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Bijlage 1:  Vragenlijst voormeting Kidzwise 
 
 
 
   
Wat is de naam van je school? 

 
Welk niveau opleiding volg je nu? 
 
Vmbo basis 
Vmbo kader 
Vmbo gemengde leerweg 
Vmbo theoretische leerweg 
Havo 
Anders, namelijk 
 
 
In welke klas zit je? 

 
Ben je een jongen of een meisje? 

jongen meisje 
Hoe oud ben je? 

 
Wat waren je laatste rapportcijfers voor: 
 
  
Wiskunde 

 
Nederlands 

 
   
 
 
Hieronder staan een aantal uitspraken over het leren op school. Jij moet aangeven of je 
deze uitspraken vindt kloppen. 
Je mag geen vraag overslaan. 
Je doet dit door het betreffende bolletje aan te klikken. 
Je kunt dus kiezen uit de volgende antwoorden: 
Klopt helemaal (1) / Klopt grotendeels(2) / Klopt redelijk (3) /Klopt maar een beetje (4)/ 
Klopt helemaal niet (5)  

Voorbeeld: 
Op school  leer ik:  

goed te luisteren naar de leraar 

Klopt de uitspraak helemaal dan klik je 1 aan. Als je vindt dat de uitspraak voor het overgrote 
deel wel klopt maar niet helemaal, klik je 2 grotendeels aan. Vind je dat er wat minder van klopt, 
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dan klik je 3 redelijk aan. Vind je dat er van de uitspraak weinig klopt, dan klik je 4 een beetje 
aan. Vind je dat er helemaal niets van klopt, dan klik je 5 aan. 

Op school leer ik:                                                                                1     2    3   4    5 
Goed samen te werken met anderen. 

Te luisteren als anderen iets zeggen. 

Te luisteren naar de mening van anderen. 

In een groep mijn deel van het werk te doen. 

Zelfstandig te werken aan opdrachten. 

Goede vragen te stellen. 

In groepjes te werken. 

Mijn werk op tijd af te hebben. 

Informatie te zoeken, te vinden en de informatie er uit te halen waar ik naar op zoek was. 
(bijvoorbeeld via de bibliotheek, mediatheek en werkstukken).  

Informatie te gebruiken en het in de klas te laten zien en te vertellen. 

De leraar te vragen om me te helpen wanneer ik iets niet begrijp. 

Opdrachten op verschillende manieren aan te pakken. 

Meer dan één oplossing te geven voor een opdracht. 

Uit te leggen hoe ik nadenk bij het uitvoeren van een opdracht. 

Zelf beslissingen te nemen. 

Op andere manieren te denken en dingen anders te doen, dan ik gewend was. 

Dat je dingen van meer kanten kunt bekijken. 

Beter te worden in het gebruik van multimedia en computers (b.v een videorecorder, DVD-
speler of digitale camera gebruiken, e-mails naar mijn vrienden sturen, een model bouwen). 
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Kun je bij elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre jij vindt dat deze kloppen. 
Klik het antwoord aan dat het beste bij jou past.  
 
De lessen op school zijn leuk om te doen 

Ik vind de lessen op school saai 

Als ik met schoolwerk bezig ben, merk ik dat ik het best goed kan 

Op school heb ik vaak het gevoel dat ik geen keus heb hoe ik een opdracht maak 

Ik ben tevreden met mijn prestaties op school 

Op school kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak 

Op school  ben ik in de meeste vakken niet zo goed. 

Ik doe niet zo erg mijn best op school 

 

Ik vind de lessen op school  erg interessant 

Ik ben meestal met school bezig omdat ik dat zelf wil 

Ik denk dat ik behoorlijk goed ben op school 

Ik vind de lessen op school  fijn 

 

Ik werk hard voor school 

Ik ben best vaardig op school 

Ik ben alleen met school bezig als het moet 

Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen. 

