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Voorbeeldvragenlijsten 

Voorbeeld vragenlijst 1 

Vragenlijst 1 over protest  

Vragen over protest 

Zet een kruisje in de antwoordenkolom bij het antwoord dat bij je past (er zijn geen goede of foute 
antwoorden) 

Vragen Antwoorden 

 Heel 
klein   

Klein   Niet 
klein, 
niet 
groot 

Groot Heel 
groot 

1. Stel dat de directeur besluit de schooltuintjes af te 
schaffen. Hoe groot is de kans dat je zou 
protesteren? 

     

2. Stel dat de bomen in de straat voor de school 
worden omgehakt. Hoe groot is de kans dat je zou 
protesteren? 

     

3. Stel dat de leraar besluit alle telefoons een dag lang 
bij zich te houden. Hoe groot is de kans dat je zou 
protesteren? 

     

4. Stel dat de leraar een klasgenoot (geen 
vriend/vriendin van je) straf geeft voor iets 
waarvan jij weet dat hij/zij het niet heeft gedaan. 
Hoe groot is de kans dat je zou protesteren?  
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Voorbeeld  vragenlijst 2 

Vragenlijst 2 over protest 

Vragen over protest 

Zet een kruisje in de antwoordenkolom bij het antwoord dat bij je past (er zijn geen goede of foute 
antwoorden) 

 

Vragen Antwoorden 

 Heel 
klein   

Klein   Niet 
klein, 
niet 
groot 

Groot Heel 
groot 

1. Stel dat de directeur besluit de schooltuintjes af te 
schaffen. Bijna al je klasgenoten zijn hier tegen. 
Hoe groot is de kans dat je zou protesteren? 

     

2. Stel dat de bomen in de straat voor de school 
worden omgehakt. De meerderheid van je 
klasgenoten zijn hier tegen. Hoe groot is de kans 
dat je zou protesteren? 

     

3. Stel dat de leraar besluit alle telefoons een dag lang 
bij zich te houden. Alle jongens protesteren. Hoe 
groot is de kans dat jij ook zou protesteren? 

     

4. Stel dat de leraar een klasgenoot (geen 
vriend/vriendin van je) straf geeft voor iets 
waarvan de hele klas weet dat hij/zij het niet heeft 
gedaan. Alle kinderen die van voetbal houden 
protesteren. Hoe groot is de kans dat je zou 
protesteren? 
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