
 
 
 
 

Hallo, 
 
Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het 
leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de 
ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je leert op de groep.  
De vragenlijst vul je samen in met de onderzoeker, of alleen. Het duurt 
ongeveer 10 minuten. 
 
 
Toestemmingsverklaring: 
 
Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het 
onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen 
anoniem en vertrouwelijk gebruikt zullen worden. Ik heb vragen kunnen 
stellen over het onderzoek en deze zijn voldoende beantwoord.  
 
Ik werk geheel vrijwillig mee aan dit onderzoek. Ik mag op ieder moment van 
het onderzoek beslissen om niet langer deel te nemen, zonder dat ik een 
reden hoef te geven.  
 
Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een 
databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.  
 
 
Naam deelnemer:  
 
……………………………………………………………………….. 
 
 
Datum: ……………         
 
Handtekening deelnemer: …...…………………………………….. 
 
In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 
 
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. 
Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. 
De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname 
aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 
 
Naam onderzoeker:………………………………………………………………..… 
 
Datum: ……………        Handtekening onderzoeker: ……………………………. 
 
 
*Deze pagina wordt losgehaald van de vragenlijst en apart van de vragenlijst gearchiveerd.  
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Onderzoek naar het leefklimaat op de 
leefgroep 
 
 
Contactpersoon leefklimaatonderzoek: Peer van der Helm helm.vd.p@hsleiden.nl  
 
 

Hallo,  

 

In het kader van onderzoek aan Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam 

onderzoeken wij het leefklimaat op de groepen. De resultaten van het onderzoek worden 

gebruikt om het verblijf in instellingen voor jongeren in kaart te brengen en mogelijk samen te 

verbeteren. 

 

Wij vragen je deze vragenlijst helemaal in te vullen. De vragenlijst gaat  over de leefgroep. 

Tot slot zijn er een enkele algemene vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De 

meeste vragen zijn meerkeuzevragen, die beantwoord worden door het juiste antwoord te 

omcirkelen. Ook vragen we je rapportcijfers te geven voor de groep. Neem de tijd om de 

vragen en de antwoordcategorieën door te lezen. Bij de beantwoording van de vragen is de 

eerste indruk meestal de beste. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. 

 

De gegevens van het onderzoek worden absoluut anoniem verwerkt door onderzoekers van 

Hogeschool Leiden. Dit betekent dat resultaten niet over jou zelf, maar over de leefgroep. 

 

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met bovenstaande onderzoeker of met de 

projectleider van het onderzoek op jouw locatie. In jouw geval kan je terecht bij 

{contactpersoon}. 

 

Bij voorbaat dank voor je medewerking! 

 

Hogeschool Leiden 

Postbus 382   

2300 AJ Leiden 

  

 
Datum van vandaag:            __ - __ - ____ 
 
Instelling:    ___________ 
 
Afdeling                                     ___________ 
 
In te vullen door onderzoeker 

 
Unieke code:    ___________                           
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Vragen over de leefgroep - omcirkelen 
 
 

Omcirkel het antwoord dat bij jou past. Er zijn geen foute antwoorden. 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = een beetje niet 
3 = er tussenin 
4 = een beetje wel 
5 = helemaal wel van toepassing 
 
 