Ik steek niet veel energie in school 

Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen op school best goed ben 
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Ik heb het gevoel dat ik op school mee kan beslissen over wat ik moet doen 

Ik heb veel plezier op school 

Ik probeer het goed te doen op school 

Ik mag op school niet zelf kiezen wat ik ga doen  

  
Wat vind je van leren met de computer en andere media (zelf filmopnamen maken, games 
e.d.) 
Klik aan wat het beste bij jou past 
Je kunt dus kiezen uit de volgende antwoorden: 
nooit (1) / soms(2) / vaak (3) /altijd (4) 

                                 
 
 
 
Leren met de computer en andere media sluit aan bij hoe ik wil leren 

Ik kan beter leren met de computer dan met een boek 

Als ik meer van iets wil weten dan zoek ik dat op op het internet 

Als ik internet op ga bekijk ik eerst mijn vriendenkring (Hyves, MSN) 

Als ik iets moeilijks doe voor school zet ik funsites/MSN/Hyves uit 

Leren met de computer maakt de lessen leuker 
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Bijlage 2:  Aanvullingen vragenlijst eindmeting Kidzwise 
 
 
We willen graag weten wat je zelf vindt dat je de afgelopen weken van het project over 
kinderrechten hebt geleerd.  
 
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd (Eéntje kiezen!)? 
 
○ Kennis over kinderrechten 
○ Vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, informatie verzamelen, tekst schrijven, samen 

een actie bedenken, een situatie over kinderrechten uitbeelden) 
○ Omgaan met de computer 
○ Anders, namelijk ………… 
 
Bij de opdrachten oefende je een aantal vaardigheden. Kun je aangeven welke vaardigheden je 
hebt geoefend en of je er veel, weinig of niets van hebt geleerd? Als je een vaardigheid in het 
project hebt geoefend klik je eerst het bolletje voor de vaardigheid aan, daarna of je veel, weinig 
of niets ervan hebt geleerd. 
 
Ik heb geleerd:       veel   weinig  niets 
 
○ Informatie te zoeken    ○  ○  ○ 
○ Een planning te maken   ○  ○  ○ 
○ Taken te verdelen 
○ Een filmpje te maken 
○ Een discussie te voeren 
○ Een tekst of verslag te schrijven 
○ Een actie te bedenken 
○ Een powerpoint te maken 
○ Een enquête of vragenlijst op te stellen 
○ Gegevens in een grafiek te verwerken 
○ Een werkstuk te maken 
○ In een groepje samen te werken 
○ Kinderrechten uit te beelden 
○ Een reportage te maken 
 
Kun je aangeven wat je het moeilijkste vond van het project over kinderrechten? 
 
………………………………………………. 
 
Zou je vaker zo’n project over kinderrechten willen doen? 
 
Ja, omdat 
 
Nee, omdat 
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Bijlage 3:  Project geldgenoeg  voormeting, onderzoek 1 
 

Wat is de naam van je school? 

In welke klas zit je? 

Ben je een jongen of een meisje?     Jongen       Meisje 

 
 
Hoe oud ben je? 
 

jaar 
 

Wat waren je laatste rapportcijfers voor: 
 
Wiskunde 
 
Nederlands 
 
 
Hieronder staan een aantal uitspraken over het vak economie. Jij moet aangeven of  je deze 
uitspraken vindt kloppen. Je mag geen vraag overslaan. Bij elke vraag kun je kiezen uit de 
volgende mogelijkheden: 
 
Klopt  klopt  klopt  klopt maar klopt 
helemaal grotendeels redelijk een beetje helemaal niet 
                

                                               
 
Voorbeeld:  
Bij het vak economie leer ik:  
 
goed te luisteren naar de leraar 
 
Als je vindt dat de uitspraak voor het overgrote deel wel klopt maar niet helemaal, klik je 
‘grotendeels’ aan. Vind je dat er wat minder van klopt, dan klik je ‘redelijk’ aan. Vind je dat er 
van de uitspraak  heel weinig klopt, dan klik je ‘maar een beetje’ aan. 
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Bij het vak economie leer ik: 
 

− goed samen te werken met anderen. 
− te luisteren als anderen iets zeggen. 
− te luisteren naar de mening van anderen. 
− in een groep mijn deel van het werk te doen. 
− zelfstandig te werken aan opdrachten.      
− goede vragen te stellen. 
− in groepjes te  werken. 
− mijn werk op tijd af te hebben. 
− Informatie te zoeken, te vinden en de informatie er uit te halen waar ik naar op zoek was. 

