
Veiligheidsmonitor – vragenlijst voor leerlingen VO 

Welkom bij de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 

 

De vragen gaan over de veiligheid op en rond jouw school. Sommige vragen gaan misschien wel over 

dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Dit kun je gewoon aangeven. 

 

▪ De vragen in de enquête gaan over dit schooljaar, dus over de periode vanaf de laatste 

zomervakantie tot nu. Sommige vragen gaan over online onderwijs als de school dicht is door 

Corona. Als een vraag gaat over iets wat alleen op school is (bijvoorbeeld het gebouw), denk dan aan 

de weken dat de school gewoon open was. Lees alle vragen goed door. 

▪ Probeer niet te lang na te denken over het antwoord. Er zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden. Kies 

het antwoord dat het beste bij jou past. 

▪ Overleg niet met anderen. Het gaat om jouw antwoorden en jouw ervaringen. 

▪ Vul de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. 

▪ De antwoorden die je geeft zijn anoniem. Niemand komt te weten welke antwoorden jij hebt 

gegeven. 

 

LET OP! Als je gepest wordt of vaak met geweld te maken hebt, vertel dit dat aan je docent of je 

ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen je het beste helpen. Wij kunnen niet zien wie je bent. 

 

Klik op >> om te beginnen. 

 

START VENSTERS VRAGENLIJST 

 

V1. In welk leerjaar zit je? 

01 1 

02 2 

03 3 

04 4 

05 5 

06 6 

V2. Welke onderwijssoort volg je? 

01 praktijkonderwijs 

02 brugjaar (combinatieklassen vmbo/havo/vwo) 

03 vmbo brugjaar (leerjaar 1 of 2 van vmbo, maar leerweg nog niet gekozen) 

04 vmbo basis 

05 vmbo kader 

06 vmbo (gemengd) theoretisch 

07 havo 

08 vwo 

09 Anders, namelijk [open] 

V3. Helpen leraren je om je best te doen op school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 



05 Zeker wel 

V4. Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V5. Ben je tevreden over wat je leert op school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V6. Doe je verschillende dingen in een les?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V7. Werken computers, laptops of tablets goed op je school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 

V8. Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 

V9. Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen?  

(Bijvoorbeeld dingen uit het (jeugd)journaal, een nieuwswebsite of uit de krant.)  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V10. Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 



V11. Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les?  

(Bijvoorbeeld schoolreisje, sportdag of bezoek aan museum.)  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 

V12. Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V13. Kunnen je leraren goed uitleggen?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V14. Ben je tevreden over je mentor?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V15. Krijg je hulp als je problemen hebt met leren?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 

V16. Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt gemaakt?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V17. Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school gebeuren?  

(Bijvoorbeeld nieuws over activiteiten, regels of lesuitval.)  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 



V18. Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen?  

( Bijvoorbeeld via een leerlingenraad kunnen leerlingen inspraak hebben.)  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V19. Ben je tevreden over de sfeer op je school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V20. Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan? 

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V21. Heb je het naar je zin op school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V22. Voel je je veilig op school?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V23. Zijn de regels op je school duidelijk?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V24. Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt?  

(Bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, problemen thuis, ruzies.)  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 



V25. Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

00 Niet van toepassing 

V26. Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school?  

(Bijvoorbeeld klas, schoolplein, kantine, wc’s, gang.) 

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V27. Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van school? 

(Bijvoorbeeld via WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook.) 

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V28. Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres lichamelijk pijn gedaan?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V29. Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden gediscrimineerd?  

(Bijvoorbeeld gemeen doen om wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet of door je 

geloof.) 

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

V30. [V2=01] Helpt je school je bij het zoeken naar een stage?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 

03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

06 Niet van toepassing 

 

V31. [V2=01] Leer je op jouw stage dingen die handig zijn voor werken?  

01 Zeker niet 

02 Meestal niet 



03 Soms wel, soms niet 

04 Meestal wel 

05 Zeker wel 

06 Niet van toepassing 

 

EINDE VRAGENLIJST VENSTERS 

 

V32. Heb je het afgelopen schooljaar online les gehad omdat de school gesloten was? 

01 Ja 

02 Nee 

V33. Heb je op school les gehad toen deze gesloten was? 

01 Ja, bijna de hele tijd  

02 Ja, af en toe 

03 Nee 

V34. Hoe volg je op dit moment onderwijs? 

01 Ik ga elke dag naar school 

02 Ik volg elke dag thuis digitaal onderwijs 

03 Ik ga een deel van de tijd naar school en een deel van de tijd volg ik online les 

 

V35. We leggen je nu een paar stellingen voor over de gevolgen de coronamaatregelen. Geef aan in 

hoeverre je het hiermee eens bent  

[Grid 1 t/m 5, helemaal mee eens - helemaal niet mee eens] 

V35a Ik vind het geen probleem als de lessen online zijn 

V35b Ik mis school als de lessen online zijn 

V35c Ik heb minder contact met andere leerlingen dan normaal als de lessen online zijn 

V35d Ik heb minder contact met docenten dan normaal als de lessen online zijn 

V35e Ik voel me vaker eenzaam als de school gesloten is 

V35f Ik heb er geen moeite mee om mijn camera aan te zetten tijdens online onderwijs 

V35g Als de lessen online zijn, wordt er minder gepest dan normaal 

V36. [als V33f = 4 of 5] Je geeft aan dat je er moeite mee hebt om je camera aan te zetten tijdens 

online onderwijs. Kan je aangeven waarom? [open]. 

