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Vragenlijst Week van de Techniek (1)
Binnenkort ga je met je klas naar de Week van de Techniek. We willen je daarom een aantal vragen stellen.
Nadat je naar de Week van de Techniek bent geweest, stellen we je nog een aantal vragen.
1.

Wat is je voornaam? __________________________________________________  Meisje

 Jongen

2.

Wat is je geboortedatum? Dag: __________ Maand: ____________________ Jaar: __________________

3.

Ben je al eens naar de Week van de Techniek geweest?

4.

Vind je technische dingen leuk?
 Heel erg leuk
 Een beetje leuk
 Niet echt leuk
 Helemaal niet leuk

5.

Doe je wel eens technische dingen, zoals?
- zelf je fietsband plakken
- timmeren, zagen of boren
- verven van muren, hout, of bouw-/knutselwerken
- solderen
- aan radio’s, computers of andere elektrische apparaten knutselen
- de tv, de video, de dvd-speler of cd-speler instellen
- een programma op de computer installeren
- aan brommers of auto’s sleutelen
- bouwpakketten maken van vliegtuigen, boten, woningen, etc.
- chemische of natuurkundige proefjes doen
- iets anders, namelijk ________________________________________

 Ja

 Nee

 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee
 Nee

6.

Wordt op school aandacht besteed aan techniek (bijvoorbeeld over hoe elektriciteit werkt of hoe je een band
plakt, leer je timmeren of solderen, worden er natuurkundige proefjes gedaan, etc.)?
 Ja
 Nee

7.

Vind je dat leuk of zou je dat leuk vinden?
 Ja
 Nee

8.

Vind je dat op school genoeg aandacht aan techniek wordt besteed?
 Ja
 Nee

9.

Als er op school meer tijd was om aan techniek te besteden, wat zou je dan het leukst vinden?
(Kies 1 antwoord)
 Meer technieklessen in de klas
 Bezoeken van technische bedrijven
 Bezoeken van musea zoals Nemo of het Scheepvaartmuseum
 Vaker een Week van de Techniek (is nu 1 keer per jaar)
 Iets anders, namelijk ________________________________________

10. Heeft iemand bij jou in de familie (je ouders of verzorgers) een technisch beroep?
 Ja
 Nee
11. Is er een technisch beroep waar je meer over zou willen weten?
 Ja, ik zou graag meer weten over: __________________________________________________
 Nee
12. Zou je later een technisch beroep willen hebben?
 Ja, namelijk ________________________________________
 Nee
13. Wat verwacht je van de Week van de Techniek?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dat waren de vragen. Dank je wel voor het invullen. Doe je na de Week van de Techniek weer mee?

