
Vragenlijst Verse Algoritmes  
 

Leuk dat je hebt deelgenomen aan de activiteit. We zijn benieuwd wat je ervan vond. Daarom willen we je kort een aantal 
vragen voorleggen. Je antwoord op deze vragen helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Invullen duurt ongeveer 5 
minuten. Je antwoorden worden anoniem verwerkt.  

 

1. Vul hieronder de naam van de activiteit in waar je aan deelnam: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Door deze activiteit weet ik meer over… 

 weet ik veel 

meer over 

weet ik 

iets meer 

over 

 

Wist ik al 

… wat algoritmes zijn    

… hoe je een algoritme maakt     

… hoe algoritmes beïnvloeden welke informatie ik te zien krijg op internet    

… de keuzes die ik zelf kan maken ten aanzien van algoritmes    

 

3. Door of na deze activiteit ben ik … 
 

 

 

  

Helemaal 

oneens 

Oneens Niet 

oneens, 

niet 

eens 

Eens Helemaal 

eens 

… meer bewust van de rol van algoritmes in mijn leven      

… meer kritisch over de invloed van algoritmes       

… anders gaan denken over (de invloed van) algoritmes       

 
4. Door of na deze activiteit ga ik … 

 

 

 

  

Helemaal 

oneens 

Oneens Niet 

oneens, 

niet 

eens 

Eens Helemaal 

eens 

… meer nadenken over algoritmes en mijn eigen online gedrag      

… mijn gedrag op internet aanpassen       

… andere mensen vertellen over de werking van algoritmes       

… meer lezen of leren over (hoe ik anders om kan gaan met) 

algoritmes 

     

 

5. Kun je kort in je eigen woorden omschrijven wat deze activiteit met je heeft gedaan? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kun je kort omschrijven wat je na deze activiteit (anders) gaat doen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina 



7. Waarover zou je meer willen weten of leren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hoe beoordeel je de activiteit? 
 
 
 

9. Hoe waardeer je de volgende aspecten van de activiteit? Omcirkel het antwoord dat voor jou geldt.  
De activiteit was ….  

Veel te kort O O O O O Veel te lang 

Oninteressant O O O O O Interessant 

Moeilijk O O O O O Makkelijk 

Gewoontjes O O O O O Prikkelend 

Oppervlakkig O O O O O Inhoudelijk 

 

10. Hoe wist je van de activiteit? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o Gehoord van iemand  

o Via de bibliotheekmedewerker  

o Via de krant  

o Via een flyer  

o Via een poster  

o Via de website of nieuwsbrief van de bibliotheek  

o Via sociale media  

o Anders, namelijk: …………………………………………………………………………………………..  

 
11. Ben je van plan om meer activiteiten in de bibliotheek te volgen?  
o Zeker  
o Waarschijnlijk  
o Misschien  
o Waarschijnlijk niet  
o Zeker niet  

 
12. Wat is je geslacht?   
o Vrouw  
o Man   
o Anders   

 
13. Wat is je leeftijd?   

 
….. jaar  
 

14. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat je hebt behaald of nu volgt?  
o Middelbare school  
o MBO  
o HBO   
o WO - Universiteit   
o Anders   

 

15. Ben je lid van de bibliotheek? 
o Ja 
o Nee, maar een huisgenoot wel 
o Nee 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst, hiermee kunnen we onze activiteiten nog meer laten aansluiten op de wensen van 
onze bezoekers!  