V37. Als de school gewoon open is, praat je dan wel eens alleen met je mentor? 

01 Nee, (bijna) nooit 

02 Ja, minstens één keer per maand 

03 Ja, minstens één keer per week 

04 Ja, elke dag 

V38. Waar praat je dan over? 

V38a Studievoortgang (cijfers etc.) 

V38b Over gedrag (bv. gedrag, omgang met anderen) 

V38c Over hoe het met mij gaat 

V38d Anders, namelijk [open invulveld]  

V39. Praat je wel eens alleen met je mentor als de lessen online zijn? 

01 Nee, (bijna) nooit 

02 Ja, minstens één keer per maand 

03 Ja, minstens één keer per week 

04 Ja, elke dag 



V40. Praat je even vaak met je mentor als de lessen online zijn? 

01 Nee, veel minder vaak dan normaal 

02 Nee iets minder vaak dan normaal 

03 Ja, even vaak als normaal 

04 Nee, iets vaker dan normaal 

05 Nee, veel vaker dan normaal 

V41. Als je met je mentor online samen een gesprek hebt, waar praat je dan over? 

V41a Studievoortgang (cijfers etc.) 

V41b Over gedrag (bv. gedrag, omgang met anderen) 

V41c Over hoe het met mij gaat 

V41d Anders, namelijk [open invulveld]  

V42. Moet je je camera aanzetten tijdens online onderwijs? 

01 Ja, altijd 

02 Ja, soms 

03 Nee 

V43. Kun je aangeven hoe voor jou afgelopen week verlopen is? Afgelopen week: [0 = helemaal niet, 

1 = incidenteel; 2 = soms; 3 = vaak; 4 = constant] 

V43a Voelde ik me gespannen, nerveus of angstig 

V43b Had ik het gevoel dat er mensen waren die ik om hulp kan vragen  

V43c Had ik een goed gevoel over mezelf  

V43d Had ik het gevoel dat ik om kon gaan met dingen die mis gingen 

V43e Had ik last van pijn en/of andere lichamelijke problemen 

V43f Had ik een goed gevoel bij de dingen die ik heb gedaan  

V43g Had ik moeite met slapen 

V43h Voelde ik liefde en genegenheid voor iemand 

V43i Kon ik de meeste dingen doen die ik moest doen 

V43j Had ik het gevoel dat anderen me bekritiseerden 

V43k Voelde ik me ongelukkig 

V43l Was ik chagrijnig in gezelschap van anderen 

V43m Voelde ik me optimistisch over de toekomst 

V43n Heb ik alles gedaan wat ik me had voorgenomen 

Nu stellen we nog enkele extra vragen over school. Het gaat om het hele schooljaar (van de 

zomervakantie tot nu). Als een vraag gaat over iets wat alleen op school is (bijvoorbeeld het gebouw), 

denk dan aan de weken dat de school gewoon open was. 

 

V44. Wat zijn je cijfers gemiddeld per vak, afgerond op een heel cijfer? 

Als je het niet precies weet, doe dan een schatting. 

01 1-2 

02 3-4 

03 5 

04 6 

05 7 

06 8 

07 9-10 

08 Dit vak heb ik niet 

 

V44a Nederlands 

V44b Engels 

V44c Rekenen/wiskunde 



V45. Deze drie vragen gaan over spijbelen, dat betekent dat je zonder toestemming wegblijft van 

school of uit de les. 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V45a Hebben leerlingen in jouw klas gespijbeld? 

V45b Heb jij zelf gespijbeld? 

V45c Heeft de school iets tegen spijbelen gedaan? 

V46. Deze vragen gaan over drugs, daarmee bedoelen we verdovende middelen (bijvoorbeeld wiet, 

cocaïne, speed of XTC). 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V46a Heeft de school iets tegen drugs gedaan? 

V46b Hebben leerlingen in jouw klas drugs mee naar school genomen? 

V46c Hebben leerlingen in jouw school drugs mee naar school genomen? 

V46d Heb jij drugs mee naar school genomen? 

V46e Werden er drugs verkocht op of rond school? 

V46f Werden er drugs gebruikt door leerlingen op of rond school? 

V46g Heb je zelf drugs gebruikt, op of rond school? 

V46h Heb je zelf drugs gebruikt, ergens anders? 

V47. Deze vragen gaan over wapens. 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V47a Hebben leerlingen in jouw klas een wapen mee naar school genomen? 

V47b Hebben leerlingen in jouw school een wapen mee naar school genomen? 

V47c Hebben leerlingen een wapen op of rond school gebruikt? 

V47d Werden wapens verkocht op of rond school? 

V47e Heeft de school iets tegen wapens gedaan? 

V47f Heb jij een wapen mee naar school genomen? 

V47g Werden wapens gebruikt door leerlingen op of rond school? 

V47h Heb je zelf een wapen gebruikt, op of rond school? 

V47i Heb je zelf een wapen gebruikt, ergens anders? 

V48. Deze vragen gaan over alcohol, daarmee bedoelen we alle drank waar alcohol in zit, ook 

mixdrankjes. 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V48a Heb je alcohol mee naar school genomen? 

