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Vragenlijst: Iedere dag automatisch gedrag 
 

1. Ik loop of fiets altijd dezelfde route naar school.     ja nee 

 

2. Als ik de school binnenkom, hang ik altijd eerst mijn jas op en dan mijn tas. ja  nee 

3. Als ik de school binnenkom, hang ik altijd eerst mijn tas op en dan mijn jas. ja nee 

 

4. Mijn fietssleutel bewaar ik altijd op een vaste plek.      ja nee 

 

5. Ik eet altijd eerst mijn fruit/brood en ga daarna drinken.    ja nee 

6. Ik drink altijd eerst mijn drinken op en ga daarna eten.    ja nee  

 

7. Als de pauze voorbij is, ga ik altijd via dezelfde deur naar binnen.   ja nee  

 

8. Als ik wakker word, kleed ik me altijd eerst aan.      ja  nee 

9. Als ik wakker word, ga ik altijd eerst ontbijten.      ja  nee 
 

10. Ik begin bij het tandenpoetsen altijd aan dezelfde kant.    ja  nee 
 

11. Als ik mijn schoenen aandoe, trek ik altijd eerst mijn linkerschoen aan.  ja nee 
12. Als ik mijn schoenen aandoe, trek ik altijd eerst mijn rechterschoen aan.  ja nee 

 
13. Als iemand een bal naar me toegooit, steek ik mijn handen uit  

om hem op te vangen.        ja nee 
14. Ik denk erover na hoe ik moet fietsen.        ja nee 

 
15. Als ik snoep krijg, eet ik het gelijk allemaal op.     ja nee 
16. Als er snot in mijn neus zit, moet ik het er meteen uitpeuteren.   ja nee 
17. Als ik me verveel, pluk ik altijd aan mijn haar/bijt ik op mijn nagels.   ja nee 

 

18. Dit doe ik ook automatisch: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Waar wil deze vragenlijst jullie over aan het denken zetten? Overleg met je groepje. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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