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Titel opdracht 
Wandelende vragenlijst 
 
Opdrachtgever 

Wiebo Lamain & Sarah Elbert 
 
Opdrachtomschrijving  
Vragenlijsten zijn een belangrijk instrument in sociaal wetenschappelijk onderzoek, 
zo ook binnen het lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainable Society. 
Een groot nadeel van vragenlijstonderzoek is dat de meeste mensen die worden 
gevraagd een vragenlijst in te vullen, dat niet doen. Wat we in ons onderzoek 
meestal doen is een vragenlijst via e-mail verzenden, soms via een sociale media 
campagne extra onder de aandacht brengen, via andere kanalen onder de aandacht 
brengen en langs de deuren gaan om de lijst in te laten vullen. Ondanks zo’n 
uitgebreide aanpak is het vaak zo dat we minder responses krijgen dan we zouden 
willen en dat met name specifieke groepen ondervertegenwoordigd zijn: met name 
mensen met een lage sociaal economische status. 
 
In dit project ga je op zoek naar redenen waarom mensen met een lage sociaal 
economische status gemiddeld gezien niet erg genegen zijn om een vragenlijst in te 
vullen. Daarnaast ontwerp je een manier om meer responses van deze groep te 
krijgen. Je doet dat door aan te sluiten bij hun directe leefomgeving. Hoe je dat kunt 
doen is de vraag waar we nog geen antwoord op hebben en waar we jouw creatieve 
bijdrage in nodig hebben. Misschien moet je meelopen als ze hun hond uitlaten – 
vandaar de titel ‘wandelende vragenlijst’, maar uiteraard is dat maar een willekeurig 
bedachte optie. 
 
Wat vragen wij van studenten? 

• Flexibele werkhouding 
• Enthousiasme 
• Leergierigheid 
• Initiatief 
• Analytisch vermogen 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en): 
Sociaal werk 
Toegepaste psychologie 
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Soort opdracht  
Afstudeeropdracht voor studenten van meerdere opleidingen gelijktijdig (1 á 2 
studenten van dezelfde opleiding), 1 á 2 studenten van één van de genoemde 
opleidingen is ook mogelijk 
 
Periode  
Semester 2, februari 2023 - juli 2023 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerkt aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

• Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
• Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

• Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

• Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
• Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders of 

experts.  

  
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
 T: (050) 595 4708 

 E: iwpentrance@org.hanze.nl 
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