V48b Hebben leerlingen in jouw klas alcohol mee naar school genomen? 

V48c Hebben leerlingen in jouw school alcohol mee naar school genomen? 

V48d Werd er alcohol verkocht op of rond school? 

V48e Werd alcohol gebruikt door leerlingen, op of rond school? 

V48f Heb je zelf alcohol gebruikt, op of rond school? 

V48g Heb je zelf alcohol gebruikt, ergens anders? 

V48h Heeft de school (voor zover je weet) beleid om alcoholgebruik door leerlingen tegen te 

gaan? 



2 Veilig voelen 

Nu volgen enkele vragen over hoe veilig jij je voelt op school. Het gaat om de tijd vanaf de 

zomervakantie tot nu. 

V49. Voelde jij je veilig in of op de volgende plaatsen? 

Als een plaats niet aanwezig is, kies dan voor “niet aanwezig” 

01 Niet veilig 

02 Wel veilig 

03 Niet aanwezig 

 

V49a In de klas 

V49b In studie- of werklokalen 

V49c Op de gangen 

V49d In de kantine, aula 

V49e In de toiletten 

V49f In de hal, kluisjes 

V49g In de kleedruimtes 

V49h In de gymzaal 

V49i Op het schoolplein 

V49j In de fietsenstalling, fietsenrekken 

V49k Op de parkeerplaats 

V49l In de schoolomgeving 

V50. Kun je hieronder aangeven hoe veilig jij jezelf voelt op school? 

01 Heel erg onveilig 

02 Onveilig 

03 Niet onveilig/niet veilig 

04 Veilig 

05 Heel veilig 

3 Gedragsafspraken 

Nu volgen enkele vragen over afspraken op school. Het gaat om de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V51. Zijn er op school school- of gedragsregels? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

V52. Waar kun je de gedragsregels zien? 

[V51=02] 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V52a In de schoolgids 

V52b Op de gang/hal 

V52c In de klaslokalen 

V52d Op het internet 

V52e Worden uitgereikt op ouderavond e.d. 

  



V53. Wie doen mee bij het maken van de schoolregels of gedragsregels? 

[V51=02] 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V53a Leerlingen 

V53b Docenten 

V53c Conciërge, administratie 

V54. Nu volgen twee uitspraken, kun je per uitspraak aangeven of dit op jouw school zo is? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V54a Bij het begin van elk schooljaar maken de leerlingen samen gedragsregels 

V54b Leerlingen zelf controleren het opvolgen van de gedragsregels 

V55. Kun je bij de volgende uitspraken aangeven of dit op jouw school gebeurt? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V55a Docenten steunen positief gedrag 

V55b Docenten grijpen direct in wanneer dat nodig is 

V55c Docenten geven aandacht aan gedragsregels wanneer dat nodig is 

V55d Leerlingen geven aandacht aan gedragsregels wanneer dat nodig is 

4 Gepest worden 

Nu volgen enkele vragen over gepest worden. Het gaat om de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V56. Hoe vaak ben je gepest? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

[V56≠01] Je hebt aangegeven (wel eens) te zijn gepest. 

De volgende vragen gaan hierover. 

V57. [V56≠01] Op welke manier(en) ben je gepest? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V57a Lichamelijk (duwen, laten struikelen, stompen, schoppen, enz.) 

V57b Mondeling (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes,  bijnamen, uitlachen, enz.) 

V57c Materieel (spullen van jou worden beschadigd, beklad, verstopt, enz.) 

V57d Relationeel (je wordt buitengesloten, genegeerd, mag niet meedoen) 

 



V57e Via telefoon, pc, internet (foto’s, teksten of video’s via bv. Whatsapp, Instagram, 

Snapchat, Faceboook, e-mail) 

V57f Op een andere manier: [invulveld] 

V58. [V56≠01] Wie was/waren dader(s)? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V58a Leerling(en) van school 

V58b Docent(en) van school 

V58c Andere personeelsleden van school 

V58d Familieleden van leerlingen 

V59. [V56≠01] Op welke plaatsen gebeurde dit? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V59a In de klas 

V59b In studie- of werklokalen 

V59c Op de gangen 

V59d In de kantine, aula 

V59e In de toiletten 

V59f In de hal, kluisjes 

V59g In de kleedruimtes 

V59h In de gymzaal 

V59i Op het schoolplein 

V59j In de fietsenstalling/fietsenrekken 

V59k Op de parkeerplaats 

V59l In de schoolomgeving 

V60. [V56 = 02/03/04/05] Waarom gebeurde het? 

V60_01 Vanwege mijn uiterlijk 

V60_02 Vanwege mijn huidskleur 

V60_03 Vanwege mijn land van herkomst 

V60_04 Vanwege mijn gedrag 

V60_05 Vanwege mijn hoge of lage schoolprestaties 

V60_06 Vanwege mijn handicap 

V60_07 Vanwege mijn geloof of niet gelovig zijn 

V60_08 Omdat ik een jongen of meisje ben 

V60_09 Omdat ik homoseksueel/lesbisch of biseksueel ben 

V60_10 Omdat ik transgender ben 

V60_11 Voor de kick van de pester(s) 

V60_12 Om geld 

V60_13 Om een andere reden, namelijk: [invulveld] 

  



V61. [V56 = 02/03/04/05] Aan wie het je gemeld dat je bent gepest? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V61_01 Medeleerlingen 

V61_02 Ouder(s)/verzorger(s) 

V61_03 Mentor/docent 

V61_04 Conciërge/administratie 

V61_05 Vertrouwenspersoon, zorg- of pestcoördinator van school 

V61_06 Schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V61_07 Politie 

V61_08 Aan niemand gemeld [exclusief] 

V61_09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V62. Is er iets met je melding gedaan? 

