
Veiligheidsmonitor – Vragenlijst voor leerlingen 

VSO 

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. 

 

▪ Alle vragen in de enquête gaan over dit schooljaar, dus over de periode sinds de laatste 

zomervakantie tot nu. 

▪ 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. 

 

1 Over school 

V1. In welk jaar zit je? 

We bedoelen hier het leerjaar op school. 

bijvoorbeeld: 

1e klas = 1 

2e klas = 2 

Als je school geen leerjaren heeft, probeer dan een zo goed mogelijke schatting te geven. 

V1a Leerjaar: [invulveld] 

V2. Wat zijn je cijfers gemiddeld per vak, afgerond op een heel cijfer? 

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

01 1-2 

02 3-4 

03 5 

04 6 

05 7 

06 8 

07 9-10 

08 Dit vak heb ik niet 

 

V2a Nederlands 

V2b Engels 

V2c Rekenen/wiskunde 

 

 



V3. Welk soort onderwijs volg jij nu? 

[V1a≥3] 

01 VMBO of MAVO 

02 Praktijkonderwijs (pro) 

03 HAVO 

04 VWO 

05 Speciaal onderwijs 

V4. Welk soort onderwijs volg jij? 

[V1a<3] 

01 VMBO of MAVO 

02 Praktijkonderwijs (pro) 

03 HAVO 

04 VWO 

05 Combinatie: VMBO/HAVO 

06 Combinatie: HAVO/VWO 

07 Combinatie: VMBO/HAVO/VWO 

08 Speciaal onderwijs 

09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V5. Welke vmbo leerweg volg jij? 

[01] 

01 Theoretische leerweg (MAVO) 

02 Gemengde leerweg 

03 Kaderberoepsgerichte leerweg 

04 Basisberoepsgerichte leerweg 

05 Combinatie: Basis / Kaderberoepsgerichte leerweg 

06 Combinatie: Gemengd / theoretische leerweg 

07 Combinatie: ongedeeld VMBO 

08 Combinatie: Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V6. Welk type voorbereidend wetenschappelijk onderwijs volg jij? 

[04] 

01 Atheneum 

02 Gymnasium 

2 Over school 

V7. Hoe vind je het op school? 

01 Heel leuk 

02 Leuk 

03 Gaat wel 

04 Niet zo leuk 

05 Helemaal niet leuk 

V8. Waardoor vind je het niet zo leuk op school? 

[V7=03/04/05] 

Je mag meer dan een antwoord geven. 

V8_01 De sfeer is niet gezellig 

V8_02 Mijn klas is niet leuk 

V8_03 Ik heb geen vrienden/vriendinnen op school 



V8_04 Ik word gepest 

V8_05 Ik vind de docenten niet aardig 

V8_06 Ik vind het (te) moeilijk 

V8_07 Ik vind de meeste vakken niet leuk 

V8_08 Ik zie het nut er niet van in 

V8_09 Anders, namelijk: [invulveld] 

V9. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten? 

01 Weinig 

02 Een beetje 

03 Veel 

04 Heel veel 

V10. Hebben jullie een leuke klas? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V11. Kun je goed met jouw klasgenoten opschieten? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V12. Vind je het leuk om met de leerlingen in jouw klas om te gaan? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V13. Het je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V14. Spijbelen leerlingen uit jouw klas wel eens? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V15. Spijbel je wel eens? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

  



V16. Heeft de school iets tegen spijbelen gedaan? 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

3 Regels op school en in de klas 

De volgende vragen gaan over de regels op school en in de klas. 

V17. Maken de leerlingen op jouw school samen met de docent afspraken over wat wel en niet mag? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V18. Als leerlingen zich niet gedragen of vervelend zijn, dan zegt de docent er iets van. 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

05 Weet ik niet 

V19. Als leerlingen zich niet gedragen of vervelend zijn, dan zeggen andere leerlingen er iets van. 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

05 Weet ik niet 

V20. We praten in de klas over hoe je met elkaar omgaat. 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

05 Weet ik niet 

V21. De docent herinnert ons aan de (klassen)regels als dat nodig is. 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

05 Weet ik niet 

V22. Deze acht vragen gaan over drugs, daarmee bedoelen we verdovende middelen (bijvoorbeeld 

wiet, cocaïne, speed of XTC). 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V22a Hebben leerlingen wel eens drugs mee naar jouw school genomen? 

