
Enquêtevragen

Een goede enquêtevraag is eenduidig, neutraal, discreet en snel te beantwoorden. Een vraag
is eenduidig als het direct duidelijk is welke antwoorden zijn toegestaan. Een meerkeuzevraag
is dus altijd eenduidig. Een vraag is neutraal als de vraag niet een mening opdringt. Vragen
die beginnen met “Vindt u ook niet dat …?” zijn NIET neutraal. Een vraag is discreet als
hij “fatsoenlijk” is, dus bijvoorbeeld vragen of iemand wel eens iets heeft gestolen is niet
discreet.

Opgave 1. Verbeter de volgende vragen:
a) Kijkt u veel naar sport? (Deze vraag is niet eenduidig.)
b) Vindt u ultimate frisbee net zo’n fantastische sport als ik? , (Deze vraag is niet

neutraal.)

Opgave 2. Zie de onderstaande enquêtevragen:
I. Hoeveel tijd besteedt u per dag aan uw hobby?

II. Vindt u ook niet dat voetbalhooligans een stadionverbod moeten krijgen?
III. Gaat u vaak vreemd?

2 Ja, vrij vaak 2 Redelijk vaak 2 Niet zo vaak 2 Nooit
Kies het goede antwoord:

A. I. is niet eenduidig, II. niet neutraal, III. niet discreet
B. I. is niet eenduidig, II. niet discreet, III. niet neutraal
C. I. is niet neutraal, II. niet eenduidig, III. niet discreet
D. I. is niet neutraal, II. niet discreet, III. niet eenduidig
E. I. is niet discreet, II. niet neutraal, III. niet eenduidig
F. I. is niet discreet, II. niet eenduidig, III. niet discreet

Eigen enquête
Stel nu zelf een enquête samen in groepjes van 2. Je gaat deze enquête woensdag afnemen
buiten school.

1. Maak een keuze over het onderwerp. Een lijst met suggesties hieronder.

2. Zoek eerst even uit of je zelf voldoende van het onderwerp afweet (smartphone, ICT).

3. Bedenk 10 korte vragen die een ondervraagde binnen 1 minuut kan beantwoorden.

4. Ontwerp een antwoordformulier waarop je de antwoorden kan bijhouden (bv. met turf-
tabellen).

5. Test je enquête op de docent.
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Enquêtevragen

Mogelijke onderwerpen:

• Oorlog in Syrië (of elders)

• Wikileaks

• Biologisch voedsel

• Alternatieve energieën

• Roken, de sigarettenindustrie

• Geven aan goede doelen

• Orgaandonatie

• Voetbalvandalisme

• De nieuwe koning

• Sinterklaasuitgaven

• … (overleg met de docent als je wat anders kiest)

Oplossingen
2. A.
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