[V61_08=0] 

01 Ja, en het probleem is opgelost, ik word niet meer gepest 

02 Ja, maar het probleem is er nog steeds, ik word nog steeds gepest 

03 Nee 

V63. Kun je hieronder aangeven waarom je het niet hebt gemeld? 

[V61_08=1] 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V63_01 Ik wist niemand om het aan te melden 

V63_02 Ik durfde het niet te melden 

V63_03 Ik vond het niet nodig 

V63_04 Andere reden, namelijk: [invulveld] 

V64. Heb je dit schooljaar wel eens gezien dat andere leerlingen in jouw klas worden gepest?  

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

5 Zelf pesten 

Nu volgen enkele vragen over wanneer je zelf pest. Het gaat hierbij om de tijd vanaf de zomervakantie 

tot nu. 

V65. Hoe vaak heb je anderen gepest? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

[V29≠01] Je hebt aangegeven (wel eens) te pesten. 

De volgende vragen gaan hierover 

V66. [V29≠01] Op welke manier(en) heb je gepest? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 



 

V66a Lichamelijk (duwen, laten struikelen, stompen, schoppen, enz.) 

V66b Mondeling (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes, bijnamen, uitlachen, enz.) 

V66c Materieel (spullen van iemand beschadigd, beklad, verstopt, enz.) 

V66d Relationeel (iemand buitengesloten, genegeerd, mag niet meedoen) 

V66e Via telefoon, pc, internet (foto’s, teksten of video’s via bv. Whatsapp, Instagram, 

Snapchat, Faceboook, e-mail) 

V66f Op een andere manier: [invulveld] 

V67. [V29≠01] Wie was/waren slachtoffer(s)? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V67a Leerling(en) van school 

V67b Docent(en) van school 

V67c Andere personeelsleden van school 

V67d Familieleden van leerlingen 

V68. [V29≠01] Op welke plaatsen gebeurde dit? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V68a In de klas 

V68b In studie- of werklokalen 

V68c Op de gangen 

V68d In de kantine, aula 

V68e In de toiletten 

V68f In de hal, kluisjes 

V68g In de kleedruimtes 

V68h In de gymzaal 

V68i Op het schoolplein 

V68j In de fietsenstalling/fietsenrekken 

V68k Op de parkeerplaats 

V68l In de schoolomgeving 

V68m Thuis (online les) 

V69. [V29≠01] Waarom gebeurde het? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen. 

V69a Vanwege het uiterlijk van de ander(en) 

V69b Vanwege de huidskleur van de ander(en) 

V69c Vanwege het land van herkomst van de ander(en) 

V69d Vanwege het gedrag van de ander(en) 

V69e Vanwege de hoge of lage schoolprestaties van de ander(en) 

V69f Vanwege de handicap van de ander(en) 

V69g Vanwege het geloof van de ander(en) of omdat de ander(en) niet gelovig is/zijn 

V69h Omdat van de ander(en) jongen of meisje is/zijn 

V69i Omdat de ander(en) homoseksueel/lesbisch of biseksueel is/zijn 

V69j Omdat de ander(en) transgender is/zijn 

V69k Voor de kick  



V69l Voor het geld 

V69m Om een andere reden, namelijk: [invulveld] 

V70. [V29≠01] Heeft iemand je aangesproken om jou met pesten te laten stoppen? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V70_01 Medeleerlingen 

V70_02 Ouder(s)/verzorger(s) 

V70_03 Mentor/docent 

V70_04 Conciërge/administratie 

V70_05 Vertrouwenspersoon, zorg- of pest coördinator van school 

V70_06 Schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V70_07 Politie  

V70_08 Ik ben door niemand aangesproken om met pesten te stoppen [exclusief] 

V70_09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V71. [V29≠01] Ben je met pesten gestopt? 

01 Nee, ik pest nog steeds 

02 Ja, omdat ik hierop ben aangesproken 

03 Ja, om een andere reden 

6 Ervaringen met pesten of geweld 

V72. Stel je voor dat je slachtoffer bent van pesten of geweld op school. 

Kun je dan goed terecht bij de volgende personen? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet niet 

 

V72a Mentor/docenten 

V72b Schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V72c Vertrouwenspersoon, zorg- of pestcoördinator van school 

V72d Mijn ouder(s)/verzorger(s) 

7 Ervaringen als slachtoffer met vormen van geweld op of rond school 

Nu volgen enkele vragen over je ervaringen als slachtoffer met vormen van geweld op of rond school. 

