Doelgroepen: primaire doelgroep en laagopgeleiden,
algemeen publiek 18+, allochtonen en studenten

Single coded

Q1 : DUMMY - selecteer doelgroep
Dummy
Inlezen doelgroep uit steekproef
1
2
3
4






Primaire doelgroep en laagopgeleiden
Algemeen publiek 18+
Allochtonen
Studenten
ASK ONLY IF Q1=1,3
Single coded

Q2 : screening

Volgens onze gegevens bent u (onder andere) geïnteresseerd in geschiedenis en/of oorlog. Klopt dat?
1
2





Ja
Nee
GO TO B13

Matrix

Q3 : Interesse in oorlog en geschiedenis
In welke mate bent u geïnteresseerd in de thema's geschiedenis en oorlog?
Random

Geschiedenis
Oorlog

Zeer
Tamelijk
geïnteresseerd geïnteresseerd







Neutraal

Niet zo
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd










Client notes: Respondenten die op BEIDE aspecten aangeven 'niet zo geïnteresseerd' of 'helemaal niet
geïnteresseerd' te zijn, gaan direct naar het blok 'STELLINGEN'.
ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3 or Q1=2
B1 : OORLOG

Begin block
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
Open

Q4 : Associatie
Waar denkt u aan als u het woord 'oorlog' hoort?

Kunt u uw antwoord in enkele steekwoorden noteren?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q5 : associatie concrete oorlog
Max 3 | Top of mind 3 answers
Aan welk conflict denkt u als eerste wanneer u het woord oorlog hoort?
Maximaal drie antwoorden mogelijk
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
96
97

















Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje)
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Korea-oorlog
Vietnam-oorlog
Koude Oorlog
Palestijns-Israëlisch conflict
Nederlandse VN-missie in Libanon (UNIFIL)
Val van Srebrenica en burgeroorlog in voormalig Joegoslavië
Irak-oorlogen
Huidige strijd in Syrië
Huidige strijd in Oekraïne
Anders, namelijk...
*Open *Position fixed
Geen van deze
*Exclusive *Position fixed
ASK ONLY IF not Q5=1,2,3,4,5,6,7,9,10 or Q1=2

Q6 : associatie concrete oorlog verleden

Single coded

Welke oorlog uit het verleden interesseert u het meeste?
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
96
97













Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje)
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Korea-oorlog
Vietnam-oorlog
Koude oorlog
Nederlandse VN-missie in Libanon (UNIFIL)
Val van Srebrenica en burgeroorlog in voormalig Joegoslavië
Anders, namelijk...
*Open *Position fixed
Geen van deze
*Position fixed
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End block

B1 : OORLOG

ASK ONLY IF Q3 ST=1 & SC=1,2,3 and Q1=1,3,4
B2 : GESCHIEDENIS

Begin block

Q7 : tijdvakken

Multi coded

Max 3
In welke tijdvakken of periodes van de geschiedenis bent u het meest geïnteresseerd?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
96
97












Prehistorie
Klassieke oudheid (bijv. oude Grieken, Romeinen)
Geschiedenis van oude culturen buiten Europa
Middeleeuwen
De vroegmoderne tijd (16e t/m 18e eeuw)
19e eeuw
20e eeuw
Hedendaagse geschiedenis (21e eeuw)
Anders, namelijk...
geen van deze

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q8 : bronnen
Max 3

Kunt u aangeven wat de belangrijkste informatiebronnen zijn voor uw kennis over geschiedenis?
Maximaal drie antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring
Anders, namelijk...
Weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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Multi coded

Q9 : bronnen: betrouwbaarheid
Max 3
Welke van de onderstaande bronnen vindt u het meest betrouwbaar?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
99

















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
geen van deze
weet niet

*Exclusive *Position fixed

Matrix

Q10 : belang kennis geschiedenis

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van...

de prehistorie
de klassieke oudheid
(bijv. Grieken en
Romeinen)
geschiedenis van oude
culturen buiten Europa
de middeleeuwen
de vroeg-moderne tijd
(16e t/m 18e eeuw)
de 19e eeuw
de 20e eeuw
de 21e eeuw
(hedendaagse
geschiedenis)
B2 : GESCHIEDENIS

Zeer
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Neutraal

Tamelijk
Zeer
onbelangrijk onbelangrijk

Weet niet









































































End block
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
Matrix

Q11 : belang in oorlogen

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van....
Random

de Eerste Wereldoorlog
de Tweede
Wereldoorlog
de Koude Oorlog
het PalestijnsIsraelisch conflict
de genocide in Rwanda

Zeer
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Neutraal

Tamelijk
Zeer
onbelangrijk onbelangrijk

Weet niet

















































ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3 or Q1=2
B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

Begin block

Q12 : interesse in WO II

Single coded

Hoeveel interesse heeft u in de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
5









Zeer veel interesse
Veel interesse
Niet veel, niet weinig interesse
Weinig interesse
GO TO END BLOCK
Zeer weinig interesse
GO TO END BLOCK
ASK ONLY IF Q1=1,3,4

Q13 : Associatie WO II

Open

Waar denkt u (als eerste) aan als u het begrip 'Tweede Wereldoorlog' hoort?
Denk hierbij aan gebeurtenissen, personen, plaatsen, politieke ideologiën, militaire activiteiten, etc.
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
Multi coded

Q14 : kenmerkend
Max 3 | Top of mind 1 answers
Wat vindt u het meest kenmerkend voor de Tweede Wereldoorlog?
maximaal drie antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
96
99



















Nationaal-socialisme en fascisme
Adolf Hitler
Wereldomvattende oorlog
Holocaust/ Jodenvervolging
Verzet
D-day: geallieerde landing in Normandië
Duitse overheersing van West-Europa
Bombardementen
Anne Frank
Strijd aan het Oostfront
Bezetting van Nederland
Collaboratie/ samenwerking met de vijand (bijvoorbeeld NSB'ers in Nederland)
Japanse overheersing van Zuid- en Oost-Azië
Miljoenen slachtoffers
Bevrijding
Anders, namelijk...
*Open *Position fixed
Weet niet
*Exclusive *Position fixed
ASK ONLY IF Q1=1,3,4
Single coded

Q15 : Hoe vaak info

Hoe vaak denkt u aan de Tweede Wereldoorlog of hoort, ziet of leest u hier iets over?
Dit kan om feiten maar ook om fictie (verzonnen verhalen) gaan.
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ (bijna) nooit
Weet niet

*Position fixed
ASK ONLY IF Q1=1,3,4

Q16 : stilstaan bij 4 mei

Single coded

Heeft u het afgelopen jaar stilgestaan bij de dodenherdenking op 4 mei?
Bijvoorbeeld bij een nationale herdenking of in kleinere kring
1
2
3
4
96







Ik heb niet bij de herdenking stilgestaan
Ik heb de herdenking op televisie/ via de radio/ online gevolgd
Ik heb een herdenking bezocht
Ik heb op een andere manier bij de dodenherdenking stilgestaan
anders, namelijk...