(bijvoorbeeld via de bibliotheek, mediatheek en werkstukken) 
− informatie te gebruiken en het in de klas te laten zien en te vertellen. 
− de leraar te vragen om me te helpen wanneer ik iets niet begrijp. 
− Opdrachten op verschillende manieren aan te pakken. 
− meer dan één oplossing te geven voor een opdracht. 
− uit te leggen hoe ik nadenk bij het uitvoeren van een opdracht. 
− zelf beslissingen te nemen. 
− op andere manieren te denken en dingen anders te doen, dan ik gewend was. 
− dat je dingen van meer kanten kunt bekijken. 
− beter te worden in het gebruik van multimedia en computers (b.v een videorecorder, 

DVD-speler of digitale camera gebruiken, e-mails naar mijn vrienden sturen, een model 
bouwen). 
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Kun je bij elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre jij vindt dat deze kloppen.  

 

Klik het antwoord aan dat het beste bij jou past. 

     
Klopt 

helemaal 

Klopt 

grotendeels 

Klopt 

redelijk 

Klopt 

maar een 

beetje 

Klopt 

helemaal 

niet 

De lessen bij economie zijn leuk om te doen      
Ik vind de lessen bij economie saai      
Als ik met economie bezig ben, merk ik dat ik het best goed kan      
Bij economie heb ik vaak het gevoel dat ik geen keus heb hoe ik een 
opdracht maak      

Ik ben tevreden met mijn prestaties bij economie      
Bij economie kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak      
Ik ben niet zo goed in economie      
Ik doe niet zo erg mijn best bij economie      
Ik kan de uitdaging om het goed te doen bij economie aan       
Ik vind de lessen bij economie erg interessant      
Ik ben meestal met economie bezig omdat ik dat zelf wil      
Ik denk dat ik behoorlijk goed ben bij economie      
Ik vind de lessen bij economie fijn      
Ik ben in staat om de leerstof te leren      
Ik werk hard voor economie      
Ik ben best vaardig bij economie      
Ik ben alleen met economie bezig als het moet      
Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen  economie      
Ik steek niet veel energie in economie      
Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen bij economie best 
goed ben      

Ik heb het gevoel dat ik bij economie mee kan beslissen over wat ik 
moet doen      

Ik heb veel plezier bij economie      
Ik probeer het goed te doen bij economie      
Ik heb het gevoel dat ik bij economie niet kan kiezen wat ik ga doen       

 
LEREN MET DE COMPUTER 

 

1. Wat vind je van leren met de computer en andere media (zelf filmopnamen maken, games e.d.) 

Klik aan wat het beste bij jou past. 

     nooit soms vaak altijd 

Leren met de computer en andere media sluit aan bij hoe ik wil leren     
Ik kan beter leren met de computer dan met een boek     
Als ik meer van iets wil weten dan zoek ik dat  op op het internet     
Als ik internet op ga bekijk ik eerst mijn vriendenkring (Hyves, MSN)     
Als ik iets moeilijks doe voor school zet ik funsites/MSN/Hyves uit     
Leren met de computer maakt de lessen leuker     
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Bijlage 4:  Aanvullingen vragenlijst geldgenoeg 
eindmeting 
 
We willen graag weten wat je zelf vindt dat je de afgelopen weken van het project financiële 
educatie hebt geleerd.  
 
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd (Eéntje kiezen!)? 
 
○ Kennis over rente, sparen, geld verdienen en uitgeven, schulden en dergelijke 
○ Vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, informatie verzamelen, tekst schrijven, samen 

een actie bedenken, een situatie over kinderrechten uitbeelden) 
○ Omgaan met de computer 
○ Anders, namelijk ………… 
 
Bij de opdrachten oefende je een aantal vaardigheden. Kun je aangeven welke vaardigheden je 
hebt geoefend en of je er veel, weinig of niets van hebt geleerd? Als je een vaardigheid in het 
project hebt geoefend klik je eerst het bolletje voor de vaardigheid aan, daarna of je veel, weinig 
of niets ervan hebt geleerd. 
 
Ik heb geleerd:       veel   weinig  niets 
 
○ Informatie te zoeken    ○  ○  ○ 
○ Een planning te maken   ○  ○  ○ 
○ Taken te verdelen 
○ Een filmpje te maken 
○ Een discussie te voeren 
○ Een tekst of verslag te schrijven 
○ Een actie te bedenken 
○ Een powerpoint te maken 
○ Een enquête of vragenlijst op te stellen 
○ Gegevens in een grafiek te verwerken 
○ Een werkstuk te maken 
○ In een groepje samen te werken 
○ Een reportage te maken 
 
Kun je aangeven wat je het moeilijkste vond van het project financiële educatie? 
 
………………………………………………. 
 
Zou je vaker zo’n project als financiële educatie willen doen? 
 