Alle vragen gaan over de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V73. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V73a Je bent uitgescholden 

V73b Anderen hebben jou expres gestoord 

V73c Anderen zijn extra luid tegen jou geweest 

V73d Anderen hebben met opzet lawaai rond jou gemaakt 



V74. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V74a Spullen van jou zijn bekrast of beschadigd 

V74b Spullen van jou zijn bespoten of besmeurd 

V74c Spullen van jou zijn verstopt of weggemaakt 

V74d Spullen van jou zijn vernield 

V75. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V75a Je bent genegeerd, anderen deden alsof je er niet bent 

V75b Je bent uitgesloten, mocht niet meedoen 

V75c Anderen hebben verkeerde geruchten over jou verspreid, leugens verteld 

V75d Je bent voor je gevoel gediscrimineerd [i: Bijvoorbeeld vanwege je afkomst, seksuele 

voorkeur, geloof of iets anders] 

V76. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V76a Je bent expres aangestoten of pijn gedaan 

V76b Je bent met opzet geduwd of geschopt 

V76c Iemand heeft je met opzet laten struikelen 

V76d Je bent met opzet gestompt en/of geslagen 

V76e Iemand is met jou gaan vechten 

V76f Iemand heeft je in elkaar geslagen, afgetuigd 

V77. [V76a t/m V76f minstens 1x 01] Het volgende is met jou wel eens op of rond school gebeurd. Ben 

je daardoor gewond geraakt ? (bijvoorbeeld een blauw oog, bloedneus of ernstigere verwonding) 

01 Wel gewond 

02 Niet gewond 

03 Allebei wel eens 

 

[alleen items aangekruist bij V76] 

V77a Expres aangestoten of pijn gedaan 

V77b Met opzet geduwd of geschopt 

V77c Met opzet laten struikelen 

V77d Met opzet gestompt en/of geslagen 

V77e Met je gaan vechten 

V77f In elkaar geslagen, afgetuigd 



V78. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V78a Iemand heeft jou bedreigd met de bedoeling jou bang te maken 

V78b Iemand heeft jou bedreigd met de bedoeling iets van je te stelen 

V78c Iemand heeft je geïntimideerd, gedwongen iets te doen 

V78d Iemand heeft je gechanteerd, afgeperst 

V78e Je hebt via sociale media (bv. Whatsapp, Facebook, Instagram, Snapchat, enz.), e-mail of 

in een online forum/chatbox een bericht ontvangen waarmee iemand jou bang probeerde 

te maken 

V78f Je bent door iemand met een wapen bedreigd of bang gemaakt (bv. een stuk hout, schaar, 

mes) 

V78g Je bent expres door iemand met een wapen verwond (bv. een stuk hout, schaar, mes) 

V79. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V79a Er zijn ongewenste seksuele opmerkingen naar jou gemaakt 

V79b Je bent betast of aangeraakt terwijl je dat niet wilde 

V79c Je bent gedwongen tot seksuele handelingen  

V79d Er zijn via internet of telefoon seksueel getinte foto’s of filmpjes van jou verspreid terwijl 

je dat niet wilde 

V80. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V80a Spullen van jou zijn gestolen 

V80b Iemand heeft geweld gebruikt om iets van je te stelen (bv. een telefoon, portemonnee, 

handtasje) 

V80c Iemand heeft ingelogd op jouw computer, e-mailaccount of sociale media account zonder 

dat jij dat wist of toestemming had gegeven 

V80d Iemand heeft op jouw computer of profiel ingelogd en gegevens van jou veranderd of 

gewist 

V80e Iemand heeft jou op of rond school drugs of verdovende middelen laten gebruiken zonder 

dat je dat wilde of dat je dat wist 

V81. Heb je op of rond school weleens incidenten of geweld meegemaakt met iemand met extreme 

ideeën of gedrag (bijvoorbeeld religieus extremisme, wit extremisme of andere vormen van 

extremisme of radicalisering)? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 



03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

V82.  [V73 t/ V81 ten minste 1x =01] Wie was/waren dader(s) van de verschillende vormen van geweld 

waar jij slachtoffer van was? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V82a Leerling(en) van school 

V82b Docent(en) van school 

V82c Andere personeelsleden van school 

V82d Familieleden van leerlingen 

V83. [V73 t/ V81 ten minste 1x =01] Op welke plaats(en) gebeurde het geweld? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V83a In de klas 

V83b In studie- of werklokalen 

V83c Op de gangen 

V83d In de kantine, aula 

V83e In de toiletten 

V83f In de hal, kluisjes 

V83g In de kleedruimtes 

V83h In de gymzaal 

V83i Op het schoolplein 

V83j In de fietsenstalling/fietsenrekken 

V83k Op de parkeerplaats 

V83l In de schoolomgeving 

V83m Thuis (online lessen) 

V84.  [V73 t/ V81 ten minste 1x =01] Waarom gebeurde het? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V84_01 Vanwege mijn uiterlijk 

V84_02 Vanwege mijn huidskleur 

V84_03 Vanwege mijn land van herkomst  

V84_04 Vanwege mijn gedrag 

V84_05 Vanwege mijn hoge of lage schoolprestaties 

V84_06 Vanwege mijn handicap  

V84_07 Vanwege mijn geloof of niet gelovig zijn 

V84_08 Omdat ik een jongen of meisje ben 

V84_09 Omdat ik homoseksueel/lesbisch of biseksueel ben 

V84_10 Omdat ik transgender ben 

V84_11 Voor de kick van de dader(s) 

V84_12 Om geld 

V84_13 Anders, namelijk: [invulveld] 



[V73 t/ V81 ten minste 1x =01]  

V85. Aan wie heb je gemeld dat het is gebeurd? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V85_01 Medeleerlingen 

V85_02 Ouder(s)/verzorger(s) 

V85_03 Mentor/docent 

V85_04 Conciërge/administratie 

V85_05 Vertrouwenspersoon, zorg- of pestcoördinator van school 

V85_06 Schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V85_07 Politie 

V85_08 Aan niemand gemeld [exclusief] 

V85_09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V86. Is er iets met je melding gedaan? 

