Vragenlijst Belevingsonderzoek Nederlands (als Vreemde Taal) Leerlingen Versie 4 Immersieonderwijs
De Nederlandse taal in het algemeen
Geef bij onderstaande meningen aan wat jij zelf van de Nederlandse taal vindt. Het gaat hierbij
om de taal zelf, niet over het vak Nederlands of over hoe Nederlands op jouw school gegeven
wordt.
1. Ik vind Nederlands een interessante taal
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
2. Ik vind Nederlands een mooie taal
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
3. Ik vind Nederlands een makkelijke taal om te gebruiken
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
4. Ik vind Nederlands een nuttige taal voor mijn dagelijks leven
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens

Het belang van de Nederlandse taal voor de toekomst
Geef bij onderstaande stellingen aan hoe jij de Nederlandse taal (in de toekomst) zou kunnen
gebruiken.

5. Ik denk de Nederlandse taal nodig te hebben voor mijn toekomstige studie
o Helemaal oneens
o Oneens

o
o
o

Neutraal
Eens
Helemaal eens

6. Ik denk de Nederlandse taal nodig te hebben voor mijn toekomstige baan
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens

7. Ik ben van plan om in Nederland/Vlaanderen te gaan studeren
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
8. Ik ben van plan om in Nederland/Vlaanderen te gaan werken
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
9. Het beheersen van de Nederlandse taal vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
10. Ik heb de Nederlandse taal nodig om contact met mijn Nederlandstalige
vrienden/familie/kennissen te hebben
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
11. Ik heb de Nederlandse taal nodig omdat ik vaak naar Nederland/Vlaanderen op vakantie ga of
uitstapjes naar Nederland/Vlaanderen maak
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens

12. Ik heb de Nederlandse taal nodig omdat de Nederlandse/Vlaamse cultuur mij aantrekt (muziek,
vloggers etc.)
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens

Taalvakken
13. Geef bij de onderstaande stellingen aan wat je van de moderne taalvakken vindt (er zijn
meerdere antwoorden mogelijk).
Duits
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interessant als schoolvak
Nuttig voor dagelijks leven
Makkelijk
Moeilijk
Mooi
Niet mooi
Belangrijk voor werk/latere studie
Verplicht vak
Ik volg dit vak niet

Frans
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interessant als schoolvak
Nuttig voor dagelijks leven
Makkelijk
Moeilijk
Mooi
Niet mooi
Belangrijk voor werk/latere studie
Verplicht vak
Ik volg dit vak niet

Engels
o
o
o
o
o
o
o

Interessant als schoolvak
Nuttig voor dagelijks leven
Makkelijk
Moeilijk
Mooi
Niet mooi
Belangrijk voor werk/latere studie

o
o

Verplicht vak
Ik volg dit vak niet

Spaans
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interessant als schoolvak
Nuttig voor dagelijks leven
Makkelijk
Moeilijk
Mooi
Niet mooi
Belangrijk voor werk/latere studie
Verplicht vak
Ik volg dit vak niet

Nederlands
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interessant als schoolvak
Nuttig voor dagelijks leven
Makkelijk
Moeilijk
Mooi
Niet mooi
Belangrijk voor werk/latere studie
Verplicht vak
Ik volg dit vak niet

Over het vak Nederlands op jouw school
Onderstaande vragen gaan over het vak Nederlands en de lessen Nederlands bij jou op school.
14. Waarom heb je voor het vak Nederlands gekozen?
o Verplicht onderdeel
o Interessant vak (taal, cultuur, land, inwoners)
o Nuttig vak (heb ik iets aan in het dagelijks leven)
o Denk ik nodig te hebben voor mijn studie
o Denk ik nodig te hebben voor werk
o Vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt
o Ik moest het kiezen van mijn ouders
o Ik heb Nederlandse vrienden en/of familie
o Makkelijke taal
o Mooie taal
o Ik heb er “iets” mee
o Goede leraar/lerares Nederlands
o Goede lessen

o

Vanwege excursies naar Nederland en/of Vlaanderen

15. Ben je tevreden met je keuze voor het vak Nederlands?
o Ja
o Nee
Waarom wel/niet?
Open antwoord
16. De lessen Nederlands vind ik makkelijk
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
17. De lessen Nederlands vind ik prettig
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
18. Er worden veel verschillende thema’s behandeld in de lessen
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
19. Hoe vaak wordt de Nederlandstalige cultuur behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les
Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