Ja, omdat 
 
……………………………………………………….. 
 
Nee, omdat 
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Bijlage 5:  Vragenlijst geldgenoeg onderzoek 2, voor- en 
eindmeting 
 
 
Hieronder vragen we je aan te geven of de uitspraken voor je kloppen of niet.  
 
Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:  
klopt niet (1) / klopt een beetje  (2) /  klopt redelijk  (3)   / klopt grotendeels  (4) / klopt helemaal (5) 
 

         1    2   3    4    5 
1. Mijn verslaving (roken/drugs/gokken/gamen etc.) kost mij veel geld.            Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
2. Het komt vaak voor dat ik halverwege de maand door mijn geld (zakgeld,     
    kleedgeld, salaris) heen ben.                       Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
3. Als ik salaris/zakgeld heb gekregen betaal  ik eerst aan anderen terug.           Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
5. Ik leg op tijd geld opzij voor de cadeaus die ik ga kopen.               Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
6. Ik denk goed na voordat ik iets duurs koop.                                                   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
7. Als ik geld heb geef ik het meteen uit.                    Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
8. Ik gebruik vaak vergelijkingssites ( bijvoorbeeld: kieskeurig.nl, vergelijk.nl)     
     voordat ik iets koop.                        Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
9. Ik laat me graag vooraf in de winkel informeren, voordat ik iets koop.            Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
10. Ik praat met mijn ouders over geldzaken.                    Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
11. Ik koop vaak de goedkoopste keuze.                           Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
12. Ik koop vaak het best geteste product op internet                  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
14. Wanneer ik geen geld heb koop ik het toch .                                           Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   
15. Ik leen geld bij, bijvoorbeeld ouders of klasgenoten.                Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  
 
                                                                                                                                   
 
 We vragen je aan te geven of de uitspraken voor je kloppen of niet.  
 
Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:  
klopt niet (1) / klopt een beetje  (2) /  klopt redelijk  (3)   / klopt grotendeels  (4) / klopt helemaal (5) 
 
 
                                                                                                                                                        1    2    3    4   5    
1. Wat anderen hebben moet ik ook hebben.                    Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
2. Van sommige spullen kan ik niet genoeg hebben.                 Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
3. Als ik iets nieuws heb gekocht dan wil ik al snel weer wat beters.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
4. Ik koop alleen iets als ik er echt wat aan heb.                 Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
5. Ik doe niet mee aan trends/rages.                      Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
6. Ik kijk altijd naar wat ik echt wil en hoeveel geld ik daar voor nodig heb.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
7. Als ik iets koop laat ik mijn keuze beïnvloeden door vrienden/klasgenoten.         Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
8. Als ik iets koop laat ik mijn keuze beïnvloeden door verzorgers/familie.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
9. Als ik iets koop laat ik mijn keuze beïnvloeden door de verkoper.                            Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
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11. Reclames op bijvoorbeeld tv of internet beïnvloeden mijn keuzes niet.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   
12. Soms, als ik iets koop, vraag ik me af hoe lang je daarvoor moet werken.           Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
13. Ik denk goed na voordat ik wat koop.                  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
14. Nadat ik iets heb gekocht vraag ik me af of dit het geld waard is geweest.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
15. Ik accepteer dat ik moet werken als ik iets wil kopen.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
16.  Ik heb altijd geld achter de hand, je weet maar nooit.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
18. Ik zorg ervoor dat het bedrag op mijn rekening niet te laag wordt                        Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
19. Ik kan niet wachten met iets te kopen.                   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
20. Ik koop regelmatig iets zonder erbij na te denken.                                                    Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
21. Ik heb wel eens spijt van een aankoop.                   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
22. Mijn ouders geven me altijd wat ik nodig heb aan geld.               Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
 
 
Bij de laatste vragen hieronder kies je weer uit: 
klopt niet (1) / klopt een beetje  (2) /  klopt redelijk  (3)   / klopt grotendeels (4) / klopt helemaal (5) 
 
