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Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
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CHILD-UP QUESTIONNAIRE PARENTS 

 

 

We zouden graag wat meer willen weten over uw bevindingen met betrekking 

tot uw schoolgaande kind(eren) en school. We zullen wat vragen stellen over 

zijn/haar deelname in school, uw rol in de familie en uw verwachtingen 

tegenover de school. 

 

Ten eerste zullen we een aantal vragen stellen over uw familiesituatie.  

 

1. Wat is uw rol in de familie? 

[  ]1 Moeder 

[  ]2 Vader 

[  ]3 Ander familielid 

[  ]4 Een voogd/verzorger, geen familielid. 

 

2. Over hoeveel kinderen heeft u de zorg? 

Aantal kinderen ________ 

 

3. Welke van deze opties beschrijft de opmaak van uw familie het 

best? 

Kruis één vakje aan svp. 

 

[  ]1 Ik woon samen met mijn partner en kind/kinderen. 

[  ]2 Ik woon alleen met mijn kind/kinderen. 

[  ]3 Mijn kind/kinderen wonen bij hun andere ouder. 

[  ]4 Mijn kind/kinderen wonen parttime bij mij, parttime met hun andere 

ouder.  

[  ]5 Mijn kind/kinderen wonen in begeleid centrum/instituut. 

[  ]6 Anders: _______________________ 

 

4. Wat is de situatie van uw kind/kinderen gedurende de week. 

 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

[  ]1 Ik zorg thuis voor mijn (nog) kleine kind/kinderen. 

[  ]2 Mijn kind/kinderen gaan naar een kinderdagverblijf/peuter- of 

kleuterschool 

[  ]3 Mijn kind/kinderen gaan naar de lagere school (ISCED 1). 

[  ]4 Mijn kind/kinderen volgen lager secundair onderwijs (ISCED 2) 
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[  ]5 Mijn kind/kinderen volgen hoger secundair onderwijs (ISCED 3). 

[  ]6 Mijn kinderen zijn klaar met school. 

 

 

5.  Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 

[  ]1 Ik heb geen formele scholing gevolgd. 

[  ]2 Lagere school (1-6 jaar scholing.) 

[  ]3 Secundair onderwijs (7-9 jaar scholing) 

[  ]4 Hoger secondair onderwijs 

[  ]5 Hoger beroeps onderwijs (HBO5) 

[  ]6 Bachelor  

[  ]7 Master 

[  ]8 Doctoraat 

 

6. Wat is uw geboorteland? 

[  ]1 België  

[  ]2 Anders: _____________ 

 

Beantwoord vraag 6.1 alleen als u in een ander land dan België bent 

geboren: 

 

6.1. Wat was uw primaire reden om naar België te verhuizen? 

 

[  ]1  Mijn familie komt oorspronkelijk uit België. 

[  ]2  Er werd me een job aangeboden in België. 

[  ]3  Ik kwam naar België om te studeren. 

[  ]4  Ik trouwde met een Belgisch staatsburger. 

[  ]5  Ik kwam naar België als een familielid van een staatsburger. 

[  ]6  Ik kwam als asielzoeker naar België. 

[  ]7  Ik kwam als UNHCR vluchteling naar België. 

[  ]8  Anders:_____________________. 
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7. Wat is uw moedertaal? 

[  ]1  Mijn moedertaal is een Belgische staatstaal, namelijk: 

________________. 

[  ]2  Mijn moedertaal is niet een Belgische staatstaal, namelijk: 

_________________. 

 

 

Beantwoord alleen vraag 7.1 als u het Nederlands niet als moedertaal 

heeft 

 

7.1 Welke van de opties beschrijft uw situatie het best: 

Meerde opties mogelijk 

 

[  ]1  Ik spreek vloeiend Nederlands. 

[  ]2  Ik leer op het moment Nederlands. 

[  ]3  Ik heb problemen met het gebruik van het Nederlands. 

 

8. Welke taal/talen spreken jullie thuis? 

S.v.p., kies eerst tussen opties 8.1, 8.2 of 8.3, en kruis dan een van de twee 

hokjes aan. 