20. Hoe vaak wordt de actualiteit in Nederland en Vlaanderen behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les

Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

21. Hoe vaak wordt de Nederlandse grammatica behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les
Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

22. Hoe vaak wordt lezen in het Nederlands behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les
Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

23. Hoe vaak wordt schrijven in het Nederlands behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les
Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

24. Hoe vaak wordt luisteren in het Nederlands behandeld in de lessen?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les

Vind je dit te veel, voldoende of te weinig?
o
o
o

Te veel
Voldoende
Te weinig

25. Ik heb een goede leraar/lerares Nederlands
o Helemaal eens
o Mee eens
o Neutraal
o Oneens
o Helemaal oneens
26. Hoeveel procent van de les spreekt jouw leraar Nederlands in de les?
o 0%
o 1-25%
o 26-50%
o 51-75%
o 76-100%
27. Hoeveel procent van de les zou jouw leraar, volgens jou, in de les Nederlands moeten spreken?
o 0%
o 1-25%
o 26-50%
o 51-75%
o 76-100%
28. Hoeveel procent spreken jullie, de leerlingen, Nederlands in de les
o 0%
o 1-25%
o 26-50%
o 51-75%
o 76-100%
29. Hoeveel procent spreek jij zelf Nederlands in de lessen?
o 0%
o 1-25%
o 26-50%
o 51-75%
o 76-100%
30. Zou jij meer Nederlands willen spreken in de lessen?
o Ja
o Nee
Waarom wel/niet?
31. De docent gaat er op een goede manier mee om als wij, de leerlingen, fouten maken

o
o
o
o
o

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens

32. Welke lesmethode / boek gebruiken jullie?
Meerkeuze antwoorden, afhankelijk per regio
33. Doen jullie wel eens andere opdrachten dan opdrachten uit het boek?
o Nooit
o Zelden
o Af en toe
o Minstens 1 keer per week
o Iedere les
34. Welke bijzondere activiteiten ondernemen jullie voor de lessen Nederlands?
o Partnerschap met een Nederlandstalige school
o Gastsprekers
o Schoolreis naar Nederland of Vlaanderen
o Excursies
o Uitwisseling met Nederlandstalige jongeren
o Extra lesmateriaal (bijv. boeken, films, muziek, websites, tijdschriften)
o Zo ja, welke?
o Examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
o Anders:
o Open antwoord
35. Welke bijzondere activiteiten mis je (nog) in de lessen Nederlands?
o Partnerschap met een Nederlandstalige school,
o Gastsprekers
o Schoolreis naar Nederland of Vlaanderen
o Excursies
o Uitwisseling met Nederlandstalige jongeren
o Extra lesmateriaal (bijv. boeken, films, muziek, websites, tijdschriften)
o Zo ja, welke?
o Examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
o Anders:
Open antwoord
36. Ben je bekend met het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal?
o Ja
o Nee
37. Mijn rapportcijfer voor Nederlands is ongeveer
o 5
o 6
o 7

o
o

8
etc

38. Beschrijf jouw ideale leraar/lerares Nederlands
Open antwoord

Nederland in het algemeen
Geef bij de onderstaande vragen aan wat je van het land Nederland vindt en wat je van het land en
de cultuur zoal weet.

39. Ik vind het interessant om dingen te leren over Nederland
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
40. De Nederlandse cultuur (films, muziek, sport etc.) vind ik
o Ken ik niet
o Heel oninteressant
o Oninteressant
o Neutraal
o Interessant
o Heel interessant

41. Heb je Nederlandse vrienden, kennissen of familie?
o Ja
o Nee
42. Hoe vaak ben je al in Nederland geweest?
o 0 keer
o 1 keer
o 2 - 5 keer
o 5 - 10 keer
o Vaker dan 10 keer
43. Wat was de voornaamste reden voor een bezoek aan Nederland?
o Schoolreis/uitstap/uitwisseling
o Vakantie
o Winkelen
o Dagje uit met familie of vrienden
o Familie/kennissen/vrienden bezoeken

o
o

Taalstage
Andere reden:

44. Welke Nederlandse boeken/tijdschriften/(online) magazines/websites ken je?
Open antwoord
45. Welke Nederlandse schrijvers/dichters ken je?
Open antwoord
46. Welke Nederlandse films/series/vloggers/Youtubers ken je?
Open antwoord
47. Welke Nederlandse muziek (bands, liedjes etc.) ken je?
Open antwoord
48. Hoe veel mensen wonen er, denk je, ongeveer in Nederland?
Meerkeuze antwoorden
49. Welke bekende Nederlandse personen ken je (politici, dj’s, sporters, Youtubers, vloggers, etc.)?
Open antwoord
50. Wat is de hoofdstad van Nederland?

