
Unfu¡ersiteit
Leiden

Met deze vragenlijst willen wij leren wat kinderen zoals jij vinden van wetenschap en techniek.
Daarom vragen we je om deze vragenlijst in te vullen.

Het gaat erom wat jij vindt dus geef bij elke vraag jouw eigen mening.
Denk niet te lang na, maar geef het antwoord dat het eerste in je op komt en dat het beste bij jou past.
De vragenl¡st is geen test: er zijn geen goede of foute antwoorden, want het gaat om jouw mening.
Je hoeft geen naam in te vullen. de antwoorden die je geeft, worden anoniem veniverkt.

Bij de vragen kun je aangeven of je het er mee eens bent of niet.
Dit doe je door het rondie met het cUfer in te kleuren met zwart of blauw dat bijjouw mening past:

1 = Helemaal oneens
2 = Oneens
3 = Niet mee oneens & niet mee eens (neutraal)
4 = Eens
5 = Helemaaleens

Heel erg bedankt dat je ons wil helpen!
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Wetenschap heeft te maken met onderzoek en proefjes doen, experimenteren, dingen uitvinden en nieuwe dingenontdekken.

Geef bij de uitspraken hieronder aan of je het er mee eens bent of niet.
Kleur de cirkel van het ciifer van het antwoord dat het beste bijjou past.

lk haal goede cijfers voor activiteiten op school waarbij ik wetenschap
gebruik.
lk kan activiteiten waarbij ik wetenschap gebruik afmaken, thuis of op
school.
lk wil later werk doen waarbij ik wetenschap gebruik.

lk doe mijn best voor activiteiten op schoolwaarbij ik wetenschap gebruik.

Als ik veel leer over wetenschap dan helpt mij dat in het werk dat ik later
ga doen.
Mijn ouders zouden het leuk vinden als ik werk kies waarbij ik wetenschap
gebruik.
lk ben geïnteresseerd in werk waarbijje wetenschap gebruikt.

lk vind het leuk om over wetenschap te leren.

lk bewonder iemand die werk doet waarbijhrllzljwetenschap gebruikt.

lk zou het leuk vinden om met mensen te praten die wetenschap
gebruiken in hun werk.
lk ken iemand in mijn familie die werk doet waarbijhljlzij wetenschap
gebruikt.
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Op school krijg je nu het vak ,rekenen'.

Geef bij de uitspraken hieronder aan of je het er mee eens bent of niet.
Kleur de cirkel van het ciifer van het antwoord dat het beste bijjou past.

lk haal goede cijfers voor rekenen.

lk kan mijn taken/opdrachten voor rekenen afmaken.

lk wil later werk doen waarbij ik kan rekenen.

lk doe mijn best voor rekenen.

Als ik het goed doe bij rekenen dan helpt mij dat in het werk dat ik later ga
doen.
Mijn ouders zouden het leuk vinden als ik werk kies waarbij ik kan
rekenen.
lk ben geïnteresseerd in werk waarbijje kan rekenen.

lk vind mijn rekenlessen leuk.

lk bewonder iemand die werk doet waarbijhijlz¡ rekenen gebruikt.

lk zou het leuk vinden om met mensen te praten die rekenen gebruiken in
hun werk.
lk ken iemand in mijn familie die werk doet waarbijnijlzij rekenen
gebruikt.
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Technologie gaat over het maken van nieuwe dingen. Voorbeelden van technologie zijn computers, robots, 3D-printen endrones.

Geef bij de uitspraken hieronder aan of je het er mee eens bent of niet.
Kleur de cirkel van het ciifer van het antwoord dat het beste bijjou past.

lk ben goed in activiteiten waarbijje technologie gebruikt.

lk leer snel technologie met computers of tablets te gebruiken.

lk wil later werk doen waarbij ik technologie gebruik.

Technologie helpt mij met mijn schoolwerk.

Als ik veel leer over technologie dan kan ik veel verschillende soorten
werk doen.
Mijn ouders zouden het leuk vinden als ik werk kies waarbij ik technologie
gebruik.
lk gebruik graag technologie voor schoolopdrachten.

lk ben geïnteresseerd in werk waarbijje technologie gebruikt.

lk bewonder iemand die werk doet waarb¡hijlzr¡ technologie gebruikt.

lk zou het leuk vinden om met mensen te praten die technologie
gebruiken in hun werk.
lk ken iemand in mijn familie die werk doet waarbijhr¡lzij technologie
gebruikt.
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lngenieurs houden zich bezig met het ontwerpen en bouwen van technische oplossingen die het leven makkelijker maken.
Denk bijvoorbeeld aan bruggen, machines en fabrieken.
Als ie techniekles hebt op school dan ontwerp je bij deze lessen misschien ook wel eens dingen?

Geef bij de uitspraken hieronder aan of je het er mee eens bent of niet.
Kleur de cirkel van het ciifer van het antwoord dat het beste bijjou past.

lk ben goed in activiteiten waarbijje dingen ontwerpt.

lk kan activiteiten waarbij ik dingen ontwerp afmaken

lk wil later werk doen waarbij ik dingen ontwerp

lk doe mijn best bij activiteiten op schoolwaarbij ik dingen ontwerp

Als ik veel leer over ontwerpen dan kan ik veel verschillende soorten werk
doen.
Mijn ouders zouden het leuk vinden als ik werk kies waarbij ik dingen
ontwerp.
lk ben geïnteresseerd in werk waarbijje dingen ontwerpt.

lk vind activiteiten waarbij ik dingen kan ontwerpen leuk.

lk bewonder iemand die werk doet waarb¡hillzr¡ dingen ontwerpt.

lk zou het leuk vinden om met mensen te praten die werk doen waarbij zij
dingen ontwerpen.
f k ken iemand in mijn familie die werk doet waarbrjhrjlzij dingen ontwerpt.
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