
VOORBEELDPEILING 
OPINIEPEILING 

Deze vragenlijst is een voorbeeld van een opiniepeiling. De Sprockler gebruiker wil weten wat 
mensen in een bepaalde wijk denken over het onderwerp X.  

1. Denk eens aan voorbeelden van X in jouw wijk. Kan je een voorbeeld delen dat jij 
belangrijk vindt? Wat vind jij van dit voorbeeld? Waarom is het belangrijk voor jou? (open 
vraag) 

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

2. De toon van mijn verhaal is … Plaats een stip op de lijn op de plek die het best 
overeenkomt met je antwoord. (bipoolvraag) 

3. Welke gevoelens roept dit voorbeeld bij jou op? Plaats een stip op de emotie die het best 
past bij hoe jij je voelt. (picture pointervraag)  
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VERHAALVRAAG

…

INTERPRETATIEVRAGEN

Zeer negatief Zeer positief



De volgende vragen gaan over jouw meningen over X in het algemeen. De vragen gaan niet 
meer over het verhaal wat je zojuist deelde.  

4. Hoe betrokken voel jij je bij het onderwerp X in jouw wijk? (bipoolvraag)  

5. Welke elementen van X vind jij het belangrijkst? Plaats ze in de goede volgorde, met het 
meest belangrijk bovenaan en het minst belangrijk onderaan. (rangordevraag)  
• Samenleving 
• Inkomen en geld 
• Milieu  
• Jeugd  
• Gezondheid   
• Buurtgevoel  

6. Vul aan: Voor mij is de bemoeienis van de overheid met dit onderwerp ….  (bipoolvraag)  

7. Als je de overheid een advies zou geven over X, wat zou je dan zeggen? (openvraag)  

8. Dit advies gaat vooral over … Plaats een stip in de driehoek op de plek die het best 
overeenkomt met je antwoord. (tripoolvraag)  
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CONTEXTVRAGEN

Helemaal niet Heel erg

Te weinig. Ze doen 
zeker niet genoeg. 

Te veel. Ze bemoeien 
zich veel te veel. 

…

Samenwerking en mensen Financiële en materiële middelen

Kennis en expertise



Bijna klaar! De volgende vragen gaat over jou.  

9. Waar woon je? Plaats een stip op de kaart waar jij woont. (geolocatie-vraag)  

10. Wat is de hoogste niveau van onderwijs dat je hebt afgerond? (éénkeuze-vraag) 
• Geen onderwijs 
• Basisschool 
• Middelbare school  
• HBO 
• WO  

11. Hoe oud ben je?  (éénkeuze-vraag) 
• 18 jaar of jonger  
• 19 - 35 jaar 
• 36 - 50 jaar 
• 51 - 65 jaar 
• 66 - 80 jaar 
• 81 jaar or ouder 
• Zeg ik liever niet 
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CLASSIFICERENDE VRAGEN