8.1 We spreken thuis een enkele taal.   [  ]1 

Nederlands.     [  ]11 

Mijn moedertaal, geen Nederlands.  [  ]12 

 

8.2 We spreken thuis twee talen:    [  ]2 

Twee Belgische staatstalen.    [  ]21 

Nederlands en een andere (moeder)taal.   [  ]22 

 

8.3 We spreken meerdere talen:    [  ]3 

Inclusief Nederlands.    [  ]31 

Niet inclusief Nederlands.    [  ]32 
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9. Kruis aan wat het beste past bij uw gebruik van taal in 

verschillende situaties:  

[  ]11  Ik spreek Nederlands met mijn vrienden. 

[  ]12  Ik spreek mijn moedertaal met mijn vrienden.  

[  ]13  Ik spreek verschillende talen met mijn vrienden. 

[  ]21  Ik spreek Nederlands met mijn buren. 

[  ]22  Ik spreek mijn moedertaal met mijn buren.  

[  ]23  Ik spreek verschillende talen met mijn buren. 

[  ]31  Ik spreek Nederlands met docenten.  

[  ]32  Ik spreek mijn moedertaal met docenten.  

[  ]33  Ik spreek verschillende talen met docenten.  

[  ]34  Ik heb vertaling of vertolking nodig in communicatie met docenten. 

[  ]41  Ik communiceer in het Nederlands met openbare/gemeentelijke 

diensten. 

[  ]42  Ik communiceer in mijn moedertaal met openbare/gemeentelijke 

diensten. 

[  ]43  Ik communiceer in verschillende talen met 

openbare/gemeentelijke diensten.  

[  ] Ik heb vertaling of vertolking nodig in communicatie met docenten en 

met openbare/gemeentelijke diensten. 

 

 

Nu volgen enkele vragen over de school waar uw kind/kinderen onderwijs 

volgen. 

 

10. Bent u het een of niet eens met de volgende stellingen 

rondom uw schoolgaande kind(eren). 
Kruis steeds 1 hokje aan 

Als u meerdere kinderen heeft: 1 rij = 1 kind. 

    Volledig Mee eens Mee  Volledig mee  Weet   

 mee eens   oneens oneens ik niet 

 

10.1 Mijn kind(eren) vinden het fijn om naar school te gaan. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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10.2 Mijn kind(eren) gaan goed om met hun klasgenootjes.   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.3 Mijn kind(eren) vinden nieuwe dingen leren leuk.   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.4 Mijn kind(eren) kunnen taken op school goed voltooien.   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.5 Mijn kind(eren) kunnen schooltaken net zo goed maken als anderen.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.6 Huiswerktaken zijn simpel voor mijn kind(eren).   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.7 Mijn kind(eren) vinden snel een oplossing voor problemen.   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.8 Als mijn kind(eren) met iets nieuws in aanraking komen kunnen ze er 

goed mee omgaan.   1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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11. Hier volgen voorbeelden van moeilijke situaties die kinderen mee 

kunnen maken in school.  

Geef aan of u kinderen met de volgende situaties in aanraking zijn gekomen 

en hoe vaak. 

     Vaak Een paar       Nooit 

  keer 

 

11.1 Geconfronteerd worden met nieuwe  

omstandigheden en omgevingen waarmee 

het kind niet bekend is (bijv. naar een andere  

klas overgaan, een nieuwe school, een verhuizing)  

     [  ]1 [  ]2 [  ]3 

 

11.2 Problemen op school (kunt u vertellen wat  

tot nu toe het moeilijkste was waar uw kind(eren) 

in school mee te maken hebben gehad?)  

:______________________________ [  ]1 [  ]2 [  ]3 

 

11.3 Moeilijkheden met het overbrengen van 

hun meningen of punt wanneer deze niet wordt  

gedeeld door klasgenoten of docent. [  ]1 [  ]2 [  ]3 

 

 

12 Was u in staat uw kind(eren) te ondersteunen in deze 

situaties? 