  
Helemaal niet 

van 
toepassing 

Een beetje 
niet  

Er 
tussen 

in 

Een beetje 
wel  

Helemaal 
wel van 

toepassing 

1.  De sfeer op de afdeling is aangenaam. 1 2 3 4 5 

2.  
Je kunt altijd bij iemand terecht met een persoonlijk 
probleem. 

1 2 3 4 5 

3.  Je moet altijd overal toestemming voor vragen. 1 2 3 4 5 

4.  Ik voel mij prettig op de afdeling. 1 2 3 4 5 

5.  Eigen initiatief wordt aangemoedigd. 1 2 3 4 5 

6.  De groepsleiding behandelt mij met respect. 1 2 3 4 5 

7.  Ik vertrouw de groepsleiding.  1 2 3 4 5 

8.  De groepsleiding behandelt mij onpartijdig en oprecht. 1 2 3 4 5 

9.  
De groepsleiding heeft aandacht voor mijn argumenten en 
gevoelens. 

1 2 3 4 5 

10.  Ik kom op de afdeling voldoende tot rust. 1 2 3 4 5 

11.  Op de groep vertrouwen we elkaar. 1 2 3 4 5 

12.  We lopen elkaar op de groep soms behoorlijk in de weg. 1 2 3 4 5 

13.  Ik werk hier aan mijn toekomst. 1 2 3 4 5 

14.  Mijn verblijf hier is gericht op terugkeer naar buiten. 1 2 3 4 5 

15.  Mijn leven heeft hier zin. 1 2 3 4 5 

16.  Ik leer hier hoe ik buiten weer aan de slag kan. 1 2 3 4 5 

17.  Ik voel me hier altijd veilig. 1 2 3 4 5 

18.  De groepsleiding krijgt altijd zijn zin. 1 2 3 4 5 
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Helemaal niet 

van 
toepassing 

Een beetje 
niet  

Er 
tussen 

in 

Een beetje 
wel  

Helemaal 
wel van 

toepassing 

19.  Je kunt hier iedereen vertrouwen. 1 2 3 4 5 

20.  Ik krijg de ruimte van de groepsleiding. 1 2 3 4 5 

21.  
De groepsleiding stimuleert mij om met nieuwe dingen aan 
de slag te gaan. 

1 2 3 4 5 

22.  Klachten worden hier altijd serieus genomen. 1 2 3 4 5 

23.  Ik verdoe mijn tijd hier. 1 2 3 4 5 

24.  Wat ik hier leer is zinvol. 1 2 3 4 5 

25.  Ik weet waar ik hier aan werk. 1 2 3 4 5 

26.  Ik verveel mij soms enorm. 1 2 3 4 5 

27.  Ik leer hier goede dingen. 1 2 3 4 5 

28.  Er zijn altijd voldoende mensen om mij te helpen. 1 2 3 4 5 

29.  Ze begrijpen me hier onvoldoende. 1 2 3 4 5 

30.  De groepsleiding heeft het vaak te druk voor mij. 1 2 3 4 5 

31.  
Ook als ik uit mijn dak ga proberen ze mij met respect te 
behandelen. 

1 2 3 4 5 

32.  We overleggen regelmatig met de groepsleiding.  1 2 3 4 5 

33.  Er is hier niks te doen. 1 2 3 4 5 

34.  Soms is het hier vies en stinkt het. 1 2 3 4 5 

35.  Ik word depressief van deze omgeving. 1 2 3 4 5 

36.  Er is frisse lucht en voldoende daglicht op de groep. 1 2 3 4 5 
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Vragen over de leefgroep – cijfers geven 
 
Het gaat erom wat jij vindt. Er zijn geen foute antwoorden.  
 
        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
 Niet goed       Heel goed 
 

 Geef een cijfer voor: 
 
Cijfer: 

 
Waarom vind je dit? 
 

1. 
De ondersteuning die je krijgt van 
medewerkers 

  

2. Wat je hier leert 

  

3.  De sfeer op de leefgroep 

  

4.  Eerlijkheid op de leefgroep 

  

5. De regels op de leefgroep 

  

6. De veiligheid op de leefgroep 
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Tot slot 

 

Wat is je geslacht? 
 Jongen 

 Meisje 

Hoe oud ben je? ……… jaar 

Ben je zelf in Nederland 
geboren? 

 Ja 

 Nee, in  ..........................................................(land invullen) 

Is je vader in Nederland 
geboren? 

 Ja 

 Nee, in  ..........................................................(land invullen) 

Is je moeder in Nederland 
geboren? 

 Ja 

 Nee, in  ..........................................................(land invullen) 

 
Wat zijn je hobby’s? 
 

 
 ...........................................................................................................  
 

 
Hoe lang ben je nu hier? 
 

 
…………………………………………………………………… 

Op wat voor groep zit je? 

 Jongensgroep 

 Meisjesgroep 

 Gemengde groep 

 
Waar woonde je voordat je 
hier kwam? 
 

0 Thuis 
0 Ergens anders, namelijk: ………. 

 
Wat wil je later worden? 

 
 ...........................................................................................................  
 

  

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
 
Als je nog opmerkingen hebt kan je die hier opschrijven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


