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Piloting Student Questionnaire LIFE2 (NL)

Utilice un bolígrafo o un rotulador punta fina. El formulario se procesará automáticamente.
Siga los ejemplos provistos en la parte izquierda para ayudar a optimizar los resultados de lectura.

Presentation
Beste leerling, Welkom bij het LIFE-2 project - Learning Interculturality from Religion (intercultureel besef leren a.d.h.v.
religie). Dit project ontvangt financiële ondersteuning uit het Erasmus Plus programma en onderzoekt de onderwerpen cultuur
en religie op scholen in acht landen: Italië, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Ierland, Turkije, Spanje en Nederland. Jouw school
doet mee aan dit onderzoek en wij zijn je daarom dankbaar voor je bijdrage. Deze vragenlijst onderzoekt jouw ervaringen en
ideeën over de onderwerpen cultuur en religie. Het onderzoek maakt deel uit van een Europees project, waaraan acht landen
meewerken. Dit is geen test en er zijn geen foute antwoorden. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in de ervaringen en
gedachten van jongeren met betrekking tot cultuur, religie en diversiteit in verschillende landen. Jouw antwoorden zullen
anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. Je hoeft je naam niet op te geven! Neem de tijd en beantwoordt elke vraag
eerlijk en onbevangen. Bedankt voor jouw deelname - jouw ideeën, ervaringen en gedachten zijn erg belangrijk voor ons!
Background
Persoonlijke en demografische gegevens:
1. Geslacht
2. In welk land leef jij op dit moment?

Vrouw
Ireland
Italy
Greece
14
17
20

Man
Cyprus
Spain
Turkey
15
18

Anders
Bulgaria
Netherlands

5. Ik ben geboren in (vink het land aan):

Ireland
Italy
Greece

Cyprus
Spain
Turkey

Bulgaria
Netherlands
Other (please,
specify)

6. Mijn vader/verzorger is geboren in (vink het land aan):

Ireland
Italy
Greece

Cyprus
Spain
Turkey

Bulgaria
Netherlands
Other (please,
specify)

7. Mijn moeder/verzorger is geboren in (vink het
land aan):

Ireland
Italy
Greece

Cyprus
Spain
Turkey

Bulgaria
Netherlands
Other (please,
specify)

Duits
Nederlands
Marokkaans
Nederlands
Pools
Afghaans

Pools

3. Hou oud ben je? (Keuzemenu)

16
19

4. Wat is de naam van jouw school?

8. Tot welke etnische categorie (bevolkingsgroep) behoor jij?
Westers
Indonesisch
Belgisch
Niet Westers
Turks
Antilliaans
Duits
Vluchtelingen
Irakees
Somalisch
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Indonesian
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Religious affiliation information
In de volgende serie vragen zoeken we naar jouw religieuze overtuiging, of je al dan niet gelovig bent en jouw religieuze of
niet-religieuze handelwijze.
9. Zie jij jezelf als …
Een religieus
Een niet-religieus
Een overtuigd
persoon
persoon
atheïst
Ik weet het niet
Iets anders, kun je
dat omschrijven?

10. Vind jij dat je behoort tot een religieuze gemeenschap
Ja
Nee
(bijvoorbeeld een kerk/tempel, synagoge of moskee)?
11.Tot welke van de volgende religies, filosofieën, wereldbeelden reken jij jezelf?
Protestants (overige stromingen)
Rooms-Katholiek
Oosters Orthodox
Islamitisch
Joods
Boeddhistisch
Taoïstisch
Hindoeïstisch
Church of England
Lutheran
Presbyterian
Anglican
Humanistisch
Agnostisch
Atheïstisch
Traditionele Afrikaanse Religie
Sikhism
Anders (ook als je meer dan meer
dan één keuze wilt invullen):
beschrijf alsjeblieft jouw religieuze
of niet-religieuze overtuiging
Geen: ik heb geen bepaalde religieuze
of niet-religieuze overtuiging

Experience with diversity
De volgende vragen verkennen jouw ervaringen met diversiteit (verschillen tussen mensen) en zaken die voor jou van belang zijn.
12. Voor de volgende begrippen/termen, geef aan hoe belangrijk ze zijn in jouw leven: Score: 1 helemaal niet belangrijk,
2 niet zo belangrijk, 3 neutraal, 4 belangrijk, 5 heel belangrijk
Familie
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
Vrienden
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
Vrijetijdsbesteding
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
Politiek
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
School of opleiding
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
Religie (geloof)
Helemaal niet
Heel belangrijk
belangrijk
13. Hoeveel goede vrienden heb je?
1
2
3
4
5
Meer dan 5
14. Mijn goede vrienden hebben
Dezelfde
Ik heb goede
Weet ik niet.
culturele en
vrienden met een
religieuze (of
andere culturele
niet-religieuze)
en/of (niet-)
achtergrond als ik
religieuze
achtergrond
15. Wat vind je in het algemeen van school?

