
Het Leerlingenpanel 
De vragenlijst 

Leerling 2020 ondersteunt scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in 
de eigen school, vaak met behulp van ict. Dat doen we door scholen bij elkaar te brengen in 
zogenaamde leerlabs. Wat merkt de leerling van deze ontwikkeling in de klas? Met onderstaande 
vragenlijst onderzochten we in hoeverre leerlingen hun school digitaal vonden, wat ze vonden 
van het ict-gebruik van hun docenten, in hoeverre zij invloed hadden op hoe en wat er geleerd 
werd en hoe zij het onderwijs zouden inrichten als ze alles zelf mochten bepalen. De vragenlijst 
is zowel in maart als in november 2016 uitgezet door Scholieren.com.

Algemene vragen 

Hoe oud ben je? ................ 

Welke opleiding volg je nu?
 
  ☐ vmbo bb
  ☐ vmbo kb
  ☐ vmbo gt
  ☐ havo
  ☐ vwo
  ☐ Anders, namelijk: ......................................................

 
Vragen over digitaal leren bij jou op school

1. Hoe digitaal is jouw school? 
Geef een cijfer tussen de 0 en de 10 ...........
Waarom vind je dit?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Welke ict hulpmiddelen worden er bij jou op school gebruikt? 
Hierbij kan je denken aan laptops / smartbord / digibord etc.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



3. Heb je een smartphone?
Ja / Nee

4. Zijn er regels op school over het gebruik van een smartphone in de les?
Ja / nee / soms

4a. Kun je toelichten welke regels de school heeft als je ja of soms hebt geantwoord:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Wat vind je van hoe docenten ict gebruiken in de klas?’
Geef een cijfer tussen de 0 en de 10 ........
Waarom vind je dit?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Welke apparaten gebruik je tijdens de les of bij het leren? Geef ook aan hoe vaak je 
dat gebruikt.

Soort device         Nooit      Af en toe    Regelmatig          Altijd
☐ Laptop  ☐  ☐  ☐  ☐  
☐ Smartbord ☐  ☐  ☐  ☐
☐ Smartphone ☐  ☐  ☐  ☐
☐ Tablet  ☐  ☐  ☐  ☐
☐  ........................ ☐  ☐  ☐  ☐

7. Zou je willen dat er tijdens de lessen meer gebruik gemaakt wordt van ict? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Wat vind je minder leuk aan digitaal leren/werken?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9. Wil je nog iets zeggen over digitaal leren bij jou op school?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Vragen over leren op maat 

Leren op maat betekent dat je als leerling op je eigen tempo, niveau en ondersteuning op 
school kunt leren.

10. Kun je zelf bepalen hoe je leert in de klas?
- Kun je zelf bepalen wat je leert (inhoud)    Ja / nee / soms
- Kun je zelf bepalen hoe snel je leert (tempo)  Ja / nee / soms
- Kun je zelf bepalen op welke manier je leert (leerstijl) Ja / nee / soms

Opmerking:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 
11. Zou je meer invloed willen hebben op hoe je leert in de klas? 
 ☐ Nee, zo is het goed
 ☐ Ja, ik wil meer zelf bepalen
 ☐ Anders namelijk ......................................................................................
     ....................................................................................................................
     ....................................................................................................................

12. Beschrijf hoe jij het liefst zou willen leren, als jij het voor het zeggen had.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

13. Wil je nog wat zeggen over leren op maat bij jou op school?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dank voor je input!


