
DISP-VO 
De vragen in deze vragenlijst gaan over de les van jouw docent. 
 
Alleen wat jij zelf vindt is belangrijk. Je antwoord is dus nooit fout. 
Je hoeft niet bij andere kinderen te kijken of te overleggen. 
 
Bij de vragen staan bijna altijd 4 antwoorden. 
 
Bij elke vraag mag je één antwoord kiezen. 
 

  Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet mee 
eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

 

       

1 Mijn docent legde aan het begin van 

de les uit wat we gingen leren.  

     

2 Mijn docent vertelde in de les waarom 

we iets gingen leren.  

     

3 Aan het eind van de les besprak de 

docent met ons hoe we gewerkt 

hebben.  

     

4 Aan het eind van de les besprak de 

docent met ons wat we geleerd 

hebben.  

     

5 Mijn docent had het door als ik iets 

niet snapte tijdens de les, ook als ik 

geen vraag stelde.  

    Ik snapte 
alles 

6 Mijn docent controleerde tijdens de 

les of ik het goed begreep.  

     

7 Mijn docent stelde regelmatig vragen, 

zodat hij/zij wist of ik het snapte.  

     

8 Mijn docent wist wat ik deze les lastig 

vond.  

 

    Ik vond 
niets lastig 

9 Mijn docent legde het op een andere 

manier uit, als ik het niet direct 

begreep.  

    Ik begreep 
alles direct 

  



  Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet mee 
eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

 

       

10 Mijn docent legde het voor mij 

duidelijk uit.  

     

11 Mijn docent legde het net zo lang uit 

tot ik het snapte.  

    Ik snapte 
het meteen 

12 Mijn docent liet mij tijdens de les zelf 

nadenken over welke opdrachten ik 

wilde maken.  

     

13 Ik mocht tijdens de les zelf bepalen of 

ik de uitleg van de docent wel of niet 

wilde volgen.  

     

14 Als ik klaar was met de opdrachten, 

mocht ik van mijn docent zelf bepalen 

wat voor extra werk ik wilde maken.  

 

    Ik was niet 
klaar met 

de 
opdrachten 

15 Mijn docent hielp mij om het 

antwoord zelf te vinden.  

     

16 Ik moest mijn best doen om de 

opdrachten te maken.  

     

17 Mijn docent moedigde me aan om ook 

opdrachten te maken die ik een beetje 

moeilijk vond.  

     

 

 

 

  Veel te 
makkelijk 

Een beetje 
te makkelijk 

Precies 
goed 

Een beetje 
te moeilijk 

Veel te 
moeilijk 

18 De opdrachten die ik moest maken in 

de les waren…       

 