16. Hoe word je door jouw klasgenoten behandeld?
Klasgenoten met dezelfde culturele en religieuze
achtergrond als ik behandelen mij over het algemeen:

Ik vind het erg leuk
Ik vind het een
beetje leuk

Ik vind het erg leuk
Ik vind het niet
zo leuk

Ik vind het leuk
Ik vind het
helemaal niet leuk

Heel goed
Een beetje slecht

Goed
Heel slecht

Normaal
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Experience with diversity [Continuar]
Klasgenoten met een andere culturele en
religieuze achtergrond als ik behandelen mij:
17. Heb je ooit gereisd of in een ander land gewoond?
Waar ben je heen gereisd of waar heb je gewoond?

Heel goed
Een beetje slecht
Ja

Goed
Heel slecht
Nee

Normaal

18. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen: (Score: 1 = Helemaal mee oneens; 2 = Oneens; 3=Neutraal;
4 = Eens; 5 =Helemaal mee eens)
Mensen moeten het recht hebben om te leven zoals zij willen
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik respecteer het geloof en de meningen van andere mensen.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Het is belangrijk dat mensen vrij zijn om te leven zoals zij willen.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik breng graag tijd door met mensen die anders zijn dan ik.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Het is prima als mensen leven zoals zij willen, zo lang ze
Helemaal
Helemaal
anderen geen last bezorgen.
mee oneens
mee eens
De maatschappij is gebaat bij een variatie in tradities en leefstijlen.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik respecteer de meningen van anderen, ook als ik het niet met
Helemaal
Helemaal
ze eens ben.
mee oneens
mee eens
Ik vind het fijn als mensen me uitdagen om de wereld anders te
Helemaal
Helemaal
bekijken.
mee oneens
mee eens
19.Heb je op school, in de buurt, in je vrijetijd, regelmatig contact met mensen die een andere culturele of etnische
achtergrond hebben jezelf? Geef hieronder aan welke elementen voor jou waar zijn:
Ik heb vrienden die een andere
Enkele van mijn beste vrienden
Iemand in mijn familie heeft
culturele of etnische achtergrond
hebben een andere culturele of
vrienden met een andere culturele
hebben dan ik.
etnische achtergrond dan ik.
of etnische achtergrond dan ik.
Vrienden met een andere culturele
of etnische achtergrond dan ik
komen bij mij thuis op bezoek.

Ik heb vrienden met een andere
culturele of etnische achtergrond bij
hen thuis bezocht.

Ik heb religieuze vieringen of
ceremonies bijgewoond van andere
religies dan de mijne (bijvoorbeeld
gebedsdiensten, huwelijken,
dopen, begrafenissen, Eerste
Communies, Geloofsbevestigingen,
de Ramadan, het Suikerfeest, het
Offerfeest, enzovoort.

In het dagelijks leven gebruik ik
Ik heb vrienden die verschillende
meer dan één taal.
talen spreken.
20. Hier volgen vijf stellingen waar je het al dan niet mee eens kunt zijn. Geef je score: 1 = Helemaal mee oneens; 2 = Oneens;
3=Neutraal; 4 = Eens; 5 =Helemaal mee eens
Over het algemeen komt mijn leven dicht bij mijn ideaal.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
De omstandigheden in mijn leven zijn uitstekend.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik ben tevreden met mijn leven.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen bereikt, die ik wil in mijn leven.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Als ik mijn leven over kon doen, zou ik vrijwel niets veranderen.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
21. Ik denk dat in mijn school … Score: 1=Helemaal mee oneens; 2=Oneens; 3=Neutraal; 4=Eens; 5=Helemaal mee eens
Worden verschillende culturen bestudeerd in de lessen
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Helemaal
Helemaal
Wordt het respect voor andere culturen en religies in de lessen mee oneens
mee eens
gestimuleerd
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Experience with diversity [Continuar]
Werk ik tijdens groepswerk samen met klasgenoten van andere
Helemaal
Helemaal
culturen en/of andere geloofsrichtingen.
mee oneens
mee eens
Leren we in de lessen omgaan met mensen van andere
Helemaal
Helemaal
culturen en geloofsrichtingen
mee oneens
mee eens
22. De volgende stellingen geven inzicht in jouw ervaringen en meningen over religie, filosofische opvattingen en jouw
wereldbeeld. Geef een score per stelling. Foute antwoorden zijn niet mogelijk – we zijn geïnteresseerd in jouw opvattingen
Score: 1=Helemaal mee oneens; 2=Oneens; 3=Neutraal; 4=Eens; 5=Helemaal mee eens
Ik leef strikt volgens de voorschriften van mijn geloof,
levensfilosofie en/of wereldbeeld.
Als ik een belangrijk besluit moet nemen, houd ik terdege
rekening met mijn geloof en/of mijn opvattingen.
Over het algemeen voel ik me veilig en op mijn gemak als ik
andere mensen ontmoet.
Ik sta graag op vriendelijke voet met andere mensen.

Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik voel me niet bedreigd door de wereld (de mensen) om me heen.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik kan goed overweg met iemand die er andere normen en
Helemaal
Helemaal
waarden op na houdt dan ik.
mee oneens
mee eens
Alle mensen zouden met elkaar overweg moeten kunnen,
Helemaal
Helemaal
ongeacht welke normen en waarden zij belangrijk vinden.
mee oneens
mee eens
Er zijn normen en waarden die iedereen belangrijk zou moeten
Helemaal
Helemaal
vinden, ongeacht hun geloof of wereldbeeld.
mee oneens
mee eens
Ik deel bepaalde normen en waarden met mensen die een geloof
Helemaal
Helemaal
of wereldbeeld aanhangen dat totaal verschilt van het mijne.
mee oneens
mee eens
In mijn ontmoetingen met andere mensen houd ik altijd vast
Helemaal
Helemaal
aan mijn eigen normen en waarden
mee oneens
mee eens
Normen en waarden die voortkomen uit een ander geloof of
Helemaal
Helemaal
wereldbeeld dan het mijne kunnen geen richting geven aan mijn leven. mee oneens
mee eens
De normen en waarden die belangrijk voor mij zijn, komen
Helemaal
Helemaal
allemaal voort uit mijn geloof of wereldbeeld.
mee oneens
mee eens
Ik kan de normen en waarden uitleggen die belangrijk voor mij zijn.
Helemaal
Helemaal
mee oneens
mee eens
Ik voel me op mijn gemak in gezelschap van mensen die
Helemaal
Helemaal
handelen volgens de regels van hun geloof of wereldbeeld.
mee oneens
mee eens
Ik denk dat ik bijdraag aan het welbevinden van anderen als ik
Helemaal
Helemaal
hun ideeën en geloof accepteer.
mee oneens
mee eens
We zijn er bijna! Het is heel belangrijk voor het project om jouw beeld te kennen van mensen die heel anders zijn
dan jij. DANK JE WEL VOOR JE WAARDEVOLLE MEDEWERKING.
23. De volgende stellingen geven nog meer inzicht in jouw ervaringen en meningen over religie, filosofische opvattingen en
jouw wereldbeeld. Geef een score per stelling. Foute antwoorden zijn niet mogelijk – we zijn geïnteresseerd in jouw opvattingen.
Score: 1=Helemaal mee oneens; 2=Oneens; 3=Neutraal; 4=Eens; 5=Helemaal mee eens
Ik heb veel vertrouwen in mijn geloof.
Ik vind dat andere mensen recht hebben op hun eigen geloof,
ook als ik denk dat dat niet juist is.
Ik geloof in een samenleving, waarin alle mensen dezelfde
geloofsovertuiging aanhangen.
Ik denk dat mijn geloofsovertuiging en/of wereldbeeld het enig
juiste is.
Ik denk dat mensen alleen de waarheid kunnen vinden via mijn
geloofsovertuiging/wereldbeeld.
Ik denk dat mijn geloofsovertuiging/wereldbeeld verrijkt kan worden
door een dialoog met andere geloofsovertuigingen en wereldbeelden.
Ik denk dat mensen de principes moeten volgen uit de heilige
geschriften van hun geloof.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
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Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
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Experience with diversity [Continuar]
Ik respecteer de religieuze geloofsovertuiging van mensen die
iets heel anders geloven dan ik.
Vanwege mijn geloofsovertuiging/wereldbeeld, ben ik ongelukkig
met sommige voorschriften of wetten die de regering heft ingesteld.
Ik vind dat mensen elkaar moeten vertrouwen zodat we in
vrede naast elkaar kunnen leven.
Ik vind dat mensen manieren moeten zoeken om hun
verschillen te overbruggen
Ik vind dat mensen onderlinge verschillen moeten respecteren.
Ik respecteer en veroordeel geen mensen die een ander geloof
aanhangen dan ik.
Ik denk dat mensen die zichzelf zien als leden van een
georganiseerde religieuze groepering zoeken naar een hogere,
bovennatuurlijke macht.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee oneens

Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens
Helemaal
mee eens

Ik voel me vrij om respectvol om te gaan met mensen die een
Helemaal
Helemaal
heel andere geloofsovertuiging hebben dan ik.
mee oneens
mee eens
We danken je hartelijk voor je medewerking aan ons onderzoek. We zijn heel verheugd over jouw bijdrage.
24.Je kunt de ruimte hieronder gebruiken om opmerkingen over religies of wereldbeelden te maken:
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