V22b Hebben leerlingen wel eens drugs mee naar jouw klas genomen? 

V22c Heb jij wel eens drugs mee naar school genomen? 

V22d Werden er wel eens drugs verkocht op of rond school? 



V22e Werden er drugs wel eens gebruikt door leerlingen op of rond school? 

V22f Heeft de school iets tegen drugs gedaan? 

V22g Heb je zelf drugs wel eens gebruikt, op of rond school? 

V22h Heb je zelf wel eens drugs gebruikt, ergens anders? 

V23. Deze acht vragen gaan over wapens. 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V23a Hebben leerlingen wel eens een wapen mee naar jouw school genomen? 

V23b Hebben leerlingen wel eens een wapen mee naar jouw klas genomen? 

V23c Heb jij wel eens een wapen mee naar school genomen? 

V23d Werden er wel eens wapens verkocht op of rond school? 

V23e Werden er wel eens wapens gebruikt door leerlingen op of rond school? 

V23f Heeft de school iets tegen wapens gedaan? 

V23g Heb je zelf wel eens een wapen gebruikt, op of rond school? 

V23h Heb je zelf wel eens een wapen gebruikt, ergens anders? 

V24. Deze acht vragen gaan over alcohol, daarmee bedoelen we alle drank waar alcohol in zit, ook 

mixdrankjes. 

01 Nee 

02 Ja 

03 Weet ik niet 

 

V24a Hebben leerlingen wel eens alcohol mee naar jouw school genomen? 

V24b Hebben leerlingen wel eens alcohol mee naar jouw klas genomen? 

V24c Heb jij wel eens alcohol mee naar school genomen? 

V24d Werd er wel eens alcohol verkocht op of rond school? 

V24e Werd er wel eens alcohol gebruikt door leerlingen op of rond school? 

V24f Heeft de school iets tegen alcohol gedaan? 

V24g Heb je zelf wel eens alcohol gebruikt, op of rond school? 

V24h Heb je zelf wel eens alcohol gebruikt, ergens anders? 

4 Veilig voelen op school 

Bij de volgende vragen bedoelen we steeds dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V25. Hoe veilig voel je je op of rond school? 

01 Heel erg onveilig 

02 Onveilig 

03 Niet onveilig/niet veilig 

04 Veilig 

05 Heel veilig 

V26. Zijn er plekken op school of rond school waar je je wel eens niet veilig voelt? 

01 Nee, ik voel me overal op school veilig 

02 Ja, op sommige plekken 

03 Weet ik niet 

  



V27. Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig? 

[V26=02] 

Je mag meerdere plekken kiezen 

V27a In de klas 

V27b In studie- of werklokalen 

V27c Op de gangen 

V27d In de kantine, aula 

V27e In de toiletten 

V27f In de hal, kluisjes 

V27g In de kleedruimtes 

V27h In de gymzaal 

V27i Op het schoolplein 

V27j In de fietsenstalling, fietsenrekken 

V27k Op de parkeerplaats 

V27l Rondom de school 

V27m Op een ander plek, namelijk: [invulveld] 

V28. Wanneer voel je je niet veilig op school? 

[V26=02] 

Je mag meerdere antwoorden kiezen 

V28_01 Direct voor schooltijd 

V28_02 Tijdens de lessen 

V28_03 In de pauze of tijdens het buitenspelen 

V28_04 Tijdens het overblijven 

V28_05 Direct na schooltijd 

V28_06 Anders, namelijk: [invulveld] 

V29. Is er een plek op school of rond school die veiliger gemaakt moet worden? 

Je mag meerdere plekken kiezen. Als je alle plekken veilig genoeg vindt, vink je het op een na 

onderste vakje aan (‘op geen enkele plek, het is goed zo’) 

Ik vind dat het veiliger gemaakt moet worden: 

V29_01 In de klas 

V29_02 In de studie- of werklokalen 

V29_03 Op de gangen 

V29_04 In de kantine, aula 

V29_05 Bij de toiletten 

V29_06 In de hal, kluisjes 

V29_07 In de kleedruimtes 

V29_08 In de gymzaal 

V29_09 Op het schoolplein 

V29_10 Bij de fietsenstalling/fietsenrekken 

V29_11 Op de parkeerplaats 

V29_12 Rondom de school 

V29_13 Op geen enkele plek, het is goed zo 

V29_14 Op een andere plek, namelijk: [invulveld] 

5 Gepest worden 

Nu volgen enkele vragen over gepest worden. 

