuttig voor mij. 

7 Ik leer voor dit vak, omdat het moet. 

8 Ik leer voor dit vak, maar ik weet niet of ik er iets aan heb. 

9 Ik vind dit vak leuk. 

10 Ik heb zelf voor dit vak gekozen. 

11 Ik leer voor dit vak, omdat ik geen keuze heb. 

12 Ik zou het niet weten, ik zie niet in wat het nut is van dit vak. 

13 Leren voor dit vak geeft me een goed gevoel. 

14 Ik geloof dat leren voor dit vak belangrijk voor me is. 

15 Ik heb het gevoel dat ik niet anders kan. 

16 Ik leer voor dit vak, maar weet niet zeker of ik dat wel wil. 
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