B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

*Open *Position fixed
End block
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ASK ONLY IF Q1=1 and Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B4 : Blok 17 tot 21 algemeen

Begin block

Q17 : interesse in soorten geschiedenis

Multi coded

Max 2
Welke soorten geschiedenis vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
1
2
3
4
5
6
99









Lokaal (eigen dorp of stad)
Familie (eigen familie)
Regionaal (eigen streek/ provincie)
Nationaal (eigen land)
Internationaal
Koloniaal
Weet niet

*Exclusive *Position fixed

Client notes: 18, 19 en 20 random stellen!
Q18 : interesse in onderwerpen geschiedenis

Multi coded

Max 2
Welke onderwerpen vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
99










Politiek
Militair
Verzet
Vervolging/ razzia's/ kampen
Collaboratie/ verraad
Dagelijks leven
Kunst en cultuur
Weet niet

*Exclusive *Position fixed

Q19 : interesse in groepen in geschiedenis

Multi coded

Max 2
Welke groepen vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
99










Helden
Slachtoffers
Oorlogsmisdadigers en collaborateurs
Bevrijders
Kopstukken/ leiders
Gewone mensen/ burgers
Spionnen
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
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Single coded

Q20 : behoefte zoeken info WO2

Voelt u wel eens de behoefte om informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, maar ook niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ nooit
weet niet

*Position fixed
ASK ONLY IF Q20=1,2,3

Q21 : welke onderwerpen info zoeken

Open

U geeft aan wel eens behoefte te hebben om informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog. Om
welke onderwerpen gaat dat dan vooral?

End block

B4 : Blok 17 tot 21 algemeen
ASK ONLY IF Q1=4 and Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B5 : Blok 17 tot 21 voor studenten

Begin block

Q171 : interesse in soorten geschiedenis - studenten

Multi coded

Max 2
U heeft eerder aangegeven dat u geïnteresseerd bent in [INLEZEN TOP OF MIND-ANTWOORD Q5]. Welk
perspectief - voor zover van toepassing - vindt u het meest interessant als het gaat om deze door u
genoemde oorlog?
Maximaal twee antwoorden
1
2
3
4
5
6
7
99










Lokaal (eigen dorp of stad)
Familie (eigen familie)
Regionaal (eigen streek/ provincie)
Nationaal (eigen land)
Internationaal
Koloniaal
Niet van toepassing
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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Q181 : interesse in onderwerpen geschiedenis - studenten

Multi coded

Max 2
Welke onderwerpen - voor zover van toepassing - vindt u het meest interessant als het gaat om deze
door u genoemde oorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
99











Politiek
Militair
Verzet
Vervolging/ razzia's/ kampen
Collaboratie/ verraad
Dagelijks leven
Kunst en cultuur
Niet van toepassing
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed

Q191 : interesse in groepen in geschiedenis - studenten

Multi coded

Max 2
Welke groepen - voor zover van toepassing - vindt u het meest interessant als het gaat om deze door u
genoemde oorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
99











Helden
Slachtoffers
Oorlogsmisdadigers en collaborateurs
Bevrijders
Kopstukken / leiders
Gewone mensen / burgers
Spionnen
Niet van toepassing
Weet niet

Q201 : behoefte info zoeken favo oorlog - studenten

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Single coded

Heeft u wel eens de behoefte om informatie te zoeken over [INLEZEN TOP OF MIND ANTWOORD Q5]?
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, maar ook niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ nooit
weet niet
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ASK ONLY IF Q201=1,2,3
Q211 : welke onderwerpen info zoeken - studenten

Open

U geeft aan wel eens behoefte te hebben om informatie te zoeken over [INLEZEN TOP OF MIND Q5]. Om
welke onderwerpen gaat dat dan vooral?

End block

B5 : Blok 17 tot 21 voor studenten
ASK ONLY IF Q1=3 and Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B6 : Blok 17 tot 21 STAM

Begin block

Q172 : interesse in soorten geschiedenis - STAM

Multi coded

Max 2
Welke soorten geschiedenis vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99












Lokaal (eigen dorp of stad in Nederland)
Lokaal (eigen dorp of stad in land waar zelf/ouders geboren)
Familie (eigen familie)
Regionaal (eigen streek/ provincie in Nederland)
Regionaal (eigen streek/provincie in land waar zelf/ouders geboren)
Nationaal (Nederland)
Nationaal (land waar zelf/ouders geboren)
Internationaal
Koloniaal
Weet niet

*Exclusive *Position fixed

Client notes: 18, 19 en 20 random stellen!
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Q182 : interesse in onderwerpen geschiedenis - STAM

Multi coded

Max 2
Welke onderwerpen vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
99










Politiek
Militair
Verzet
Vervolging/ razzia's/ kampen
Collaboratie/ verraad
Dagelijks leven
Kunst en cultuur
Weet niet

*Exclusive *Position fixed

Q192 : interesse in groepen in geschiedenis - STAM

Multi coded

Max 2
Welke groepen vindt u het meest interessant als het gaat om de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
99











Helden
Slachtoffers
Oorlogsmisdadigers en collaborateurs
Bevrijders
Kopstukken/ leiders
Gewone mensen/ burgers
Spionnen
Koloniale soldaten
Weet niet

Q202 : behoefte info zoeken WO2 - STAM

*Exclusive *Position fixed
Single coded

Voelt u wel eens de behoefte om informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, maar ook niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ nooit
weet niet
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ASK ONLY IF Q202=1,2,3
Q212 : welke onderwerpen info zoeken - STAM

Open

U geeft aan wel eens behoefte te hebben om informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog. Om
welke onderwerpen gaat dat dan vooral?

End block

B6 : Blok 17 tot 21 STAM
ASK ONLY IF Q1=1,3,4
B7 : GENOCIDE/ HOLOCAUST

Begin block

Q22 : Associatie

Open

Waar denkt u allereerst aan als u het woord Holocaust hoort?

99 

Weet niet

Q23 : interesse holocaust

*Exclusive *Position fixed
Single coded

In welke mate bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Holocaust?
1
2
3
4
5
99








Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Neutraal
Niet zo geïnteresseerd
Helemaal niet geïnteresseerd
Weet niet
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ASK ONLY IF Q23=1,2,3
Open

Q24 : waarom interesse
Wat interesseert u het meest in de geschiedenis van de Holocaust?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
Open

Q25 : Associatie
Waar denkt u verder aan als u het woord genocide of volkerenmoord hoort?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
Matrix

Q26 : belang kennis holocaust

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van...
Random

...de Holocaust
...andere genocides of
volkerenmoorden in de
20e en 21e eeuw

zeer
belangrijk

tamelijk
belangrijk

neutraal










tamelijk
zeer
onbelangrijk onbelangrijk







B7 : GENOCIDE/ HOLOCAUST

End block

B8 : INFORMATIE OVER WO2

Begin block
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ASK ONLY IF Q12=1,2,3 or Q1=2
Multi coded

Q27 : bronnen
Max 3

Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring
Anders, namelijk...
Weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
Matrix

Q28 : bronnen
Hoe vaak komt u in aanraking met de Tweede Wereldoorlog door het
lezen, bekijken, bezoeken, beluisteren van...
Random
Geschiedenisboeken
Romans die zich in het
verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich
in het verleden
afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en
persoonlijke
gesprekken
Foto's, documenten en
voorwerpen in
familiebezit
Tentoonstellingen,
musea en
herinneringscentra
Historische plekken
Radio
Kranten en
tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring

nooit

soms

vaak
































































ASK ONLY IF Q27=9,10 and Q1=1
Q29 : Herkomst informatie

Single coded

U heeft aangegeven dat tentoonstellingen, musea, herinneringscentra en/of bezoek aan historische
plekken belangrijke informatiebronnen zijn voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog. Gaat het
daarbij vooral om Nederlandse of buitenlandse tentoonstellingen, musea, herinneringscentra en/of
historische plekken?
1
2
3
4
5
99








Alleen Nederlands
Vooral Nederlands
Zowel Nederlands als buitenlands
Vooral buitenlands
Alleen buitenlands
Weet niet
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ASK ONLY IF Q1=4
Single coded