De volgende vragen gaan steeds over dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 



V30. Hoe vaak word je gepest op school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Helemaal nooit 

V31. [V30≤4] Hoeveel last heb je ervan dat je gepest wordt? 

01 Heel veel  

02 Veel  

03 Een beetje  

04 (Bijna) geen last 

V32. [[V30≤4]] Op welke manier word je gepest op school? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V32_01 Lichamelijk (duwen, laten struikelen, stompen, schoppen, enz.) 

V32_02 Mondeling (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes, bijnamen, uitlachen, enz.) 

V32_03 Via mijn spullen (spullen van jou worden beschadigd, beklad, verstopt, enz.) 

V32_04 Mijn plek in de groep (je wordt buitengesloten, genegeerd, mag niet meedoen) 

V32_05 Via telefoon, computer, internet (foto’s, teksten of filmpjes via bv. Whatsapp, 

Instagram, Snapchat, Faceboook, e-mail) 

V32_06 Anders, namelijk: [invulveld] 

V33. [[V30≤4]] Waar word je gepest op school? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V33_01 In de klas 

V33_02 In de studie- of werklokalen 

V33_03 Op de gangen 

V33_04 In de kantine, aula 

V33_05 Bij de toiletten 

V33_06 In de hal, kluisjes 

V33_07 In de kleedruimtes 

V33_08 In de gymzaal 

V33_09 Op het schoolplein 

V33_10 Bij de fietsenstalling/fietsenrekken 

V33_11 Op de parkeerplaats 

V33_12 Rondom de school 

V33_13 Op een andere plek, namelijk: [invulveld] 

V34. [[V30≤4]] Door wie word je gepest op school? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V34_01 Leerling(en) van school 

V34_02 Docenten van school 

V34_03 Andere personeelsleden van school 

V34_04 Familieleden van leerlingen 

V34_05 Anders, namelijk: [invulveld] 

V35. [V30≤4]] Heb je met iemand gepraat over het pesten op school? En met wie? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V35_01 Ja, met mijn mentor of een docent 

V35_02 Ja, met iemand anders op school (bv. vertrouwenspersoon, zorg- of pestcoördinator) 

V35_03 Ja, met mijn ouders 

V35_04 Ja, met een vriend/vriendin 



V35_05 Ja, met de schoolleiding (bv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V35_06 Ja, met de politie 

V35_07 Ja, met iemand anders 

V35_08 Nee ik heb met niemand hierover gepraat [exclusief] 

V36. Waarom heb je er met niemand over gepraat? [V35_08=1] 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V36_01 Ik wist niemand om mee te praten 

V36_02 Ik durfde er niet over te praten 

V36_03 Ik vond het niet nodig 

V36_04 Anders, namelijk: [invulveld] 

V37. Heb je dit schooljaar wel eens gezien dat andere leerlingen in jouw klas worden gepest?  

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V38. Stel je voor dat je gepest wordt op school. Naar wie zou je dan toegaan? [V30=05] 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V38_01 Mijn mentor of een docent 

V38_02 Iemand anders op school (bv. Vertrouwenspersoon, zorg- of pest coördinator) 

V38_03 Mijn ouders 

V38_04 Een vriend/vriendin 

V38_05 De schoolleiding (bv. Directeur/sectorhoofd/(con)rector 

V38_06 De politie 

V38_07 Iemand anders 

V38_08 Ik weet niemand om naar toe te gaan [exclusief] 

6 Zelf pesten 

Nu volgen enkele vragen over wanneer je zelf pest. 

Het gaat hierbij om dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

V39. Pest je zelf wel eens andere leerlingen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Helemaal nooit 

V40. [V39=01] Op welke manieren pest je dan? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V40_01 Lichamelijk (duwen, laten struikelen, stompen, schoppen, enz.) 

V40_02 Mondeling (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes, bijnamen, uitlachen, enz.) 

V40_03 Via iemands spullen (spullen beschadigen, bekladden, verstoppen, enz.) 