                                                                                                                                           1    2    3    4    5 
1. Ik weet altijd hoeveel geld er op mijn rekening staat.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
2. Ik weet altijd hoeveel geld ik bij me heb.                         Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
3. Ik stel voor mezelf vast wat mijn verwachte inkomsten en uitgaven zijn.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
4. Ik weet zonder rekenmachine hoeveel uur je moet werken  
     voor €20,00 beltegoed.                       Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
5. Voordat ik iets koop, kijk ik eerst of ik er geen geldproblemen door krijg.             Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
6. Als ik iets koop betaal ik liever meteen dan achteraf.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
8. Ik weet wat er kan gebeuren als ik meer geld uitgeef dan dat ik heb.          Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
10. Ik vind het belangrijk om te sparen.                  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
11.Leren omgaan met geld krijg  ik van huis uit goed mee.              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
12. Als ik iets wil weten over hoe ik met geld moet omgaan  
      dan weet ik waar ik dat kan vinden.                  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
13. Ik vind dat ik serieus met mijn geld omga.                              Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
14. Ik vind het moeilijk om met geld om te gaan.                 Ο   Ο   Ο   Ο   Ο 
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Bijlage 6:  Interviewleidraad 
 
Het interview met de leerlingen heeft niet een vast patroon. Het is eerder een open gesprek. Doel 
is zicht te krijgen op de verschillende onderdelen en activiteiten die de leerlingen hebben 
uitgevoerd en wat ze ervan vonden. Geef spontaniteit een kans, dat wil zeggen wat ze uit zichzelf 
naar voren brengen! Het is wel belangrijk door te vragen, vooral ook te vragen naar concrete 
voorbeelden en te proberen die uit te diepen. 
 In het project wordt gewerkt met een website, opdrachtjes, filmpjes e.d. Het doel van het project 
is financiële bewustwording of besef van kinderrechten.. Hoe kun je het beste met je eigen geld 
omgaan, waar moet je opletten, welke risico’s zijn er e.d. Belangrijk is uit te vinden hoe de relatie 
is tussen het project financiële bewustwording van Codename Future en hoe het vak economie 
doorgaans wordt gegeven. Bij het project kinderrechten hoe zich dit verhoudt tot het bestaande 
onderwijs.   
 
Belangrijke vragen zijn voor het interview: met leerlingen die het project hebben gevolgd: 
 

− Wat hebben jullie in het project gedaan? 
− Hoe ging dat? 
− Wat vonden jullie ervan? 
− Waarin was het project anders dan je op school/in de economieles gewend was? 
− Wat vond je spannend? 
− Wat  vond je saai? 
− Wat  vond je moeilijk? 
− Wat heb je ervan geleerd?  
− Hoe vond je het werken met de website? 
− Welk ander begeleidingsmateriaal voor leerlingen was er nog?  
− Waren er dingen bij die je nog nooit hebt gedaan/ die nieuw voor je waren 
− Welke dingen waren dat? 
− Wat vond je daarvan?  
− Wat zou je voor advies geven aan de makers van het project?  
− Zou je zo’n project nog wel een keer willen doen. Waarom wel? Waarom niet?  
− Welke gezamenlijke activiteiten waren er?  (Is er in groepjes gewerkt?) 
− Hoe ging het werken in een groepje?  
− Welke hulp/begeleiding kreeg je van je docent? 
− Wat vind je eigenlijk van het vak economie?  

 
Voor leerlingen die niet het project maar een vergelijkbare lessenreeks hebben gevolgd gelden in 
principe dezelfde vragen, dus: 
 

− Wat hebben ze gedaan? 
− Wat vonden ze ervan? 
− Wat hebben ze er van geleerd? 
− Etc 
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Vragen voor de docent die het project heeft begeleid? 
 

− Wat was de reden om voor het project van Codename Future te kiezen? 
− Hoe is het project verlopen?  
− Welke moeilijkheden hebben zich voorgedaan? 
− Wat was de rol voor de docent? (welke activiteiten) 
− Hoe ging voor hem of haar een en ander in zijn werk? 
− Hoe verliep de communicatie met Codename Future? 
− Welke rol heeft draaiboek gespeeld?  
− Welke begeleiding/aansturing/training hebben ze van Codename Future gehad? 
− Welke (begleidings)materialen waren er ter beschikking? 
− Wat vonden ze van de kwaliteit?  
− Hoe hebben ze de uitvoering en het verloop van het project ervaren? 
− Wat ging goed, wat niet en waarom?  (Ga de verschillende onderdelen na!) 
− Hoe waarderen ze het project? (Wat vinden ze goed, wat niet, wat zou anders kunnen?) 
− Hoe denken ze dat de leerlingen het project hebben ervaren? 
− Hoe hebben ze dat gemerkt? (concrete voorbeelden) 
− Zouden ze het project nog een keer willen doen? (waarom wel, waarom niet?) 
 

 
 