Q291 : Herkomst informatie - studenten

U heeft aangegeven dat u diverse informatiebronnen heeft voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog.
Gaat het daarbij vooral om Nederlandse of buitenlandse bronnen?
1
2
3
4
5
99








Alleen Nederlands
Vooral Nederlands
Zowel Nederlands als buitenlands
Vooral buitenlands
Alleen buitenlands
Weet niet

*Position fixed
ASK ONLY IF Q1=3
Single coded

Q292 : Herkomst informatie - STAM

U heeft aangegeven dat u diverse informatiebronnen heeft voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog.
Gaat het daarbij vooral om Nederlandse bronnen, bronnen uit het land waar u en/of uw ouders geboren
zijn of om (andere) buitenlandse bronnen?
1
2
3
4
5
6
99









Alleen Nederlands
Vooral Nederlands
Zowel Nederlands als uit het land waar ikzelf/mijn ouders geboren is/zijn
Vooral uit het land waar ikzelf/mijn ouders geboren is/zijn
Alleen uit het land waar ikzelf/mijn ouders geboren is/zijn
Vooral/alleen uit nog een ander land
Weet niet

*Position fixed

End block

B8 : INFORMATIE OVER WO2
ASK ONLY IF Q1=1,3,4
B9 : KENNIS OVER OORLOG EN GENOCIDE

Begin block

Q30 : kennis oorlogen

Matrix

Hoeveel kennis heeft u over...
Random

de geschiedenis van de
20e eeuw
de Eerste Wereldoorlog
de Tweede
Wereldoorlog
de Holocaust
de geschiedenis van de
21e eeuw
recente oorlogen
recente genocides

Zeer veel
kennis

Tamelijk veel
kennis

Niet veel, niet
weinig kennis

Tamelijk
weinig kennis

Zeer weinig
kennis
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ASK ONLY IF Q30 ST=3 & SC=1,2 and Q1=1,4
Matrix

Q31 : Welke aspecten kennis

U heeft aangegeven kennis te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Over welke aspecten van deze
oorlog heeft u kennis?

De Duitse bezetting
van Nederland
De Tweede
Wereldoorlog in WestEuropa
De Tweede
Wereldoorlog in OostEuropa
De Japanse bezetting
van Nederlands-Indië
De Tweede
Wereldoorlog in Azië
De Tweede
Wereldoorlog in andere
delen van de wereld

Zeer veel
kennis

Tamelijk veel
kennis

Niet veel, niet
weinig kennis

Tamelijk
weinig kennis

Zeer weinig
kennis





























































ASK ONLY IF Q1=3 and Q30 ST=3 & SC=1,2
Matrix

Q312 : Aspecten kennis WO2 - STAM

U heeft aangegeven kennis te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Over welke aspecten van deze
oorlog heeft u kennis?

De Duitse bezetting
van Nederland
De Tweede
Wereldoorlog in WestEuropa
De Tweede
Wereldoorlog in OostEuropa
De Japanse bezetting
van Nederlands-Indië
De Tweede
Wereldoorlog in Azië
De Tweede
Wereldoorlog in het
land waar ik zelf en/of
mijn ouders geboren
zijn
De Tweede
Wereldoorlog in andere
delen van de wereld

Zeer veel
kennis

Tamelijk veel
kennis

Niet veel, niet
weinig kennis

Tamelijk
weinig kennis

Zeer weinig
kennis







































































B9 : KENNIS OVER OORLOG EN GENOCIDE

End block
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
B10 : INTERESSE/KENNISBEHOEFTE INZAKE OORLOG EN GENOCIDE Begin block
ASK ONLY IF Q12=1,2,3
Single coded

Q32 : meer willen weten over WO II

U heeft eerder aangegeven [INLEZEN ANTWOORD Q12] te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Hoe
belangrijk vindt u het om meer te weten te komen over deze oorlog?
1
2
3
4
5
99








Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Weet niet

zeer belangrijk
tamelijk belangrijk
niet belangrijk, maar ook niet onbelangijk
tamelijk onbelangrijk
zeer onbelangrijk

*Position fixed

ASK ONLY IF Q23=1,2,3
Q33 : meer willen weten over Holocaust

Single coded

U heeft eerder aangegeven [INLEZEN ANTWOORD Q23] te zijn in de Holocaust. Hoe belangrijk vindt u
het belangrijk om meer te weten te komen over de Holocaust?
1
2
3
4
5
99








Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Weet niet

zeer belangrijk
tamelijk belangrijk
niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
tamelijk onbelangrijk
zeer onbelangrijk

*Position fixed

B10 : INTERESSE/KENNISBEHOEFTE INZAKE OORLOG EN GENOCIDE End block
ASK ONLY IF Q1=1,3,4
B11 : OPSTELLING T.O.V. BRONNEN

Begin block

G9256 vragenlijsten - De Nederlandse belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog | © TNS

18

ASK ONLY IF Q12=1,2,3 and not Q27=99
Multi coded

Q34 : bronnen als meer weten
Max 3

U heeft eerder aangegeven wat de belangrijkste informatiebronnen zijn voor uw huidige kennis over de
Tweede Wereldoorlog. Welke bronnen vindt u het meest informatief om MEER te weten te komen over de
Tweede Wereldoorlog?
Maximaal drie antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Ik hoef niet meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog
Anders, namelijk...
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed

ASK ONLY IF not Q34=14,99
Multi coded

Q35 : bronnen: gebruiksgemak
Max 3

Welke van de onderstaande bronnen vindt u het makkelijkste om te gebruiken?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Persoonlijke verhalen en gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen en musea
Bezoek aan historische plaatsen
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs

B11 : OPSTELLING T.O.V. BRONNEN

End block
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ASK ONLY IF Q1=1,3,4
B12 : GEBRUIK VAN BRONNEN/ARCHIEVEN

Begin block

ASK ONLY IF Q1=1,4
Single coded

Q36 : bekend met archieven

In hoeverre bent u bekend met het aanbod aan papieren en digitale archieven over de Tweede
Wereldoorlog?
U kunt bijvoorbeeld denken aan het NIOD, het Nationaal Archief of een gemeentearchief.
1
2
3
4
99







Daar
Daar
Daar
Daar
weet

ben ik
ben ik
ben ik
ben ik
niet

zeer bekend mee
tamelijk bekend mee
niet zo bekend mee
helemaal niet bekend mee

*Position fixed

ASK ONLY IF Q1=3
Q362 : bekend met archieven - STAM

Single coded

In hoeverre bent u bekend met het Nederlandse aanbod aan papieren en digitale archieven over de
Tweede Wereldoorlog?
U kunt bijvoorbeeld denken aan het NIOD, het Nationaal Archief of een gemeentearchief.
1
2
3
4
99







Daar
Daar
Daar
Daar
weet

ben ik
ben ik
ben ik
ben ik
niet

zeer bekend mee
tamelijk bekend mee
niet zo bekend mee
helemaal niet bekend mee

*Position fixed

ASK ONLY IF Q36=1,2,3 or Q362=1,2,3
Q37 : mate van bezoek

Single coded

Maakt u wel eens gebruik van archiefstukken (via studiezaal of website van een archief) die betrekking
hebben op de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
99







Vaak
Af en toe
Zelden
(Bijna) nooit
Weet niet

G9256 vragenlijsten - De Nederlandse belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog | © TNS

*Position fixed

20

ASK ONLY IF Q37=1,2 and not Q1=4
Open

Q38 : Wat doen met kennis

U heeft aangegeven (wel eens) een archief te gebruiken. Kunt u aangeven wat u met de informatie doet
die u daar vindt en of u de informatie deelt die u daar vindt?