[V85_08=0] 

V86_01 Ja, en het probleem is opgelost, ik word niet meer lastiggevallen 

V86_02 Ja, maar het probleem is er nog steeds, ik word nog steeds lastiggevallen 

V86_03 Nee 

V87. Kun je hieronder aangeven waarom je het niet hebt gemeld? 

[V85_08=1] 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V87_01 Ik wist niemand om het aan te melden 

V87_02 Ik durfde het niet te melden 

V87_03 Ik vond het niet nodig 

V87_04 Anders, namelijk: [invulveld] 

V88. Kun je aangeven van welke vorm van geweld je het ergste last hebt (gehad)? 

[V37 t/ V45 ten minste 1x minstens “minder dan 1x per maand”, Alleen incidenten tonen die van 

toepassing waren] 

+optie: Ik heb geen last gehad (van één of meerdere) van bovenstaand(e) incident(en) [exclusief] 

8 Ervaringen als dader van vormen van geweld 

Nu volgen enkele vragen over je ervaringen als dader met vormen van geweld op of rond school. 

Het gaat om de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V89. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V89a Je hebt uitgescholden 

V89b Je hebt expres gestoord 

V89c Je bent extra luid geweest 

V89d Je hebt met opzet lawaai gemaakt 

 

  



V90. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V90a Je hebt dingen bekrast of beschadigd 

V90b Je hebt dingen bespoten of besmeurd 

V90c Je hebt dingen verstopt of weggemaakt 

V90d Je hebt dingen vernield 

V91. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V91a Je hebt mensen genegeerd, gedaan alsof ze er niet zijn 

V91b Je hebt mensen uitgesloten, niet laten meedoen 

V91c Je hebt bedreigd, bang gemaakt 

V91d Je hebt iemand gediscrimineerd 

V92. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V92a Je hebt iemand expres aangestoten of pijn gedaan 

V92b Je hebt met opzet geduwd of geschopt 

V92c Je hebt met opzet iemand laten struikelen 

V92d Je hebt met opzet gestompt en/of geslagen 

V92e Je bent met iemand gaan vechten 

V92f Je hebt iemand in elkaar geslagen, afgetuigd 

V93. [V92a t/m V92f minstens 1x 01] Het volgende is wel eens op of rond school gebeurd. Heb je 

daarbij iemand verwond? (bijvoorbeeld een blauw oog, bloedneus of ernstigere verwonding) 

01 Wel verwond 

02 Niet verwond 

03 Allebei wel eens 

 

V93a Expres aangestoten of pijn gedaan 

V93b Met opzet geduwd of geschopt 

V93c Met opzet laten struikelen 

V93d Met opzet gestompt en/of geslagen 

V93e Met je gaan vechten 

V93f In elkaar geslagen, afgetuigd 

 



V94. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V94a Je hebt iemand bedreigd met de bedoeling iemand bang te maken 

V94b Je hebt iemand bedreigd met de bedoeling iets van iemand te stelen 

V94c Je hebt iemand geïntimideerd, gedwongen iets te doen 

V94d Je hebt iemand gechanteerd, afgeperst 

V94e Je hebt via sociale media (bv. Whatsapp, Facebook, Instagram, Snapchat, enz.), e-mail of 

in een online forum/chatbox een bericht gestuurd waarmee je iemand bang probeerde te 

maken 

V94f Je hebt iemand met een wapen bedreigd of bang gemaakt (bv. een stuk hout, schaar, 

mes) 

V94g Je hebt expres iemand met een wapen verwond (bv. een stuk hout, schaar, mes) 

V95. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V95a Je hebt ongewenste seksuele opmerkingen naar iemand gemaakt 

V95b Je hebt iemand betast of aangeraakt, terwijl die persoon dat niet wilde 

V95c Je hebt iemand gedwongen tot seksuele handelingen 

V95d Je hebt via internet of telefoon seksueel getinte foto’s of filmpjes van iemand verspreid 

zonder dat die persoon dat wilde 

V96. Kun je aangeven hoe vaak het volgende is gebeurd? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V96a Je hebt spullen van iemand gestolen 

V96b Je hebt geweld gebruikt om iets van iemand te stelen (bv. een telefoon, portemonnee, 

handtasje) 

V96c Je hebt op iemands computer, e-mailaccount of sociale media account ingelogd zonder 

dat de eigenaar dat wist of toestemming had gegeven 

V96d Je hebt op iemands computer of profiel ingelogd en gegevens veranderd of gewist 

V96e Je hebt iemand op of rond school drugs of verdovende middelen laten gebruiken zonder 

dat de ander dat wilde of dat je dat wist 

 

 [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Je hebt aangegeven dader te zijn geweest van geweld. De volgende 

vragen gaan hierover. Het gaat bij deze vragen om de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

 

 



V97. [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Wie was/waren slachtoffers(s) van jouw geweld? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V97a Leerling(en) van school 

