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Vragenlijst voor Leerlingen  

Categorie: De sfeer op school 

Nr Vraagstelling bo Vraagstelling sbo en so Antwoordschaal 

1 
Hoe graag ga je 
naar school? 

Ik vind het leuk op 
school. 

 
Waarde Label 

0  “weet ik niet” of “?” 

1 - - 

2 - 

3 + 

4 + +  
 

2 
Hoe veilig voel je je 
op school? 

Op school voel ik mij 
veilig. 

3 
Hoe duidelijk vind 
je de regels op 
school? 

De regels op school zijn 
duidelijk. 

4 
Heb je het naar je 
zin in de groep? 

Ik zit in een leuke groep. 

5 

Hoe tevreden ben 
je over de omgang 
met je 
medeleerlingen? 

Ik heb vriendjes op 
school. 

Categorie: De lessen op school 

Nr Vraagstelling bo Vraagstelling sbo en so Antwoordschaal 

6 
Hoe tevreden ben 
je over wat je leert 
op deze school?  

De dingen die ik leer op 
school zijn belangrijk. 

 
Waarde Label 

0  “weet ik niet” of “?” 

1 - - 

2 - 

3 + 

4 + +  
 

7 

Hoe tevreden ben 
je over de uitleg 
van je juf of 
meester? 

Mijn juf of meester kan 
goed uitleggen. 

8 

Hoe duidelijk 
vertelt je juf of 
meester wat je 
goed of fout doet? 

Mijn juf of meester vertelt 
mij wat ik goed en fout 
doe. 

9 
Hoe goed helpt je 
juf of meester je als 
dat nodig is? 

Mijn juf of meester helpt 
mij als ik een probleem 
heb. 

Categorie: Rapportcijfer 

10 
Welk rapportcijfer 
geef je de school? 

Als rapportcijfer geef ik 
mijn school een 

Waarde Label 

0  “weet ik niet” / “?” 

1..10 1..10 (het 
rapportcijfer) 

 

Categorie: De veiligheid op school 

Nr Vraagstelling bo, sbo en so Antwoordschaal 

11 
Ik word op school gepest door andere 
leerlingen. 

Waarde Label 

0  “weet ik niet” / “?” 

1 altijd 12 Ik word online gepest door andere leerlingen. 
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13 Andere leerlingen doen mij expres pijn. 2 vaak 

3 soms 

4 nooit  
 

14 Ik ben bang voor andere leerlingen. 

  

Nr Vraagstelling bo Antwoordschaal 

15 
Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van 
ruzies tussen leerlingen. 

 
Waarde Label 

0  “weet ik niet” / “?” 

1 nooit 

2 soms 

3 vaak 

4 altijd  
 

 

 

 


