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Activiteiten onderzoeksfase: interview of vragenlijst 

 

Wat doe je, interview of vragenlijst? 

Waarom een interview? 

• Hiermee kun je nieuwe argumenten ontdekken (wat en waarom) 
• Je kunt meer details te weten komen  
• Je kunt doorvragen 

 

Waarom een vragenlijst? 

• Je kunt makkelijk tellen hoe vaak een bepaald standpunt voorkomt 
• Je kunt snel veel gegevens verzamelen 
• Je kunt makkelijk groepen met elkaar vergelijken 

 

Tips bij het interview 

De voorbereiding 

• Bedenk goed wat je wilt weten van degene die je interviewt 
• Bedenk een aantal vragen om te stellen aan degene die je wilt interviewen 
• Bedenk hoe je jezelf en het onderwerp wilt introduceren 
• Bedenk wat je moet vragen als het antwoord niet duidelijk is, of als je meer wilt weten 

 

Tijdens een interview 

• Leg uit waarom je het interview wilt houden. 
• Wees beleefd en spreek iemand netjes aan. 
• Maak oogcontact. 
• Luister goed naar degene die je interviewt. 
• Herhaal wat iemand heeft gezegd. 
• Vraag of je het goed begrepen hebt. 
• Vraag door als de informatie niet helder is. 
• Schrijf de antwoorden op (dit kan iemand anders uit het groepje doen) 
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Tips bij de vragenlijst 

Er zijn verschillende soorten vragen voor vragenlijsten. 

1. Keuzevragen. Bij deze vragen laat je deelnemers kiezen uit meerdere antwoorden. 

 Een voorbeeld van een keuzevraag is:  

Heb je zelf een mobiele telefoon? 

o ja 
o nee 

 
2. Schaalvragen. Bij deze vragen geven deelnemers aan hoeveel ze het ergens mee eens of oneens 

zijn. 

Een voorbeeld van een schaalvraag is: 

Iedereen in groep 8 van de basisschool moet een mobiel hebben. 

Helemaal niet mee eens  ○  ○  ○  ○  ○  Helemaal mee eens 

 

3. Open vragen. Op deze vragen kun je veel verschillende antwoorden krijgen. Je kunt ze daarom 
meestal beter in een interview stellen. 
 
Een voorbeeld van een open vraag is: 

Zouden alle leerlingen in groep 8 een mobiele telefoon moeten hebben? Waarom vind je dat? 

 ……………. 

Tips voor het maken en afnemen van vragenlijsten: 

• Stel niet te veel vragen. 
• Maak je schaal niet te groot. 
• Vraag beleefd of iemand je vragenlijst wilt invullen. 
• Je kunt je vragenlijst persoonlijk aan mensen geven. 
• Als je veel deelnemers wilt, kan je je vragenlijst maken in een online programma zoals 

SurveyMonkey. Je kunt dan een link via de mail versturen, en het programma verzamelt alle 
antwoorden in een Excel-sheet. 
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