V40_04 Iemands plek in de groep (iemand buitensluiten, negeren, niet laten meedoen) 

V40_05 Via telefoon, computer, internet (foto, tekst of filmpje sturen via bv. Whatsapp, 

Instagram, Snapchat, Faceboook, e-mail) 

V40_06 Anders, namelijk: [invulveld] 



V41. [V39=01] Wie was/waren slachtoffer? 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V41a Leerling(en) van school 

V41b Docent(en) van school 

V41c Andere personeelsleden van school 

V41d Familieleden van leerlingen 

7 Vervelende dingen (zelf meemaken) 

Bij de volgende vragen bedoelen we steeds dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

De volgende vragen gaan over vervelende dingen die op school kunnen voorkomen. 

We vragen of je deze dingen zelf hebt meegemaakt. 

Het kan zijn dat je deze dingen nooit hebt meegemaakt. Dat kun je gewoon aangeven. 

V42. Ben je wel eens uitgescholden door leerlingen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V43. Zijn er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V44. Zijn er wel eens spullen van jou gestolen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V45. Ben je wel eens expres buitengesloten door leerlingen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V46. Ben je wel eens bang voor andere leerlingen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 



V47. Hebben leerlingen op of rond school je wel eens expres pijn gedaan? (bv. schoppen, slaan)? 

(dus niet als spel) 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V48. Ben je op of rond school wel eens vervelend of anders behandeld vanwege wie je bent? 

(Bijvoorbeeld vanwege je geloof, je huidskleur, waar je vandaan komt, of je jongens of meisjes 

leuk vindt.) 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V49. [V42 t/m V48 ten minste 1x 01] Als je wel eens vervelende dingen op school hebt meegemaakt: 

Heb je daar met iemand over gepraat? 

Je kan meerdere antwoorden kiezen 

V49_01 Ja, met mijn mentor of een docent 

V49_02 Ja, met iemand anders op school (bv. Vertrouwenspersoon, zorg- of pest coördinator) 

V49_03 Ja, met mijn ouders 

V49_04 Ja, met een vriend/vriendin 

V49_05 Ja, met de schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V49_06 Ja, met de politie 

V49_07 Ja, met iemand anders 

V49_08 Nee, ik heb met niemand hierover gepraat [exclusief] 

V50. Waarom heb je er met niemand over gepraat? 

[V49_08=1] 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V50_01 Ik wist niemand om mee te praten 

V50_02 Ik durfde er niet over te praten 

V50_03 Ik vond het niet nodig 

V50_04 Anders, namelijk: [invulveld] 

8 Vervelende dingen (zelf doen) 

Bij de volgende vragen bedoelen we steeds dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

De volgende vragen gaan over vervelende dingen die op school kunnen voorkomen. 

We vragen of je deze dingen zelf doet. 

Het kan zijn dat je deze dingen nooit hebt meegemaakt. Dat kun je gewoon aangeven. 

V51. Heb je wel eens leerlingen uitgescholden op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 



V52. Heb je wel eens expres spullen van anderen kapot gemaakt op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V53. Heb je wel eens spullen van iemand verstopt of weggemaakt op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V54. Heb je wel eens spullen gestolen op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V55. Heb je andere leerlingen wel eens expres buitengesloten op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V56. Heb je andere leerlingen wel eens bang gemaakt op of rond school? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V57. Heb je wel eens op of rond school iemand bedreigd of bang gemaakt om iets van de ander te 

stelen? 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V58. Heb je andere leerlingen op of rond school wel eens expres pijn gedaan (bv. schoppen, slaan)? 

(dus niet als spel) 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

  



V59. Heb je op of rond school wel eens leerlingen vervelend of anders behandeld vanwege wie ze zijn? 

(Bijvoorbeeld vanwege hun geloof, huidskleur, waar ze vandaan komen, of ze jongens of meisjes 

leuk vinden.) 

