
VOORBEELDPEILING 
VERKENNING OF BASELINE ONDERZOEK 

Deze vragenlijst is een voorbeeld voor een verkenning of een baseline onderzoek. De 
Sprockler gebruiker wil meer leren over de huidige situatie van het onderwerp X.   

1. Kan je een verhaal delen over een specifiek voorbeeld van X dat zich afspeelde in jouw 
wijk? Beschrijf wat er gebeurde, wie betrokken was en waar het plaats vond. (open vraag)  

De volgende vragen gaan over het voorbeeld wat je zojuist hebt gedeeld.  

2. Waar ging je verhaal vooral over? (éénkeuze-vraag)  
• Familie en vrienden 
• Wonen 
• Inkomen en geld 
• Veiligheid  
• Gezondheid en welzijn  
• Anders, namelijk …   

3. Wanneer vond dit voorbeeld plaats? (éénkeuze-vraag) 
• Binnen de afgelopen 30 dagen  
• Tussen een maand en zes maanden geleden 
• Tussen zes maanden en een jaar geleden 
• Tussen een jaar en twee jaar geleden  
• Meer dan twee jaar geleden  

4. Hoe vaak vinden voorbeelden zoals die die je zojuist beschreef plaats in jouw wijk? Plaats 
een stip op de lijn op de plek die het best overeenkomt met je antwoord. (bipoolvraag) 
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VERHAALVRAAG

INTERPRETATIEVRAGEN

…

Elke week Minder dan een keer per jaar



De volgende vragen gaan niet meer over het voorbeeld wat je zojuist deelde, maar over jouw 
ervaringen met en meningen over X in het algemeen.  

5. Hoe belangrijk is X voor jou?  (bipoolvraag)  

6. Hoe geïnformeerd over X voel jij je? (bipoolvraag)  

7. Hoe verschillend denk je dat mensen in jouw wijk kijken naar X? Plaats een stip in de 
driehoek op de plek die het best overeenkomt met je antwoord. (tripoolvraag) 

8. Om X te veranderen in jouw wijk, wat denk jij dat het meest nodig is? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. (meerkeuze-vraag)  

• Bewustmaking  
• Financiële middelen  
• Faciliteiten 
• Kennis 
• Samenwerking en verbinding  
• Anders, namelijk …  

Bijna klaar! De laatste paar vragen gaan over jou. 
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CONTEXTVRAGEN

Helemaal niet belangrijk Zeer belangrijk

Ik weet er helemaal niks van af Ik weet er alles over

Ze vinden allemaal 
hetzelfde (verenigd)

Ze hebben verschillende 
opvattingen (verdeeld)

Het maakt hun niks uit (onverschillig)

CLASSIFICERENDE VRAGEN



9. Ik identificeer me als …  (éénkeuze-vraag)  
• Man 
• Vrouw 
• Non-binair 
• Zeg ik liever niet    
• Anders, namelijk …  

10. In welke wijk woon jij? (éénkeuze-vraag) 
• Wijk A 
• Wijk B 
• Wijk C  
• Wijk D 
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