ASK ONLY IF Q1=4 and Q37=1,2
Q381 : Wat doen met kennis - studenten

Single coded

U heeft aangegeven (wel eens) een archief te gebruiken. Raadpleegt u deze informatie bij voorkeur
digitaal (op een scherm) of door papieren documenten te bestuderen?
1
2
3
96






Bij voorkeur digitaal
Bij voorkeur papieren documenten
Maakt me niet uit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

B12 : GEBRUIK VAN BRONNEN/ARCHIEVEN

End block

B13 : STELLINGEN

Begin block
ASK ONLY IF Q1=2

Q203 : behoefte info zoeken - Algemeen Publiek

Single coded

Voelt u wel eens de behoefte om informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, maar ook niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ nooit
weet niet
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ASK ONLY IF Q1=1,2
Matrix

Q39 : stellingen 1
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Naarmate ik ouder
word, heb ik minder
interesse in de Tweede
Wereldoorlog
De Tweede
Wereldoorlog is een
spannend verhaal en
niet maatschappelijk
relevant
Scholen besteden te
weinig aandacht aan
de Tweede
Wereldoorlog
Media besteden te veel
aandacht aan de
Tweede Wereldoorlog
Ik beschouw de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
als mijn 'eigen'
geschiedenis
Ik spreek nooit met
anderen over de
Tweede Wereldoorlog
Ik stap niet zo snel een
archief binnen

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet







































































Client notes: Doelgroep 'algemeen publiek' ALLEEN stellingen 3 en 4 tonen.
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ASK ONLY IF Q1=4
Matrix

Q391 : stellingen 1 - studenten
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Als student heb ik goed
zicht op de wereldwijde
omvang van de
Tweede Wereldoorlog
Scholen besteden te
weinig aandacht aan
de Tweede
Wereldoorlog
Media besteden te veel
aandacht aan de
Tweede Wereldoorlog
Ik beschouw de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
als mijn 'eigen'
geschiedenis
De geschiedenis van
slavernij en
kolonialisme is
belangrijker dan de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet
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ASK ONLY IF Q1=3
Matrix

Q392 : stellingen 1 - STAM
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Scholen besteden te
weinig aandacht aan
de Tweede
Wereldoorlog
Media besteden te veel
aandacht aan de
Tweede Wereldoorlog
Ik beschouw de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
als mijn 'eigen'
geschiedenis
Er is in Nederland te
weinig bekend over de
oorlogsgeschiedenis
van allochtone
Nederlanders
Er zijn andere oorlogen
die ik belangrijker vind
dan de Tweede
Wereldoorlog

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet
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ASK ONLY IF not Q1=4
Matrix

Q40 : stellingen 2
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Archiefonderzoek
maakt de geschiedenis
van de Tweede
Wereldoorlog beter te
begrijpen
In de bestaande
boeken,
tentoonstellingen, apps
enzovoorts over de
Tweede Wereldoorlog
mis ik nog informatie
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog is alleen
belangrijk voor
mensen die deze
oorlog hebben
meegemaakt
Kennis over de Tweede
Wereldoorlog helpt om
de wereld van nu te
begrijpen
Ik maak mij zorgen
over een mogelijke
oorlog
De geschiedenis van
slavernij en
kolonialisme is
belangrijker dan de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet





























































Client notes: Doelgroep 'algemeen publiek' ALLEEN stellingen 2, 3 ,4 en 6 tonen.
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ASK ONLY IF Q1=4
Matrix

Q401 : stellingen 2 - studenten
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Archiefonderzoek
maakt de geschiedenis
van de Tweede
Wereldoorlog beter te
begrijpen
In de bestaande
boeken,
tentoonstellingen, apps
enzovoorts over de
Tweede Wereldoorlog
mis ik nog informatie
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog is alleen
belangrijk voor
mensen die deze
oorlog hebben
meegemaakt
Kennis over de Tweede
Wereldoorlog helpt om
de wereld van nu te
begrijpen
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog en de
Holocaust leert ons
veel over
mensenrechten in onze
tijd

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet



















































End block

B13 : STELLINGEN
ASK ONLY IF Q2=1
B14 : UITNODIGING KWALITATIEF

Begin block

Q41 :

Single coded

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek! Binnenkort zal TNS NIPO enkele groepsgesprekken
organiseren waarin soortgelijke onderwerpen als in deze vragenlijst aan bod komen. Bent u, uiteraard in
ruil voor een kleine vergoeding, bereid om aan een dergelijk groepsgesprek deel te nemen?
1
2




Ja
Nee
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ASK ONLY IF Q41=1
Q42 : gegevens voor uitnodiging kwali

Open

Hartelijk dank voor uw bereidheid om eventueel deel te nemen aan een groepsgesprek. Als u wordt
geselecteerd voor deelname, gebruiken we onderstaande contactgegevens om contact met u op te
nemen.
Voor- en achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
We gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen deze niet voor andere doelen gebruiken.

B14 : UITNODIGING KWALITATIEF

End block
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Doelgroep: docenten geschiedenis
Single coded

Q98 : Check
Welkom bij deze vragenlijst voor geschiedenisdocenten.

Geeft u dit schooljaar zelf geschiedenisles in het Nederlandse voortgezet onderwijs?
1
2





Ja
Nee
SCREEN OUT
Matrix

Q99 : Schooltypen
Op welke schooltypen geeft u geschiedenisonderwijs?
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
Anders

Onderbouw

Bovenbouw












Matrix

Q3 : Interesse in oorlog en geschiedenis
In welke mate bent u geïnteresseerd in de thema's geschiedenis en oorlog?
Random

Geschiedenis
Oorlog

Zeer
Tamelijk
geïnteresseerd geïnteresseerd







Neutraal

Niet zo
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd










Client notes: Respondenten die op BEIDE aspecten aangeven 'niet zo geïnteresseerd' of 'helemaal niet
geïnteresseerd' te zijn, gaan direct naar het blok 'STELLINGEN'.
ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B1 : OORLOG

Begin block

Q4 : Associatie

Open

Waar denkt u aan als u het woord 'oorlog' hoort?
Kunt u uw antwoord in enkele steekwoorden noteren?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
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Multi coded

Q5 : associatie concrete oorlog
Max 3 | Top of mind 1 answers
Aan welk conflict denkt u als eerste wanneer u het woord oorlog hoort?
Maximaal drie antwoorden mogelijk
Rotated
3
2
1
5
7
6
4
10
8
9
11
12
13
96
97

















Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje)
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Korea-oorlog
Vietnam-oorlog
Koude Oorlog
Palestijns-Israëlisch conflict
Nederlandse VN-missie in Libanon (UNIFIL)
Val van Srebrenica en burgeroorlog in voormalig Joegoslavië
Irak-oorlogen
Huidige strijd in Syrië
Huidige strijd in Oekraïne
anders, namelijk...
*Open *Position fixed
geen van deze
*Exclusive *Position fixed
ASK ONLY IF not Q5=3,2,1,5,7,6,4,8,9
Single coded

Q6 : 1.3
Welke oorlog uit het verleden interesseert u het meeste?
Rotated
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96
97













Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje)
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
Onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Korea-oorlog
Vietnam-oorlog
Koude Oorlog
Nederlandse VN-missie in Libanon (UNIFIL)
Val van Srebrenica en burgeroorlog in voormalig Joegoslavië
Anders, namelijk...
*Open *Position fixed
Geen van deze
*Position fixed
End block

