
VOORBEELDPEILING 
FEEDBACK-ENQUÊTE  

Deze peiling is voorbeeld van een feedback-enquête. De Sprockler gebruiker wil weten 
deelnemers van een activiteit vonden.  

1. Kan je een voorbeeld geven van een moment tijdens de activiteit die voor jou waardevol 
was? Het kan iets groots of iets kleins zijn. Beschrijf wat het was en waarom het waardevol 
was voor jou. (open vraag)  

De volgende vragen gaan over het voorbeeld wat je net gaf.  

2. Het voorbeeld wat ik net deelde is ... Plaats een stip op de lijn op de plek die het best 
overeenkomt met je antwoord. (bipoolvraag)  

3. Het voorbeeld wat ik deelde gaat vooral over …   Plaats een stip in de driehoek op de plek 
die het best overeenkomt met je antwoord. (tripole question) 
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VERHAALVRAAG

…

INTERPRETATIEVRAGEN

Zeer klein Zeer groot

Inhoud Mensen

Faciliteiten



De volgende vragen gaan over jouw ervaring met de activiteit in het algemeen, en niet meer 
over het specifieke voorbeeld wat jij gaf.  

4. Hoe waarschijnlijk is het dat jij anderen zou aanraden om deel te nemen? (bipoolvraag) 

5. Als je de activiteit een score zou moeten geven op een schaal van 0 tot 10 (met 0 het 
laagst, en 10 het hoogst), welke score zou jij dan geven? (numerieke vraag) 

6. De manier waarop de trainer de activiteit faciliteerde was …  (bipoolvraag) 

7. Hoe vond je het om via Zoom mee te doen aan de activiteit? (bipoolvraag 

8. Heb je een tip of een aanbeveling over de activiteit die je wil delen? (open vraag)  

9. Is er nog een vraag die we je niet gesteld hebben? Stel jezelf die vraag en beantwoord het.  
(open vraag)  

2

CONTEXTVRAGEN

Helemaal niet waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk

…

Enorm onduidelijk Volstrekt helder

Een enorme uitdaging Duidelijk en voor de hand liggend

…

…



Bijna klaar! De laatste paar vragen gaan over jou. 

10. Aan welke activiteit heb je deelgenomen? (éénkeuze-vraag)  
• Activiteit 1  
• Activiteit 2 
• Activiteit 3 
• Activiteit 4 
• Activiteit 5 
• Activiteit 6 
• Activiteit 7  

11. Bij welke afdeling in het bedrijf ben je werkzaam? (éénkeuze-vraag) 
• Marketing  
• Financiën  
• Administratie  
• Verkoop 
• Personeelszaken  
• Communicatie  
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CLASSIFICERENDE VRAGEN 


