
  1 

Leerlingenvragenlijst 

 

Beste leerling, 

Voor je ligt een vragenlijst over hoe jij beweegt in de gymlessen. Wat vind je 

belangrijk in de gymlessen? Lees de vragen goed en geef een eerlijk antwoord. Er zijn 

geen goede of foute antwoorden, geef het antwoord dat het beste bij jou past. De 

antwoorden worden anoniem, zonder het benoemen van jouw naam, verwerkt. 

ALVAST ENORM BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST!! 

 

Naam school 

 
 

1. Wat is je leeftijd?                          jaar 
 

2. Ben jij een jongen of meisje? 

 Jongen  

 Meisje 
 
3. In welke klas zit jij? 

 Klas 1  Klas 4 

 Klas 2  Klas 5 

 Klas 3  Klas 6 
 

4. Welk onderwijs volg jij?  

 praktijkonderwijs 

 vmbo 

 havo 

 vwo 

 combinatie klas vmbo/havo/vwo 

5. Ben je lid van een sportclub? 

 Ja  

 Nee 
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Welke activiteiten (opdrachten, oefeningen, spellen en wedstrijden) heb jij in de 

afgelopen gymlessen gedaan?  

 

Vul een aantal activiteiten in:  

..................................................................  

..................................................................  

..................................................................  

..................................................................  

Deze vragenlijst gaat over hoe jij die activiteiten in de gymles hebt gedaan. Zet een 
kruisje in het juiste vakje. Je kunt maar één vakje aankruisen.   

 
Bijna 

nooit 
Soms Vaak 

Bijna  

altijd 

1. Ik vind het belangrijk dat ik tijdens de gymles 

steeds beter word in activiteiten. 
              

2. Terwijl ik met een activiteit bezig ben, denk ik na 

over hoe goed het lukt. 
              

3. Als ik nadat ik een activiteit gedaan heb niet 

tevreden ben, denk ik na over hoe ik die 

activiteit de volgende keer anders kan doen. 

              

4. Voor ik een activiteit ga doen, denk ik na over 

welk doel ik wil halen. 
              

5. Ik vind het belangrijk dat ik succesvol kan 

sporten tijdens de gymles. 
              

6. Voor ik een activiteit ga doen, denk ik na over 

wat ik ga doen. 
              

7. Als iets tijdens een activiteit niet goed lukte, 

denk ik na over hoe dat kwam. 
              

8. Ik vind het belangrijk om tijdens de gymles 

zoveel mogelijk dingen te leren. 
              

9. Als ik terwijl ik met een activiteit bezig ben en 

merk dat het niet lukt, denk ik na over hoe ik die 

activiteit anders kan doen. 
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Bijna 

nooit Soms Vaak 

Bijna 

altijd 

10. Ik denk dat ik activiteiten tijdens de gymles 

succesvol uit kan voeren. 
              

11. Voor ik een activiteit ga doen, denk ik na over 

wat ik al van die activiteit weet en kan. 
              

12. Terwijl ik met een activiteit bezig ben, 

concentreer ik me helemaal. 
              

13. Nadat ik een activiteit gedaan heb, bepaal ik of 

ik tevreden ben. 
              

14. Ik vind activiteiten tijdens de gymles leuk om te 

doen. 
              

15. Voor ik een activiteit ga doen, denk ik na over de 

stappen die ik ga nemen om mijn doel te halen. 
              

16. Nadat ik een activiteit gedaan heb, denk ik na 

over wat goed en wat minder goed ging. 
              

17. Terwijl ik met een activiteit bezig ben, denk ik na 

over wat ik nog moet doen om mijn doel te 

halen. 

              

18. Wanneer een activiteit niet goed ging, wil ik het 

opnieuw proberen. 
              

19. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn doelen 

tijdens de gymles kan bereiken. 
              

20. Wanneer ik een activiteit tijdens de gymles niet 

leuk vind, doe ik wel goed mijn best. 
              

21. Nadat ik een activiteit gedaan heb, bekijk ik of ik 

mijn doel gehaald heb. 
              

22. Terwijl ik met een activiteit bezig ben, controleer 

ik of die activiteit lukt op de manier waarop ik 

het doe. 

              

23. Voor ik een activiteit ga doen, denk ik na over 

wat de vorige keer bij die activiteit minder goed 

ging. 

              

24. Tijdens de gymles leer ik vaardigheden die ik 

buiten de gymles kan gebruiken. 
              

     

 