B1 : OORLOG
ASK ONLY IF Q3 ST=1 & SC=1,2,3
B2 : GESCHIEDENIS

Begin block
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Multi coded

Q7 : tijdvakken
Max 3

In welke tijdvakken of periodes van de geschiedenis bent u het meest geïnteresseerd?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
96
97












Prehistorie
Klassieke oudheid
Geschiedenis van oude culturen buiten Europa
Middeleeuwen
De vroegmoderne tijd (16e t/m 18e eeuw)
19e eeuw
20e eeuw
Hedendaagse geschiedenis (21e eeuw)
Anders, namelijk...
geen van deze

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q8 : bronnen
Max 3

Kunt u aangeven wat de belangrijkste informatiebronnen zijn voor uw kennis over geschiedenis?
Maximaal drie antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring
Anders, namelijk...
Weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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Multi coded

Q9 : bronnen: betrouwbaarheid
Max 3
Welke van de onderstaande bronnen vindt u het meest betrouwbaar?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
99

















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
geen van deze
weet niet

*Exclusive *Position fixed
Matrix

Q10 : belang kennis geschiedenis

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van...

de prehistorie
de oudheid
geschiedenis van oude
culturen buiten Europa
de middeleeuwen
de vroeg-moderne tijd
(16e t/m 18e eeuw)
de 19e eeuw
de 20e eeuw
de 21e eeuw
(hedendaagse
geschiedenis)
B2 : GESCHIEDENIS

Zeer
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Neutraal

Tamelijk
Zeer
onbelangrijk onbelangrijk

Weet niet



































































End block
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Matrix

Q11 : belang in oorlogen

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van....
Random

de Eerste Wereldoorlog
de Tweede
Wereldoorlog
de Koude Oorlog
het PalestijnsIsraelisch conflict
de genocide in Rwanda

Zeer
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Neutraal

Tamelijk
Zeer
onbelangrijk onbelangrijk

Weet niet

















































ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

Begin block

Q12 : interesse in WO II

Single coded

Hoeveel interesse heeft u in de Tweede Wereldoorlog?
1
2
3
4
5









Zeer veel interesse
Veel interesse
Niet veel, niet weinig interesse
Weinig interesse
GO TO END BLOCK
Zeer weinig interesse
GO TO END BLOCK

Q13 : Associatie WO II

Open

Waar denkt u (allereerst) aan als u het begrip 'Tweede Wereldoorlog' hoort?
Denk hierbij aan gebeurtenissen, personen, plaatsen, politieke ideologiën, militaire activiteiten, etc.
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Multi coded

Q14 : kenmerkend
Max 3 | Top of mind 1 answers
Wat vindt u het meest kenmerkend voor de Tweede Wereldoorlog?
maximaal drie antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
96
99



















Nationaal-socialisme en fascisme
Adolf Hitler
Wereldomvattende oorlog
Holocaust/ Jodenvervolging
Verzet
D-day: geallieerde landing in Normandië
Duitse overheersing van West-Europa
Bombardementen
Anne Frank
Strijd aan het Oostfront
Bezetting van Nederland
Collaboratie/ samenwerking met de vijand (bijvoorbeeld NSB'ers in Nederland)
Japanse overheersing van Zuid- en Oost-Azië
Miljoenen slachtoffers
Bevrijding
Anders, namelijk...
*Open *Position fixed
Weet niet
*Exclusive *Position fixed
Single coded

Q15 : Hoe vaak info

Hoe vaak denkt u aan de Tweede Wereldoorlog of hoort, ziet of leest u hier iets over?
Dit kan om feiten maar ook om fictie (verzonnen verhalen) gaan.
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ (bijna) nooit
Weet niet

*Position fixed
Single coded

Q16 :
Heeft u het afgelopen jaar stilgestaan bij de dodenherdenking op 4 mei?

Bijvoorbeeld bij een nationale herdenking (zoals op 4 mei) of in kleinere kring
1
2
3
4
96







Ik heb niet bij de herdenking stilgestaan
Ik heb de herdenking op televisie/ via de radio/ online gevolgd
Ik heb een herdenking bezocht
Ik heb op een andere manier bij de dodenherdenking stilgestaan
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Client notes: Nieuw toegevoegd n.a.v. overleg op 8 januari
B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

End block

B12 : Blok 17 tot 21 voor docenten

Begin block
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Multi coded

Q174 :
Max 2

Voor welke van onderstaande soorten geschiedenis heeft u een voorkeur bij het lesgeven over de
Tweede Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
99










Lokaal (eigen dorp of stad)
Familie (eigen familie)
Regionaal (eigen streek/ provincie)
Nationaal (eigen land)
Internationaal
Koloniaal
Niet van toepassing
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q184 :
Max 2

Voor welke van onderstaande onderwerpen heeft u een voorkeur bij het lesgeven over de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
99











Politiek
Militair
Verzet
Vervolging/ razzia's/ kampen
Collaboratie/ verraad
Dagelijks leven
Kunst en cultuur
Niet van toepassing
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q194 :
Max 2

Voor welke van onderstaande groepen heeft u een voorkeur bij het lesgeven over de Tweede
Wereldoorlog?
Maximaal twee antwoorden
Random
1
2
3
7
4
5
6
8
99











Helden
Slachtoffers
Oorlogsmisdadigers en collaborateurs
Bevrijders
Kopstukken/ leiders
Gewone mensen/ burgers
Spionnen
Niet van toepassing
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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Single coded

Q204 :

Zoekt u wel eens informatie over de Tweede Wereldoorlog buiten de bij u op school gebruikte
lesmethoden?
1
2
3
4
5
99








Zeer vaak
Tamelijk vaak
Niet vaak, niet weinig
Tamelijk weinig
Zeer weinig/ nooit
weet niet

*Position fixed
ASK ONLY IF Q204=1,2,3
Open

Q214 :

U geeft aan wel eens informatie te zoeken over de Tweede Wereldoorlog buiten de bij u op school
gebruikte lesmethoden. Om welke onderwerpen gaat dat dan vooral?

B12 : Blok 17 tot 21 voor docenten

End block

B4 : GENOCIDE/ HOLOCAUST

Begin block

Q22 : Associatie

Open

Waar denkt u allereerst aan als u het woord Holocaust hoort?

99 

Weet niet

Q23 : interesse holocaust

*Exclusive *Position fixed
Single coded

In welke mate bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Holocaust?
1
2
3
4
5
99








Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Een beetje geïnteresseerd
Niet zo geïnteresseerd
Helemaal niet geïnteresseerd
Weet niet
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ASK ONLY IF Q23=1,2,3
Open

Q24 : waarom interesse
Wat interesseert u het meest in de geschiedenis van de Holocaust?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
Open

Q25 : Associatie
Waar denkt u verder aan als u het woord genocide of volkerenmoord hoort?