V97b Docent(en) van school 

V97c Andere personeelsleden van school 

V97d Familieleden van leerlingen 

V98. [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Op welke plaats(en) pleegde je het geweld? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V98a In de klas 

V98b In studie- of werklokalen 

V98c Op de gangen 

V98d In de kantine, aula 

V98e In de toiletten 

V98f In de hal, kluisjes 

V98g In de kleedruimtes 

V98h In de gymzaal 

V98i Op het schoolplein 

V98j In de fietsenstalling/fietsenrekken 

V98k Op de parkeerplaats 

V98l In de schoolomgeving 

V98m Bij mij thuis 

V98n Bij de dader(s) thuis 

V99. [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Waarom pleegde je het geweld? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V99_01 het uiterlijk van de ander(en) 

V99_02 Vanwege de huidskleur van de ander(en) 

V99_03 Vanwege het land van herkomst van de ander(en) 

V99_04 Vanwege het gedrag van de ander(en) 

V99_05 Vanwege de hoge of lage schoolprestaties van de ander(en) 

V99_06 Vanwege de handicap van de ander(en) 

V99_07 Vanwege het geloof van de ander(en) of omdat de ander(en) niet gelovig is/zijn 

V99_08 Omdat de ander(en) een jongen of meisje is/zijn 

V99_09 Omdat de ander(en )homoseksueel/lesbisch of biseksueel is/zijn 

V99_10 Omdat de ander(en) transgender is/zijn 

V99_11 Voor de kick  

V99_12 Om het geld 

V99_13 Om een andere reden, namelijk: [invulveld] 

V100. [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Ben je aangesproken door iemand op je geweld? En door wie dan? 

Je kan hier meerdere antwoorden kiezen 

V100_01 Medeleerlingen 

V100_02 Ouder(s)/verzorger(s) 

V100_03 Mentor/docent 



V100_04 Conciërge/administratie 

V100_05 Vertrouwenspersoon, zorg- of pestcoördinator van school 

V100_06 Schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V100_07 Politie 

V100_08 Ik ben niet aangesproken 

V100_09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V101. Je hebt aangegeven dader te zijn geweest van geweld. Kun je aangeven welke je zelf het 

ernstigst vond? 

[Alleen incidenten tonen die van toepassing waren, van V89 t/m V96] 

V102. [V89 t/m V96 minstens 1x 01] Ben je gestopt met het geweld? En waarom? 

01 Nee, ik doe het nog steeds 

02 Ja, omdat ik hierop ben aangesproken 

03 Ja, om een andere reden 

V103. Heb je op of rond school wel eens spanningen (problemen) meegemaakt met andere groepen 

jongeren, bijvoorbeeld omdat jullie een verschillend geloof hebben of een andere herkomst of 

van een andere school zijn?  

01 Ja 

02 Nee 

V104. Heb je op of rond school weleens incidenten of geweld meegemaakt met iemand met extreme 

ideeën of gedrag (bijvoorbeeld religieus extremisme, wit extremisme of andere vormen van 

extremisme of radicalisering)? 

01 Ja 

02 Nee 

V105. Houd jij je bezig met ideeën of gedrag dat andere mensen extreem of radicaal vinden? Denk 

bijvoorbeeld aan extreme ideeën die met geloof te maken hebben, of ras/kleur (Lonsdale, white 

power), etc.  

01 Ja 

02 Nee 

V106. Heb je wel eens op of rond school anoniem (via een brief, telefoon of internet) gedreigd met 

geweld tegen de hele school of tegen zoveel mogelijk leerlingen en/of leerkrachten? 

01 Ja 

02 Nee 

9 Vergroten van veiligheid in en rond school 

V107. Is er een plek in school waarvan jij vindt dat de veiligheid daar moet worden vergroot? 

Je mag meerdere plaatsen aanvinken 

V107_01 In de klas 

V107_02 In studie- of werklokalen 

V107_03 Op de gangen 

V107_04 In de kantine, aula 

V107_05 In de toiletten 

V107_06 In de hal, kluisjes 

V107_07 In de kleedruimtes 

V107_08 Op het schoolplein 

V107_09 In de gymzaal 

V107_10 In de fietsenstalling, fietsenrekken 



V107_11 Op de parkeerplaats 

V107_12 In de schoolomgeving 

V107_13 Bij mij thuis 

V107_14 Het is goed zo [exclusief] 

10 Omgang met anderen 

Nu volgen enkele uitspraken over omgang met anderen. 

V108. Wil je voor elke uitspraak aangeven of je het ermee (on)eens bent? 

