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Welke dag is het vandaag?  
[dag] 

- 
[maand] 

- 
[jaar] 

 
 

Beste deelnemer, 

U heeft in de bibliotheek geoefend met (de Nederlandse) taal. 

Wij willen u daarom enkele vragen stellen. 
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 
Meedoen aan dit onderzoek is anoniem. 
Niemand weet wat u heeft ingevuld. 

 
Wilt u de vragenlijst liever op de computer invullen? Ga op internet dan naar de volgende link:  

https://tinyurl.com/impact-taal 

U kunt de vraag overslaan als u een antwoord niet weet. 
 

 
De vragenlijst begint op de volgende bladzijde 



 

 

1. In welke bibliotheek heeft u een cursus gevolgd? 

 

 
2. Wat is de code van de cursus die u in de bibliotheek heeft gevolgd? Vraag een medewerker van de bibliotheek 

om de juiste code. 

 
 

3. Wat heeft u in de bibliotheek geleerd of geoefend? 
(U mag meerdere antwoorden geven) 
◻ (Beter) Nederlands praten 
◻ (Beter) Nederlands begrijpen 
◻ (Beter) Nederlands lezen 
◻ (Beter) Nederlands schrijven 

 
4. Waarom wilt u de Nederlandse taal leren of oefenen? 

(U mag meerdere antwoorden geven) 
◻ Voor op straat of in het dagelijks leven 
◻ Voor mijn werk 
◻ Voor thuis 
◻ Voor mijn school of studie 
◻ Om mijn kind beter te kunnen helpen (bij schoolwerk) 
◻ Om beter een baan te kunnen zoeken 
◻ Om makkelijker mensen te leren kennen 
◻ Omdat iemand mij dit als tip gaf 
◻ Anders, namelijk: 
◻ Weet ik niet 

 
5. Bent u vaker in de bibliotheek geweest om te oefenen met de Nederlandse taal? 

◻ Nee, dit was de eerste keer 
◻ Ja, 1 keer 
◻ Ja, vaker dan 1 keer 

 
6. Wat vond u van de cursus in de bibliotheek? 

◻ Heel goed 
◻ Goed 
◻ Niet goed en niet slecht 
◻ Slecht 
◻ Heel slecht 

 
7. Praat u nu vaker Nederlands? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
8. Begrijpt u anderen die Nederlands praten nu beter? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 
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9. Schrijft u nu vaker in het Nederlands? 
◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
10. Leest u nu vaker in het Nederlands? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

11. Heeft u nu beter contact met andere mensen? 
◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
12. Bent u nu minder bang om fouten te maken met taal? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
13. Heeft u nu minder hulp nodig van anderen met taal? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
14. Vindt u de bibliotheek een fijne plek om te oefenen of te leren? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
15. Vond u de uitleg van de begeleider duidelijk? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
16. Zou u de cursus in de bibliotheek aan iemand anders aanraden? 

◻ Ja 
◻ Misschien 
◻ Nee 

 
17. Wilt u graag verder leren of oefenen met taal? 

◻ ja 
◻ een beetje 
◻ nee 

 
18. Bent u een man of vrouw? 

◻ Man 
◻ Vrouw 
◻ Anders 

 

19. Wat is uw leeftijd? jaar 
 
 
 
 



 

 

20. Wat is uw moedertaal? 
◻ Nederlands 
◻ Turks 
◻ Arabisch 
◻ Surinaams 
◻ Antilliaans 
◻ Pools 
◻ Indonesisch 
◻ Anders, namelijk: 

 
 

21. Heeft u nog andere opmerkingen? 
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