99 

Weet niet

*Exclusive *Position fixed
Matrix

Q26 : belang kennis holocaust

In welke mate vindt u het belangrijk dat burgers kennis hebben van de geschiedenis van...
Random

...de Holocaust
...andere genocides of
volkerenmoorden in de
20e en 21e eeuw

Zeer
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Neutraal










Tamelijk
Zeer
onbelangrijk onbelangrijk







B4 : GENOCIDE/ HOLOCAUST

End block

B5 : INFORMATIE OVER WO2

Begin block
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ASK ONLY IF Q12=1,2,3
Multi coded

Q27 : bronnen
Max 3

Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen, musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring
Anders, namelijk...
Weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Matrix

Q28 : bronnen
Hoe vaak komt u in aanraking met de Tweede Wereldoorlog door het
lezen, bekijken, bezoeken, beluisteren van...
Random
Geschiedenisboeken
Romans die zich in het
verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich
in het verleden
afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en
persoonlijke
gesprekken
Foto's, documenten en
voorwerpen in
familiebezit
Tentoonstellingen,
musea en
herinneringscentra
Historische plekken
Radio
Kranten en
tijdschriften
Onderwijs
Eigen ervaring

nooit

soms

vaak
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Single coded

Q294 : Herkomst informatie - docenten

U heeft aangegeven dat u diverse informatiebronnen heeft voor uw kennis over de Tweede Wereldoorlog.
Gaat het daarbij vooral om Nederlandse of buitenlandse bronnen?
1
2
3
4
5
99








Alleen Nederlands
Vooral Nederlands
Zowel Nederlands als buitenlands
Vooral buitenlands
Alleen buitenlands
Weet niet

*Position fixed

B5 : INFORMATIE OVER WO2

End block

B6 : KENNIS OVER OORLOG EN GENOCIDE

Begin block

Q30 : kennis oorlogen

Matrix

Hoeveel kennis heeft u over...
Random

de geschiedenis van de
20e eeuw
de Eerste Wereldoorlog
de Tweede
Wereldoorlog
de Holocaust
de geschiedenis van de
21e eeuw
recente oorlogen
recente genocides

Zeer veel
kennis

Tamelijk veel
kennis

Niet veel, niet
weinig kennis

Tamelijk
weinig kennis

Zeer weinig
kennis
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ASK ONLY IF Q30 ST=3 & SC=1,2
Matrix

Q31 :

U heeft aangegeven kennis te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Over welke aspecten van deze
oorlog heeft u kennis?

De Duitse bezetting
van Nederland
De Tweede
Wereldoorlog in WestEuropa
De Tweede
Wereldoorlog in OostEuropa
De Japanse bezetting
van Nederlands-Indië
De Tweede
Wereldoorlog in Azië
De Tweede
Wereldoorlog in andere
delen van de wereld

Zeer veel
kennis

Tamelijk veel
kennis

Niet veel, niet
weinig kennis

Tamelijk
weinig kennis

Zeer weinig
kennis





























































B6 : KENNIS OVER OORLOG EN GENOCIDE

End block

B7 : INTERESSE/KENNISBEHOEFTE INZAKE OORLOG EN GENOCIDE

Begin block

ASK ONLY IF Q12=1,2,3
Single coded

Q32 : meer willen weten over WO II

U heeft eerder aangegeven [INLEZEN ANTWOORD Q12] te hebben in de Tweede Wereldoorlog. Hoe
belangrijk vindt u het om meer te weten te komen over deze oorlog?
1
2
3
4
5
99








Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Weet niet

zeer belangrijk
tamelijk belangrijk
niet belangrijk, maar ook niet onbelangijk
tamelijk onbelangrijk
zeer onbelangrijk

*Position fixed

ASK ONLY IF Q23=1,2,3
Q33 : meer willen weten over Holocaust

Single coded

U heeft eerder aangegeven [INLEZEN ANTWOORD Q23] te zijn in de Holocaust. Hoe belangrijk vindt u
het belangrijk om meer te weten te komen over de Holocaust?
1
2
3
4
5
99








Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Ik vind dit
Weet niet

zeer belangrijk
tamelijk belangrijk
niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
tamelijk onbelangrijk
zeer onbelangrijk
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B7 : INTERESSE/KENNISBEHOEFTE INZAKE OORLOG EN GENOCIDE

End block

B8 : OPSTELLING T.O.V. BRONNEN

Begin block

ASK ONLY IF Q12=1,2,3 and not Q27=99
Multi coded

Q34 : bronnen als meer weten
Max 3

U heeft eerder aangegeven wat de belangrijkste informatiebronnen zijn voor uw huidige kennis over de
Tweede Wereldoorlog. Welke bronnen vindt u het meest informatief om MEER te weten te komen over de
Tweede Wereldoorlog?
Maximaal drie antwoorden
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
96
99


















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Familieverhalen en persoonlijke gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen,musea en herinneringscentra
Bezoek aan historische plekken
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
Ik hoef niet meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog
Anders, namelijk...
Weet niet

*Exclusive *Position fixed
*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed

ASK ONLY IF not Q34=14,99
Multi coded

Q35 : bronnen: gebruiksgemak
Max 3

Welke van de onderstaande bronnen over de Tweede Wereldoorlog vindt u het makkelijkste om te
gebruiken?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13















Geschiedenisboeken
Romans die zich in het verleden afspelen
Documentaires op tv
Films of series die zich in het verleden afspelen
Internet
Archieven
Persoonlijke verhalen en gesprekken
Foto's, documenten en voorwerpen in familiebezit
Tentoonstellingen en musea
Bezoek aan historische plaatsen
Radio
Kranten en tijdschriften
Onderwijs
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B8 : OPSTELLING T.O.V. BRONNEN

End block

B9 : GEBRUIK VAN BRONNEN/ARCHIEVEN

Begin block

Q36 : bekend met archieven

Single coded

In hoeverre bent u bekend met het aanbod aan papieren en digitale archieven over de Tweede
Wereldoorlog?
U kunt bijvoorbeeld denken aan het NIOD, het Nationaal Archief of een gemeentearchief.
1
2
3
4
98







Daar ben ik zeer bekend mee
Daar ben ik tamelijk bekend mee
Daar ben ik niet zo bekend mee
Daar ben ik helemaal niet bekend mee
Geen antwoord

*Position fixed

ASK ONLY IF Q36=1,2,3
Matrix

Q374 : mate van bezoek

Maken u en/of uw leerlingen wel eens gebruik van archiefstukken (via studiezaal of website van een
archief) die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog?
Ikzelf
Mijn leerlingen

Vaak

Af en toe

Zelden

(Bijna) nooit













ASK ONLY IF Q374 ST=1 & SC=1,2
Q384 : Wat doen met kennis - docenten

Single coded

U heeft aangegeven (wel eens) een archief te gebruiken. Raadpleegt u deze informatie bij voorkeur
digitaal (op een scherm) of door papieren documenten te bestuderen?
1
2
3
96






Bij voorkeur digitaal
Bij voorkeur papieren documenten
Maakt me niet uit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

B9 : GEBRUIK VAN BRONNEN/ARCHIEVEN

End block

B10 : STELLINGEN

Begin block
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Matrix

Q394 : stellingen 1 - docenten
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Als docent heb ik goed
zicht op de wereldwijde
omvang van de
Tweede Wereldoorlog
Scholen besteden te
weinig aandacht aan
de Tweede
Wereldoorlog
Media besteden te veel
aandacht aan de
Tweede Wereldoorlog
Ik beschouw de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
als mijn 'eigen'
geschiedenis
De geschiedenis van
slavernij en
kolonialisme is
belangrijker dan de
geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
Het bestuderen van
een historische bron
over de Tweede
Wereldoorlog is voor
mijn leerlingen te
moeilijk

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet
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Matrix

Q404 : stellingen 2 - docenten
In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Random

Archiefonderzoek
maakt de geschiedenis
van de Tweede
Wereldoorlog beter te
begrijpen
In de bestaande
boeken,
tentoonstellingen,
apps, enzovoorts over
de Tweede
Wereldoorlog mis ik
nog informatie
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog is alleen
belangrijk voor
mensen die deze
oorlog hebben
meegemaakt
Kennis over de Tweede
Wereldoorlog helpt om
de wereld van nu te
begrijpen
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog en de
Holocaust leert ons
veel over
mensenrechten in onze
tijd
Ik moet in mijn lessen
teveel aandacht
besteden aan de
Tweede Wereldoorlog

