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IO4 Vragenlijst 

Introductie 

We leren altijd en overal. Ook al noemen we het helemaal geen 'leren'. Kennis en vaardigheden doen we niet alleen op school op, maar ook in onze vrije tijd, met 

vrienden, in het gezin, tijdens het sporten, gamen op de computer of gewoon lekker chillen. 

Met deze vragenlijst vragen wij u naar uw zeer persoonlijke ervaring hiermee. Wat is belangrijk voor jou? Waar en hoe leer je het beste, leer je het liefst? Op welke 

manier ontwikkel je je vaardigheden het meest? 

De resultaten van dit onderzoek zullen helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van het leren op en buiten school, voor jongere leerlingen, voor leerkrachten en voor 

ouders. 

Hartelijk dank voor uw deelname! 

Algemene gegevens: 
Naam van de school:     

Aan uw persoon ... ☐ vrouwelijk   ☐ mannelijk ☐divers 
Je leeftijd ... ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23  ☐24 ☐25 

 

Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden voor jou?  
en: Waar verwerft u deze vaardigheden het gemakkelijkst / op de beste manier / vindt u het leukst? 

Basis competentie 1: Taal: spreken, 
begrijpen, lezen, schrijven... 

heel 
belangrijk 

minder 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

 met 
praktische en 
hands-on 
activiteiten 

met ICT-tools 
(leerprogramma's, 
YouTube, sociale 
media, enz.) 

in de 
werkende 
wereld, in 
bedrijven, 
door stages ... 

met mijn 
vrienden, in 
mijn familie, 
in mijn vrije 
tijd 

Taal van het land waar ik naar school ga (Nederlands) 
 

        

Als ik ben opgegroeid met een andere taal - mijn eerste 
taal 

        

Kennis van een andere taal – Engels/Duits 
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Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden voor jou?  

en: Waar verwerft u deze vaardigheden het gemakkelijkst / op de beste manier / vindt u het leukst? 
 
 
 

Basis competentie 2: Rekenen 

heel 
belangrijk 

minder 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

 met 
praktische en 
hands-on 
activiteiten 

met ICT-tools 
(leerprogramma's, 
YouTube, sociale 
media, enz.) 

in de 
werkende 
wereld, in 
bedrijven, 
door stages ... 

met mijn 
vrienden, in 
mijn familie, 
in mijn vrije 
tijd 

Rekenen en hoofdrekenen (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen, delen) 

        

Percentages berekenen 
 

        

Oppervlakken en vaste lichamen berekenen 
 

        

Hoeveelheden en maten schatten 
 

        

 

 
 

Basis competentie 3: Omgaan met 
digitale hulpmiddelen 

heel 
belangrijk 

minder 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

 met 
praktische en 
hands-on 
activiteiten 

met ICT-tools 
(leerprogramma's, 
YouTube, sociale 
media, enz.) 

in de 
werkende 
wereld, in 
bedrijven, 
door stages ... 

met mijn 
vrienden, in 
mijn familie, 
in mijn vrije 
tijd 

Omgaan met apparaten - laptop, tablet, smartphone ... 
 

        

Omgaan met programma's b.v. Word, Excel, Power 
Point, videotelefonie etc. 

        

Zelf programmeren (coderen) 
 

        

Gebruik voor leren, communicatie 
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Speciale interesses 

 

Heb je speciale interesses waarin je vaardigheden hebt, vaardigheden wilt verwerven? 

(bijv. sport, muziek, gaming, skateboarden, hiphop, knutselen, motoren, mode, enz. enz.) 

Uw speciale interesse 1 
 

 

Uw speciale interesse 2 
 

 

Uw speciale interesse 3 
 

 

 

Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden voor 
jou? en: Waar verwerft u deze 
vaardigheden het gemakkelijkst / op de 
beste manier / vindt u het leukst? 

heel 
belangrijk 

minder 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

 met 
praktische en 
hands-on 
activiteiten 

met ICT-tools 
(leerprogramma's, 
YouTube, sociale 
media, enz.) 

in de 
werkende 
wereld, in 
bedrijven, 
door stages ... 

met mijn 
vrienden, in 
mijn familie, 
in mijn vrije 
tijd 

Uw speciale interesse 1 
 

        

Uw speciale interesse 2 
 

        

Uw speciale interesse 3 
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Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden voor jou?  
en: Waar verwerft u deze vaardigheden het gemakkelijkst / op de beste manier / vindt u het leukst? 

Persoonlijke Competenties  
("Big Five") 

 

heel 
belangrijk 

minder 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

 met 
praktische en 
hands-on 
activiteiten 

met ICT-tools 
(leerprogramma's, 
YouTube, sociale 
media, enz.) 

in de 
werkende 
wereld, in 
bedrijven, 
door stages ... 

met mijn 
vrienden, in 
mijn familie, 
in mijn vrije 
tijd 

1: Culturele en interculturele competentiesI  
Ik wil goed kunnen omgaan met mensen van 
verschillende achtergronden, ongeacht hun afkomst, 
taal, huidskleur, godsdienst... in mijn klas, met vrienden, 
in mijn vrije tijd.  

        

2: Kritisch en creatief denken 
Ik vind het belangrijk om mijn eigen mening te vormen 
en deze goed te kunnen verantwoorden en uiten. 
 

        

3: Samenwerking en Teamwork 
Het is belangrijk voor mij om samen te werken met 
andere mensen in een team, in het leren, in sport, in 
projecten ... zelfs als er verschillende meningen zijn. 

        

4: Mogelijkheid tot zelfregulering 
Ik vind het belangrijk om zelfstandig te kunnen leren en 
mijn dag en wat ik wil doen te managen. 

        

5: Career Management Skills CMS 
Ik wil mijn eigen capaciteiten en sterke punten 
herkennen, ze verder ontwikkelen en goede beslissingen 
nemen voor mijn verdere opleiding en carrière 

        

 

 