Vlaanderen in het algemeen
Geef bij de onderstaande vragen aan wat je van de regio Vlaanderen vindt en wat je van de regio en
de cultuur zoal weet.
51. Ik vind het interessant om dingen te leren over Vlaanderen
o Helemaal oneens
o Oneens
o Neutraal
o Eens
o Helemaal eens
52. De Vlaamse cultuur (films, muziek, sport etc.) vind ik
o Ken ik niet
o Heel oninteressant
o Oninteressant
o Neutraal
o Interessant
o Heel interessant
o Ken ik niet

53. Heb je Vlaamse vrienden, kennissen of familie?

o
o

Ja
Nee

54. Hoe vaak ben je in al Vlaanderen geweest?
o 0 keer
o 1 keer
o 2 - 5 keer
o 5 - 10 keer
o Vaker dan 10 keer
55. Wat was de voornaamste reden voor een bezoek aan Vlaanderen?
o Schoolreis/uitstap/uitwisseling
o Vakantie
o Winkelen
o Dagje uit met familie of vrienden
o Familie/kennissen/vrienden bezoeken
o Taalstage
o Andere reden:
56. Welke Vlaamse boeken/tijdschriften/(online) magazines/websites ken je?
Open antwoord
57. Welke Vlaamse schrijvers/dichters ken je?
Open antwoord
58. Welke Vlaamse films/series/vloggers/Youtubers ken je?
Open antwoord
59. Welke Vlaamse muziek (bands, liedjes etc.) ken je?
Open antwoord
60. Hoe veel mensen wonen er, denk je, ongeveer in Vlaanderen?
Meerkeuze antwoord
61. Welke bekende Vlaamse personen ken je (politici, dj’s, sporters, Youtubers, vloggers etc.)?
62. Wat is de hoofdstad van Vlaanderen?
Open antwoord

Algemene gegevens
63. Geslacht
o

Man

o

Vrouw

64. Leeftijd
Meerkeuze antwoorden

65. Ik woon in
o
o
o
o
o
o

Nord Rhein Westfalen
Niedersachsen
Ost-Belgien
Wallonie
Bruxelles
Nord-Pas-de-Calais

66. Naam school
Meerkeuze antwoorden

67. Plaats school
Meerkeuze antwoorden

68. Type school
Meerkeuze antwoorden (afhankelijk van regio en soort onderwijs)

69. Klas
Gesloten antwoord (afhankelijk van regio)

70. Ik heb Nederlands sinds
Meerkeuze antwoorden
71. Mijn moedertaal is
o Nederlands
o Engels
o Frans
o Duits
o Spaans
o Arabisch
o Andere:

Ik spreek (naast mijn moedertaal) (nog) een andere taal op thuistaaltaalniveau
o Ja
o Nee
Indien ja, welke taal?
-

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Spaans
Arabisch
Andere:

72. Je zit in het immersieonderwijs. Wie heeft hiervoor gekozen?
o Ik
o Mijn ouders
o Mijn ouders en ik
73. Waarom heb je voor het immersieonderwijs gekozen? [meerdere antwoorden mogelijk]
- In mijn school is dat de enige mogelijkheid
- Het is een leuke manier om talen te leren
- De groep immersieleerlingen is leuk(er)
- De leerkrachten geven beter les
- Talen zijn belangrijk in België
- Ik zal meer kansen op de arbeidsmarkt hebben
- Het standaard taalonderwijs werkt niet (goed)
- Ik zat liever bij leerlingen die meer gemotiveerd zijn talen te leren
- Hier kan ik talen op een hoger niveau leren
- Mijn broers en zussen hebben al immersieonderwijs gevolgd
- In mijn familie wordt Nederlands en Frans gesproken
- Andere:
74. Zou je opnieuw voor het immersieonderwijs kiezen?
o Ja
o Nee
Waarom wel/niet?
Open antwoord