Helemaal mee
eens

Tamelijk mee
eens

Tamelijk mee
oneens

Helemaal mee
oneens

Weet niet





























































B10 : STELLINGEN

End block

B11 : UITNODIGING KWALITATIEF

Begin block

Q41 :

Single coded

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek! Binnenkort zal TNS NIPO enkele groepsgesprekken
organiseren waarin soortgelijke onderwerpen als in deze vragenlijst aan bod komen. Bent u, uiteraard in
ruil voor een kleine vergoeding, bereid om aan een dergelijk groepsgesprek deel te nemen?
1
2




Ja
Nee
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ASK ONLY IF Q41=1
Q42 : gegevens voor uitnodiging kwali

Open

Hartelijk dank voor uw bereidheid om eventueel deel te nemen aan een groepsgesprek. Als u wordt
geselecteerd voor deelname, gebruiken we onderstaande contactgegevens om contact met u op te
nemen.
Voor- en achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
We gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen deze niet voor andere doelen gebruiken.

B11 : UITNODIGING KWALITATIEF

End block
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Doelgroep: scholieren

Text

T1 : Inleiding

Welkom! We willen graag weten hoe jij denkt over oorlog vroeger en nu. Kies bij iedere vraag het
antwoord dat het beste bij jou past. Er is dus geen fout antwoord. We zijn erg blij dat je meedoet!
Single coded

Q500 : Schooltype
Op welk type school zit je?
1
2
3
4
96
99








Basisschool
VMBO
HAVO
VWO
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Position fixed
Matrix

Q3 : Interesse oorlog en geschiedenis
Kun je zeggen hoe interessant jij geschiedenis en oorlog vindt?
Random

Geschiedenis
Oorlog

Heel
interessant

Tamelijk
interessant

Er tussen in

Niet zo
interessant

Helemaal niet
interessant
















Client notes: Respondenten die op BEIDE aspecten aangeven 'niet zo geïnteresseerd' of 'helemaal niet
geïnteresseerd' te zijn, vallen buiten doelgroep.
ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B1 : Oorlog

Begin block

Q4 : Associatie oorlog

Open

Kun je zeggen waar je aan denkt als je het woord 'oorlog' hoort?

99 

weet niet

*Exclusive *Position fixed
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Multi coded

Q55 : associatie concrete oorlog
Min 1 | Max 3
Aan welke oorlog(en) denk je als eerste als je dit lijstje ziet?
Niet meer dan drie antwoorden geven
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
96
97













Tachtigjarige Oorlog
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Koude Oorlog
De ruzie tussen Israel en de Palestijnen
Burgeroorlog in Joegoslavië
De oorlog nu in Syrië
De oorlog nu in Oekraïne
anders, namelijk...
geen van deze

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed

ASK ONLY IF Q55=6,8,9
Q65 : associatie concrete oorlog - verleden

Single coded

Welke oorlog uit de geschiedenis vind je het meest interessant?
Rotated
1
2
3
4
5
7
97









Tachtigjarige Oorlog
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
Koude Oorlog
Burgeroorlog in Joegoslavië
geen van deze

*Position fixed
End block

B1 : Oorlog
ASK ONLY IF Q3 ST=1 & SC=1,2,3
B2 : Geschiedenis

Begin block
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Multi coded

Q501 : tijdvakken
Min 1 | Max 3
Welke tijd(en) uit de geschiedenis vind je het meest interessant?
Niet meer dan drie antwoorden geven

1  Tijd van jagers en boeren (prehistorie)
2  Tijd van Grieken en Romeinen (Oudheid)
3  Geschiedenis van oude culturen buiten Europa
4  Tijd van monniken en ridders (Vroege Middeleeuwen)
5  Tijd van steden en staten (Hoge en late Middeleeuwen)
6  Tijd van ontdekkers en hervormers (Begin Nieuwe Tijd: Renaissance, Ontdekkingsreizen,
Reformatie)
7  Tijd van regenten en vorsten (De Gouden Eeuw)
8  Tijd van pruiken en revoluties (Verlichting)
9  Tijd van burgers en stoommachines (Industrialisatie)
10  Tijd van wereldoorlogen (Eerste helft 20e eeuw)
11  Tijd van televisie en computers (Tweede helft 20e eeuw)
12  Hedendaagse geschiedenis (21e eeuw)
96  anders, namelijk...
*Open *Position fixed
97  geen van deze
*Exclusive *Position fixed
Multi coded

Q85 : Bronnen
Min 1 | Max 3

Kun je zeggen waar jij de meeste informatie over geschiedenis vandaan haalt?
Niet meer dan drie antwoorden geven
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
96
99






















De geschiedenisboeken die we op school gebruiken
Verzonnen verhalen over vroeger
Echte of verzonnen stripverhalen over vroeger
Documentaires op tv
Films en tv-series met verzonnen verhalen over vroeger
Wikipedia
YouTube
Google
Andere websites op internet
Games
Apps
Verhalen en herinneringen uit mijn eigen familie
Foto's, brieven en dingen uit de oorlog in mijn familie
Museum
Bezoek aan plekken waar vroeger iets gebeurd is
Radio
Kranten en tijdschriften
School
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
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Matrix

Q95 : bronnen: betrouwbaarheid

Je kunt op verschillende manieren iets te weten komen over geschiedenis. Wat vind je van:
Rotated

De geschiedenisboeken
die we op school
gebruiken
Verzonnen verhalen
over vroeger
Echte of verzonnen
stripverhalen over
vroeger
Documentaires op tv
Films en tv-series met
verzonnen verhalen
over vroeger
Wikipedia
YouTube
Google
Andere websites op
internet
Games
Apps
Verhalen en
herinneringen uit mijn
eigen familie
Foto's, brieven en
dingen uit de oorlog in
mijn familie
Museum
Bezoek aan plekken
waar vroeger iets
gebeurd is
Radio
Kranten en
tijdschriften
School
B2 : Geschiedenis

Leert me veel over
hoe het vroeger
was

Leert me weinig
over hoe het
vroeger was

Leert me niets
over hoe het
vroeger was

Weet ik niet
















































































































End block
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ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3
Matrix

Q502 : Interesse in oorlogen
Zou je meer willen weten over...
Rotated
Heel graag

Best wel

Misschien
wel,
misschien
niet

Nauwelijks

Helemaal
niet

Weet niet











































de Tachtigjarige oorlog
de Eerste Wereldoorlog
de Tweede
Wereldoorlog
de Koude Oorlog
de oorlog in Syrië

ASK ONLY IF Q3 ST=2 & SC=1,2,3
B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

Begin block

Q145 : kenmerkend

Multi coded

Max 3
Kun je zeggen waar je aan denkt als je 'Tweede Wereldoorlog' hoort?
Niet meer dan drie antwoorden geven
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
96
99















NSB / nationaal-socialisme
Adolf Hitler
Hongerwinter
Jodenvervolging (Holocaust)
Verzet
Duitse bezetting van Europa
Bombardementen
Anne Frank
Oorlog in Nederland
Japanse bezetting van Azië
Bevrijding
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Single coded

Q155 : hoe vaak info
Hoe vaak hoor (of zie) je op school iets over de Tweede Wereldoorlog?

