
Achterban | Opdracht 1

030-7900 910 info@laks.nl 4/5

4. Een onderzoek uitvoeren

Onderzoek doen: een stappenplan.
1. Wat wil je weten? 
 Bedenk het onderwerp: welke vragen moet je stellen om antwoord op je vraag te krijgen?

2. Van wie wil je dit weten? 
 Aan welke leerlingen wil je jouw vragen stellen?

Wie Voordelen Nadelen

De leerlingenraad + Het is snel
+ De leerlingenraad kent de school heel goed

- Het is maar een kleine groep
- Je weet niet of de mening van de leerlingenraad
  representatief is voor alle leerlingen van de school. 

Alle leerlingen van de school + Iedereen mag zijn mening geven
+ Je krijgt een volledig beeld

- Je krijgt heel veel antwoorden
- Het is lastig om iedereen te laten antwoorden

Enkele leerlingen per jaar, uit verschillende 
richtingen

+ Je bevraagt veel verschillende leerlingen
+ Het is snel

- Door de keuze van de leerlingen is het mogelijk 
  dat je geen volledig beeld krijgt

3. Verspreid de vragenlijst (dit kan op verschillende manieren)
    Je kan de vragenlijst in een enquêtetool zetten. Dan hoef je alleen de link te delen via sociale media of de online 
 leeromgeving.
    Print de vragen uit en verspreid ze onder leerlingen in de pauze. Zorg er wel voor dat de ongebruikte vragenlijsten niet  
 overal blijven slingeren, maar netjes in de papierbak belanden.
 Je kan je vragen ook mondeling stellen. Dan doen je een interview met andere leerlingen. Dit kost alleen wel veel tijd!

4. Verwerk de vragenlijst
 Neem een lege vragenlijst.
 Tel de gegeven antwoorden per vraag op deze vragenlijst. Als zeventien leerlingen “ja” hebben geantwoord, zet je dus 
 bij het antwoord “ja” zeventien neer.
 Bereken de percentages. Vind je dit moeilijk? Vraag een (wiskunde)docent of begeleider om je hierbij te helpen.

5. Bespreek de uitkomst, stel hierbij de volgende vragen:
 Welke antwoorden hebben opvallend veel leerlingen gegeven?
 Welke antwoorden hebben weinig leerlingen gegeven? 
 Waar zijn leerlingen blij mee?
 Waar zijn leerlingen niet blij mee?
 Zijn er resultaten die anders zijn dan jullie verwachtten?
Bedenk ook de oorzaken: Hoe komt het dan leerlingen een bepaald antwoord geven?

6. Informeer de school
 Schrijf een samenvatting van de resultaten.
 Deel deze samenvatting met je achterban, de docenten en de schoolleider. Vraag ook of je deze samenvatting op de online 
 leeromgeving mag delen! 
 Post de oplossingen en nieuwe plannen op jullie sociale media!

7. Neem de resultaten mee in het maken van nieuwe plannen

Voor deze werkvorm hebben wij inspiratie opgedaan bij onze vrienden van de Vlaamse Scholierenkoepel


