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Stappenplan

Vragenlijst maken

1 Bedenk wat je te weten wilt komen. Wat denk je dat eruit komt?

Schrijf je verwachting op. 

2 Maak vragen die je kunt stellen. Kies uit: 

Open vragen: Een vraag waar mensen zelf een antwoord op

mogen verzinnen. Voorbeeld: Wat is jouw lievelingsdier?

Gesloten vragen: De mensen kunnen op deze vraag alleen ja of

nee antwoorden. Voorbeeld: Is een konijn jouw lievelingsdier?

Meerkeuzevragen: Je geeft antwoorden waaruit de mensen

kunnen kiezen. Voorbeeld: Welk dier vind jij het leukst? 

A. hond 

B. konijn 

3 Bedenk welke informatie je over de persoon wilt hebben. Soms is

het handig om te weten of het een man of vrouw is. 

Of wat de leeftijd is. 

4 Typ je vragen uit, bijvoorbeeld in Word.

5 Controleer de tekst op spelfouten.

6 Deel je enquête uit.

Resultaten

1 Vergelijk de antwoorden. 

Dat kan door te turven hoe 

vaak een antwoord op een 

vraag is gegeven.

2 Schrijf op wat de uitkomst is. Bijvoorbeeld: 

- Welk antwoord is het meest gegeven? 

- Wat valt op aan de antwoorden?

- Wat is de uiteindelijke uitkomst van je 

   onderzoekje?

3 Je kunt een staafdiagram maken van de resultaten. 

- Schrijf op de horizontale lijn de antwoorden, 

   het geslacht of de leeftijdsgroepen.

- Schrijf op de verticale lijn de aantallen.
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Wat is een enquête?

Een enquête is een blad met

vragen. Deze vragen laat je door

een groep mensen invullen. Je

doet dit omdat je wilt weten hoe

mensen ergens over denken.
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Checklist

Hier moet je enquête aan voldoen:

De enquête is met een duidelijk doel gemaakt.

Vooraf heb je voorspeld wat de uitkomst zou zijn.

De vragen sluiten aan bij het doel van de enquête.

Elke type vraag zit minimaal één keer in de enquête.

De zinnen lopen goed en er is gebruik gemaakt van leestekens.

Er is nagedacht over de groep mensen die ondervraagd wordt.

Er is informatie over de persoon gevraagd die handig is voor het onderzoek. 

Deze informatie wordt gebruikt bij het geven van de conclusie.

Je kunt de resultaten rangschikken in een staafdiagram.

Je kunt de betekenis van de sleutelwoorden uitleggen in eigen woorden.
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Materialen

Computer

Printer

Pennen

Papier

Liniaal

Stiften of kleurpotloden

7/8

Groep

 