Dit kan om feiten maar ook om verzonnen verhalen gaan.
1
2
3
4
5
99








Heel vaak
Best vaak
Niet vaak, niet weinig
Best weinig
Bijna nooit
weet niet
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Single coded

Q504 : Meer of minder WO II

Als je iets kon veranderen op school, zou je dan iets willen veranderen aan lessen over de Tweede
Wereldoorlog?
1
2
3
4
5
6
99









Ik wil veel meer horen over de Tweede Wereldoorlog
Ik wil een beetje meer horen over de Tweede Wereldoorlog
Ik hoor precies genoeg over de Tweede Wereldoorlog
Ik wil een beetje minder horen over de Tweede Wereldoorlog
Ik wil veel minder horen over de Tweede Wereldoorlog
Ik wil helemaal niets meer horen over de Tweede Wereldoorlog
weet niet

*Position fixed
Matrix

Q505 : Waar hoor je iets over WOII

Heb je op school of tijdens een schooluitje/klassenreis wel eens iets over de Tweede Wereldoorlog
gehoord of gezien?
Random
Op school in de les
Rond 4 en 5 mei
(Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag)
Bij een
oorlogsmonument
Bij een oorlogskerkhof
In een oorlogsmuseum
Verhaal van iemand
die de oorlog heeft
meegemaakt

Vaak

Soms

(Bijna) nooit

Weet niet





































Q175 : welke soort geschiedenis interessant

Multi coded

Max 2
Welke soorten geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vind jij het
meest interessant?
Niet meer dan twee antwoorden geven
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
99














Geschiedenis van mijn eigen dorp of stad
Geschiedenis van mijn eigen familie
Geschiedenis van mijn eigen streek/ provincie
Geschiedenis van mijn eigen land
Geschiedenis van alle landen die in oorlog waren
Geschiedenis van de koloniën
Helden
Slachtoffers
Oorlogsmisdadigers
Bevrijders
Gewone mensen
weet niet

*Exclusive *Position fixed
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Single coded

Q506 : waar informatie zoeken

Als je zelf informatie wilt zoeken over de Tweede Wereldoorlog, waar doe je dat dan het liefst?
Rotated
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
97
99






















De geschiedenisboeken die we op school gebruiken
Verzonnen verhalen over vroeger
Echte of verzonnen stripverhalen over vroeger
Documentaires op tv
Films en tv-series met verzonnen verhalen over vroeger
Wikipedia
Youtube
Google
Andere websites op internet
Games
Apps
Verhalen en herinneringen uit mijn eigen familie
Foto's, brieven en dingen uit de oorlog in mijn familie
Museum
Bezoek aan plekken waar vroeger iets gebeurd is
Radio
Kranten en tijdschriften
School
Ik zoek nooit informatie over de Tweede Wereldoorlog
weet niet

*Position fixed
*Position fixed
Open

Q507 : wat wil je weten over WOII

Is er een onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog waarover je meer zou willen weten? Als er iets is wat je
zou willen weten, schrijf dat dan in een paar woorden hieronder op.
Als er geen onderwerp is waarover je meer zou willen weten, vul dan 'nee' in.

99 

weet niet

*Exclusive *Position fixed
Matrix

Q508 :
Hoe vaak praat je over de Tweede Wereldoorlog?
Random
Met klasgenoten
Met vrienden of
vriendinnen
Met mijn ouders
Met oudere mensen die
de Tweede
Wereldoorlog hebben
meegemaakt
Bij herdenkingen
Bij uitstapjes of reizen
tijdens de vakantie

Vaak

Soms

(Bijna) nooit

Weet niet
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B3 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

End block

B4 : Genocide/Holocaust/Hedendaagse oorlogen

Begin block

Q509 : associaties jodenvervolging

Multi coded

Max 3
Waar denk je als eerste aan als je ‘Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (of ‘Holocaust’)
hoort?
Niet meer dan drie antwoorden geven
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
96
99
















Gaskamers
Onderduiken
Anne Frank
Auschwitz
Treinen
Westerbork
Jodenster
Adolf Hitler
Kampen
Nazi's
Verzet
Slachtoffers
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
Single coded

Q510 : interesse holocaust

Zou je meer willen weten over de geschiedenis van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
(of Holocaust)?
1
2
3
99






Ja, veel meer
Ja, een beetje meer
Nee
weet niet

*Position fixed
Multi coded

Q511 : bekende genocides

De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog (de Holocaust) wordt ook wel een genocide of
volkerenmoord genoemd. Van welke van de onderstaande genocides of volkerenmoorden heb je wel eens
gehoord?
Meer antwoorden mogelijk
Random
1
2
3
4
97







Srebrenica (in 1995 in voormalig Joegoslavië)
Cambodja (in de jaren '70 tijdens het regime van de Rode Khmer)
Rwanda (in 1994 de burgeroorlog tussen de Hutu's en de Tutsi's)
De Armeense genocide (in 1915 in Turkije)
geen van deze

*Exclusive *Position fixed
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ASK ONLY IF not Q511=97
Matrix

Q512 : belang kennis holocaust
Vind je het belangrijk dat je op school iets leert over...
Heel belangrijk Best belangrijk
Srebrenica (in 1995 in
voormalig Joegoslavië)
Cambodja (in de jaren
'70 tijdens het regime
van de Rode Khmer)
Rwanda (in 1994 de
burgeroorlog tussen de
Hutu's en de Tutsi's)
De Armeense genocide
(in 1915 in Turkije)

Niet
belangrijk, niet
onbelangrijk

Een beetje
onbelangrijk

Heel
onbelangrijk









































Client notes: Alleen de opties tonen die in Q511 geselecteerd zijn
Q513 : oorlogen van nu

Multi coded

Over welke oorlogen van nu denk je wel eens na?
Random
1
2
3
4
5
96
97









De oorlog nu in Syrië
De oorlog nu in Oekraïne
Het neerstorten van het MH17-vliegtuig in Oekraïne
De oorlog nu in Mali
De ruzie tussen Israel en de Palestijnen
anders, namelijk...
geen van deze

B4 : Genocide/Holocaust/Hedendaagse oorlogen

*Open *Position fixed
*Exclusive *Position fixed
End block
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Matrix

Q395 : stellingen
Ben je het wel of niet eens met de volgende zinnen?
Random

Ik vind de Tweede
Wereldoorlog steeds
minder interessant
worden
De Tweede
Wereldoorlog was erg
spannend maar is niet
belangrijk voor
kinderen van nu
Op school praten we te
weinig over de
oorlogen van nu
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog is ook
mijn 'eigen'
geschiedenis
Ik heb het dagboek
van Anne Frank
gelezen
Als ik het verhaal lees
van iemand die de
Tweede Wereldoorlog
heeft meegemaakt,
voel ik erg met die
ander mee.

Helemaal
mee eens

Mee eens

Er tussenin

Niet mee
eens

Helemaal
niet mee
eens

Weet niet
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Matrix

Q405 : stellingen 2
Ben je het wel of niet eens met de volgende zinnen?
Random

Ik leer meer over de
Tweede Wereldoorlog
van games en films
dan van
geschiedenisboeken en
oude brieven
Bij mij thuis wordt er
nooit over de Tweede
Wereldoorlog gepraat
De geschiedenis van
de Tweede
Wereldoorlog is alleen
belangrijk voor
mensen die deze
oorlog hebben
meegemaakt
Als je iets weet van de
Tweede Wereldoorlog
snap je de wereld van
nu beter
Ik ben soms bang dat
er een nieuwe oorlog
komt
De geschiedenis van
slavernij is belangrijker
dan de geschiedenis
van de Tweede
Wereldoorlog

Helemaal
mee eens

Mee eens

Er tussenin

Niet mee
eens

Helemaal
niet mee
eens

Weet niet
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