01 Elke dag 

02 Elke week, maar niet elke dag 

03 Soms, maar niet elke week 

04 Bijna nooit 

05 Nee, helemaal nooit 

V60. [V51 t/m 0 ten minste 1x 01] Als je wel eens vervelende dingen op school gedaan hebt: Heeft 

iemand daar dan iets van gezegd? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V60_01 Ja, mijn mentor of een docent 

V60_02 Ja, iemand anders op school (bv. Vertrouwenspersoon, zorg- of pest coördinator) 

V60_03 Ja, mijn ouders 

V60_04 Ja, een vriend/vriendin 

V60_05 Ja, de schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V60_06 Ja, de politie 

V60_07 Ja, iemand anders 

V60_08 Nee, niemand zegt er iets van als ik dat doe [exclusief] 

9 Omgang met anderen 

V61. 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 

 

V61a Ik zou verliefd kunnen worden op een jongen 

V61b Ik zou verliefd kunnen worden op een meisje 

V61c Als ik les zou krijgen van een homoseksuele leraar, vind ik dat in orde 

V61d Als ik les zou krijgen van een lesbische lerares, vind ik dat in orde 

V61e Als ik les zou krijgen van een docent die transgender is, vind ik dat in orde 

V62. 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 

 

V62a Homoseksuele jongens 

V62b Lesbische meisjes 

V62c Transgender jongens (geboren in meisjeslichaam) 

V62d Transgender meisjes (geboren in jongenslichaam) 

V62e Nederlandse jongens of meisjes 

V62f Turkse jongens of meisjes 

V62g Marokkaanse jongens of meisjes 

V62h Antilliaanse jongens of meisjes 



V62i Surinaamse jongens of meisjes 

V62j Christelijke jongens of meisjes 

V62k Niet-gelovige jongens of meisjes 

V62l Islamitische jongens of meisjes 

V63. 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 

V64. 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 zijn/haar klas 

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

04 Nee 

05 Dat weet ik niet 

V65. 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 

V66. Als je zelf transgender zou zijn, zou je dat op school durven 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 

10 Over jezelf 

De volgende vragen gaan over hoe je je voelt of waarover je wel eens denkt. 

Kan je steeds aangeven hoe vaak dit voor jou zo is? 

V67. Ik denk na over hoe andere mensen zich voelen 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V68. Ik vind het grappig als iemand anders pijn of verdriet heeft 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 



V69. Als dingen niet goed lukken, word ik heel boos 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V70. Als iemand iets stoms of vervelends doet, word ik heel boos 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V71. Als ik heel boos word dan wil ik graag iemand pijn doen, of tegen iets slaan of schoppen 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V72. Ik voel me rot als een ander pijn of verdriet heeft 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V73. Ik slaap slecht 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Soms 

04 Nooit 

V74. Hoe oud ben jij? 

[invulveld] 

V75. Welk geslacht is er bij je geboorte geregistreerd? 

01 Jongen 

02 Meisje 

03 Niet geregistreerd 

04 Dat wil ik liever niet zeggen 

V76. Hoe voel je je? 

01 Ik voel me een jongen 

02 Ik voel me een meisje 

03 Ik voel me geen van beide 

04 Ik voel me zowel jongen als meisje 

05 Ik voel me anders, namelijk [invulveld] 

06 Dat wil ik liever niet zeggen 

  



V77. 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] 

V78. In welk land ben je 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] 

V79. 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] 

V80. 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] 

  



V81. In welk land voel je 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] 

V82. Ben jij gelovig? 

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

02 Ja, islamitisch (moslim) 

03 Ja, anders namelijk: [invulveld]  

04 Nee, ik ben niet gelovig 

V83. Ga je vanwege jouw geloof naar een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis? 

[V82=01/02/03] 

01 Ja, elke week 

02 Ja, ongeveer een keer per maand 

03 Ja, ongeveer een of twee keer per jaar 

04 Nee, nooit 

V84. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? 

01 Mijn postcode: [invulveld] 

02 Weet ik niet/ik woon niet in Nederland 

11 Tot slot 

V85. Hoe vond je het om deze vragenlijst in te vullen? 

Je kan meer antwoorden kiezen 

V85_01 Leuk 

V85_02 Saai 

V85_03 Niet leuk, maar ook niet vervelend 

V85_04 Te persoonlijk 

V85_05 Ik vond het moeilijk om eerlijk te zijn 

V85_06 In vond de vragenlijst te lang 

V85_07 Ik vond de vragenlijst te moeilijk 

V85_08 Weet niet 

 

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

Als je gepest wordt of andere vervelende dingen meemaakt op school, blijf daar dan niet mee zitten! 

Praat erover met iemand die je kan helpen. Bijvoorbeeld met je juf/meester, je ouders of iemand 

anders. 

 