01 Helemaal mee eens 

02 Mee eens 

03 Niet eens/niet oneens 

04 Mee oneens 

05 Helemaal mee oneens 

 

V108a Ik zou verliefd kunnen worden op een jongen 

V108b Ik zou verliefd kunnen worden op een meisje 

V108c Als ik les zou krijgen van een homoseksuele leraar, vind ik dat in orde 

V108d Als ik les zou krijgen van een lesbische lerares, vind ik dat in orde 

V108e Als ik les zou krijgen van een docent die transgender is, vind ik dat in orde 

V109. De volgende jongens of meisjes mogen mijn vriend(in) zijn 

01 Helemaal mee eens 

02 Mee eens 

03 Niet eens/niet oneens 

04 Mee oneens 

05 Helemaal mee oneens 

 

V109a Homoseksuele jongens 

V109b Lesbische meisjes 

V109c Transgender jongens (geboren in meisjeslichaam) 

V109d Transgender meisjes (geboren in jongenslichaam) 

V109e Nederlandse jongens of meisjes 

V109f Turkse jongens of meisjes 

V109g Marokkaanse jongens of meisjes 

V109h Antilliaanse jongens of meisjes 

V109i Surinaamse jongens of meisjes 

V109j Christelijke jongens of meisjes 

V109k Niet-gelovige jongens of meisjes 

V109l Islamitische jongens of meisjes 

V110. Stel je voor:  een jongen of meisje op jouw school is homoseksueel/lesbisch. Kan hij/zij dat op 

school eerlijk vertellen? 

01 Ja, tegen iedereen op school 

02 Ja, maar alleen in zijn/haar klas 

03 Ja, maar alleen tegen zijn/haar vrienden/vriendinnen 

04 Nee 

05 Dat weet ik niet 

  



V111. Als je zelf homoseksueel of lesbisch zou zijn, zou je dat op school durven vertellen? 

01 Ja, tegen iedereen op school 

02 Ja, maar alleen in mijn klas 

03 Ja, maar alleen tegen mijn vrienden/vriendinnen 

04 Nee 

05 Dat weet ik niet  

V112. Stel je voor: een jongen of meisje op jouw school is transgender. Kan hij/zij dat op school eerlijk 

vertellen? 

01 Ja, tegen iedereen op school 

02 Ja, maar alleen in zijn/haar klas 

03 Ja, maar alleen tegen zijn/haar vrienden/vriendinnen 

04 Nee 

05 Dat weet ik niet 

V113. Als je zelf transgender zou zijn, zou je dat op school durven vertellen? 

01 Ja, tegen iedereen op school 

02 Ja, maar alleen in mijn klas 

03 Ja, maar alleen tegen mijn vrienden/vriendinnen 

04 Nee 

05 Dat weet ik niet 

11 Algemene vragen 

V114. Hoe oud ben jij? 

[invulveld] 

V115. Welk geslacht is er bij je geboorte geregistreerd? 

01 Man 

02 Vrouw 

03 Niet geregistreerd 

04 Dat wil ik liever niet zeggen 

V116. Hoe identificeer/voel je jezelf? 

01 Ik voel me een jongen 

02 Ik voel me een meisje 

03 Ik voel me zowel jongens als meisje 

04 Ik voel me geen van beide 

05 Ik voel me anders, namelijk [invulveld] 

06 Dat wil ik liever niet zeggen 

V117. In welk land ben je geboren? 

Grid: ikzelf, moeder, vader 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 



10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V118. In welk land is je moeder geboren? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V119. In welk land is je vader geboren? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V120. In welk land voel jij je het meest thuis? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V121. Wat zijn de eerste 4 cijfers van de postcode van je woonadres? 

01 Mijn postcode (4 cijfers): [invulveld] 

02 Weet ik niet/ik woon niet in Nederland 

12 Tot slot 

V122. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? 

Ik woon: 

01 Bij beide ouders 

02 Alleen bij mijn moeder 



03 Alleen bij mijn vader 

04 Om en om bij mijn vader en moeder (co-ouders) 

05 Bij mijn moeder en haar partner 

06 Bij mijn vader en zijn partner 

07 Anders namelijk: [invulveld] 

V123. Welke opleiding hebben je moeder en vader gedaan?  

Kies voor je vader en je moeder de hoogste opleiding 

Grid: moeder en vader 

01 Geen opleiding 

02 Lagere school of basisschool 

03 LBO (Lager beroepsonderwijs) bijvoorbeeld LTS 

04 Mavo of Mulo 

05 Havo 

06 MBO (Middelbaar beroepsonderwijs), bijvoorbeeld MTS 

07 VWO of Atheneum of HBS 

08 Gymnasium 

09 HBO (Hoger beroepsonderwijs) bijvoorbeeld HTS 

10 Universiteit 

11 Weet ik niet 

V124. Ben jij gelovig? 

01 Ja, christelijk (bv.: katholiek, protestants, hervormd, gereformeerd) 

02 Ja, islamitisch (moslim) 

03 Nee 

04 Ja, anders namelijk: [invulveld] 

V125. Ga je vanwege jouw geloof naar een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis? 

[V124=01/02/04] 

01 Ja, elke week 

02 Ja, ongeveer een keer per maand 

03 Ja, ongeveer een of twee keer per jaar 

04 Nee, nooit 

V126. Tot slot willen we je vragen hoe het voor jou was dat de school gesloten is (geweest) vanwege 

coronamaatregelen. Waar liep je bijvoorbeeld tegen aan, en wat was er juist positief? [open 

invulveld] 

V127. Hoe vond je het om deze vragenlijst in te vullen? 

V127_01 Leuk 

V127_02 Saai 

V127_03 Niet leuk, maar ook niet vervelend 

V127_04 Te persoonlijk 

V127_05 Ik vond het moeilijk om eerlijk te zijn 

V127_06 In vond de vragenlijst te lang 

V127_07 Ik vond de vragenlijst te moeilijk 

V127_08 Weet niet 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. 
Hartelijk bedankt dat je mee deed! 

 