Heel    Een paar       Nooit 

Vaak  keer 

[  ]1 [  ]2 [  ]3 
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13 Waren er nog anderen die in deze situaties hulp boden of met 

u samenwerkten? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

[  ]1 Een partner. 

[  ]2 Ouders. 

[  ]3 Andere familieleden. 

[  ]4 Docent/en. 

[  ]5 Vriend/en. 

[  ]6 Sociaal werker. 

[  ]7 Buurman/vrouw. 

[  ]8 Een ander, wie? ___________________ 

[  ]9 U had geen hulp. 

 

 

 

 

Hier volgen enkele vragen met betrekking tot uw ervaringen met ouder-leraar 

communicatie. 
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14 Wat is de gebruikelijke manier waarop u met docenten 
communiceert? 

 
[  ]1 Een aangewezen web-portaal voor communicatie tussen ouder en 

school. 

[  ]2 Schriftelijke communicatie of notitieboekje van het kind. 

[  ]3 Persoonlijk gesprek met de docenten. 

[  ]4 Bericht via telefoon of sociale media apps. 

[  ]5 Algemene bijeenkomsten of festiviteiten op school. 

[  ]6 Ik ben afhankelijk van andere ouders / een mediator die ik informeel 

kan contacteren. 

[  ]7 Anders: ____________? 

 

 
 

15 In hoeverre bent u tevreden over de ouder-school 
communicatie over het algemeen? 

De communicatie werkt: 
 
[  ]1 uitstekend 
[  ]2 normaal goed 
[  ]3 soms wel, soms niet goed  
[  ]4 vaak slecht 
[  ]5 altijd slecht 

 

Beantwoord vraag 16 als u problemen heeft gekend met betrekking tot de 
ouder-leraar communicatie op uw school. 

 

16 Wat is in uw opzicht de belangrijkste reden dat er barrières/ 
moeilijkheden zijn in ouder-school communicatie? 

 
[  ]1 Gebrek aan goede communicatiekanalen. 

[  ]2 Taalproblemen tussen ouders en leraren. 

[  ]3 Gebrek aan interesse vanuit de school.  

[  ]4 Werkdruk thuis. 

[  ]5 Gebrek aan middelen en capaciteiten van de leraren. 
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[  ]6 Anders: _______________ 

 

Als laatste zouden we graag uw mening willen weten over de samenleving en 

samen leven. 

 

17 Bent u het eens of niet eens met de volgende stellingen over 

samen leven in onze maatschappij. 

Omcirkel de keuze die u het beste past. 

Schaal:  [1] mee eens; [2] enigszins mee eens; [3] enigszins mee oneens; 

 [4] mee oneens   

 

17.1 België zou een beter land zijn als mensen met 
verschillende achtergronden hun eigen levensstijl in 
leven hielden. 

1 2 3 4 

17.2 Mensen die naar België komen moeten zich 
aanpassen aan Belgische normen en waarden 

1 2 3 4 

17.3 Als leden van verschillende groepen hun eigen 
cultuur willen behouden dan moeten ze deze voor 
zichzelf houden, buiten de publieke sfeer. 

1 2 3 4 

17.4 Het zou goed zijn te zien dat alle verschillende 
groepen in België hun eigen cultuur behielden. 

1 2 3 4 

17.5 Een samenleving met verschillende groepen mensen 
is beter in staat problemen aan te pakken wanneer 
deze zich voordoen. 

1 2 3 4 

17.6 Het is het beste voor België als alle immigranten hun 
culturele achtergrond zo snel mogelijk vergeten. 

1 2 3 4 

17.7 Het combineren van verschillende culturen is de 
beste manier om met onze verschillen om te gaan.  

1 2 3 4 

17.8 Cultuur en individuele expressie kunnen samengaan 1 2 3 4 

17.9 Cultuur heeft geen invloed op het gedrag van 
individuen. 

1 2 3 4 

17.11 Verschillende culturen in een land maakt het 
moeilijker om problemen tussen mensen op te 
lossen.  

1 2 3 4 

 
 
 

 

Heel erg bedankt voor uw medewerking! 


