Concept vragenlijst Stadslab
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 activiteiten te verbeteren. Het
Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Je antwoorden worden anoniem verwerkt.
1. Vul hieronder de naam van de activiteit in waar je aan deelnam:
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Datum activiteit
………
3. Door deze activiteit weet ik meer over…

… wat het Stadslab is en welke mogelijkheden het Stadslab
biedt

weet ik veel weet ik Wist ik al weet ik nog
meer over iets meer
steeds niet
over

… hoe ik kan samenwerken met het Stadslab
… welke rol data en digitale tools kunnen spelen in mijn
project / onderzoek
… hoe ik met een eigen onderzoek zelf kan bijdragen aan
mijn buurt
… wat burgeronderzoek is

3. Door of na deze activiteit ben ik …
Helemaal Oneens
Niet
Eens
oneens
oneens,
niet
eens

Helemaal
eens

Helemaal Oneens
Niet
Eens
oneens
oneens,
niet
eens

Helemaal
eens

… meer geïnspireerd en/of gemotiveerd om aan de slag te
gaan met burgeronderzoek
… aan het denken gezet over wat ik zelf zou willen
onderzoeken in mijn buurt
… me meer bewust van de mogelijkheden die data en het
gebruik van data bieden
4. Door of na deze activiteit ga ik …

… op zoek naar data die over mijn buurt of leefomgeving
beschikbaar is
… op zoek naar mogelijkheden om zelf aan onderzoek mee
te doen of op te zetten
… Informatie verzamelen om mijn buurt of leefomgeving te
verbeteren

5. Wat voor onderwerpen zou je zelf willen onderzoeken in jouw buurt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Waarover zou je naar aanleiding van deze activiteit meer willen weten of leren in de bibliotheek?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Hoe beoordeel je de activiteit?

8.

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

9.

Wat is je geslacht?

o
o
o
o
o

o Vrouw
o Man
o Anders

10. Wat is je leeftijd?
….. jaar
11. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat je hebt behaald of nu volgt?
o Middelbare school
o MBO
o HBO
o WO - Universiteit
o Anders
12. 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!

