
- jongen, meisje (doorstre- 
pen wat je niet bent). 

- leeftijd: ............. 
- soort school: ......... 
- woonplaats: ........... 
 

 

Vragenlijst "Je hebt  't" - Proloog. 
 
 
Jongens en meisjes, niet zo lang geleden hebben jullie de musical "Je hebt 
't" van Proloog gezien. Wij, de spelers van de musical, willen jullie vandaag 
een paar schriftelijke vragen stellen. We willen erg graag weten hoe jullie 
de voorstelling gevonden hebben. Jullie antwoorden zijn voor ons erg 
belangrijk. We kunnen er voor een volgend spel veel van leren. En misschien 
veranderen we de musical nog wel door jullie antwoorden. 
Denk nu niet: "Ik vond het zulke aardige mensen, dus ik zal maar aardige 
antwoorden geven". Nee, geef zo precies mogelijk je eigen mening. 

Op dit papier hoef je niet je naam te zetten. Wil je er wel op zetten of 
je een jongen of een meisje bent, hoe oud je bent, op wat voor soort school 
je zit ( b.v. L.T.S. of Mavo ) en in welke plaats je woont. Dat kan allemaal 
in de rechter bovenhoek van dit papier. 
 
Bij de vragen , die we je stellen, staan steeds 2 of 3 antwoorden. Wil je 
het antwoord kiezen dat jij het beste vindt. Doe dat door een kringetje 
te zetten om _de letter voor het antwoord dat je kiest. Je geeft dus steeds 
maar één antwoord per vraag. 

Zou je zo vriendelijk willen zijn geen vragen over te slaan? Als je je ver-
gist hebt, streep dan het verkeerde kringetje duidelijk door. En zet daarna 
voor het goede antwoord een nieuw kringetje. 

Voorbeeld. 

Waar komt Proloog vandaan ? 

a. uit Breda, 

b. uit Eindhoven 

c. uit Tilburg. 

Is alles duidelijk ? 
Als je tijdens het beantwoorden van de vragen nog wat wilt weten, wil je 
dan even je hand opsteken ? 

Sukses. 
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Vragen. 
 
1. Herkende je in de musical dingen uit je eigen dagelijkse 

leven (bijv. op school of thuis)? 

a ja, vaak 
b ja, soms 
c nee, nooit. 
 

2. Denk jij dat je de musical een paar keer moet zien om hem te kunnen 
begrijpen? 

a. ja 
b. nee. 

3. Zou je de musical nog wel eens willen zien ? 

a. ja 
b. nee 
 
4. Vind je dat het verhaal van "Je hebt 't" alleen met Onno te maken heeft 

of ook met jullie? 
 

a. alleen met Onno 
b. ook met ons 
 
5. Kon Onno goed met zijn ouders opschieten? 

 
a. ja 
b. nee 

 
6. Paste de muziek goed bij de rest van het spel? 

 
a. ja 
b. nee 

7. Vond je de muziek fijn? 

a. ja 
b. nee 
 
8. Tijdens het spel werden verschillende kleuren licht gebruikt. Wat is 

jouw mening daarover? 

a. ik zou meer kleuren willen 
b. ik zou minder kleuren willen 
c. ik zou het zo houden 
 
9. Heb je thuis over de musical gesproken? 

a. ja 
b. nee 

10. Wat denk je ervan als de musical ook een keer voor jullie ouders 
gespeeld zou worden? 

a. dat is een goed voorstel 
b. dat is een goed voorstel, maar ze komen toch niet 
c. dat is niet nodig 
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11. Helemaal in het begin van de musical werden jullie uitgemaakt 
voor snotneus. Hoe vond je dat? 

a. eigenlijk een belediging 
b. niet erg want iedereen zegt het tegen ons 
c. niet erg want we zijn toch nog snotneuzen 
 
12. Is er op school na de voorstelling met een leraar in de les over de 

musical gesproken? 
 
a. ja 
b. nee 
 
13. Is de musical op school op één of andere manier voorbereid? 
 
a. ja 
b. nee 
 
14. Lijken de ouders van Onno op de meeste andere ouders? 

a. ja 
b. een beetje 
c. nee 
 

15. Hoe vond je alles bij elkaar genomen de musical? 

a. fijn 
b. ging wel 
c. vervelend 

 
16. Je herinnert je nog wel, dat er in de musical een stukje school 

voorkwam (de leerlingen kregen opdrachten van een leraar, die in het 
midden stond). 
Had dat wat te maken met je eigen school (de school waar je nu zit 
of de lagere school)? 

 
a.   veel 
b.   een beetje 
c.   niets 

17. Werden de leerlingen op die school in de musical allemaal gelijk be-
handeld? 

a. ja 
b. nee 

18. Als Onno thuis en op school veel meer vrij was gelaten, had hij dan 
ooit zo'n stijfkijker kunnen worden ? 

a. ja 
b. nee 
 
19. Je herinnert je nog wel de directrice, die de leiding had bij de 

opleiding van Onno. 
Wat vond je van haar bedoelingen ? 
 

a. haar bedoelingen waren slecht 
b. haar bedoelingen waren goed 
c. haar bedoelingen waren goed maar ze deed het verkeerd 
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20. Na een gesprek met de directrice en een leraar zette Onno's vader zijn 
handtekening. 
Wat betekende dit eigenlijk? 
 

a. de vader bezorgde Onno een goede toekomst 
b. de vader verkocht Onno 

21. Begreep Onno toen wat er met hem gebeurde? (zie vraag 20). 
 

a. ja 
b. nee 
 
22. Tijdens zijn opleiding kreeg Onno dia's te zien. Daar stonden allerlei 

mensen op, waarop hij kwaad moest worden. 
vind jij die mensen een gevaar voor onze maatschappij? 
 

a. ja 
b. nee 
 
23. Denk je dat de spelers van de musical deze mensen (van vraag 22) een 

gevaar voor onze maatschappij vinden? 
 

a. ja 
b. nee 

24. Wie vindt je het meest op een stijfkijker lijken? 

a. een generaal 
b. een popster 
c. een uitvinder 
 

25. Welke kant kiezen de makers van de musical aan het einde? 

a. de kant van de Kloet NV 
b. de kant van Onno 

26. Welke kant zou jij gekozen hebben? 
 

a. de kant van de Kloet NV 
b. de kant van Onno 

27. Waaraan dacht men bij de opleiding van Onno in de Kloet NV het meest? 

a. aan het geld, dat Onno zou opleveren? 
b. aan het geluk van Onno 

28. Helemaal aan het einde van de musical kijkt Onno de mensen op het 
toneel stijf. 
Was dit voor hem een belangrijke beslissing? 
 

a. ja 
b. nee 

2 9 .  Waarom deed hij het? ( zie vraag 28) .  
 

a. omdat hij die mensen gevaarlijk voor de maatschappij vond 
b. omdat die mensen zo tegen hem schreeuwden 
c. omdat hij ineens kwaad om die mensen werd 
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30. Wie vond je in de musical de grootste smeerlap? 
 

a. de directrice 
b. de zakenman 
c. Onno 

31. Vond je dat er in de musical kritiek geleverd werd: 
op de school? 

a. ja 
b. nee 

op de opvoeding? 

a. ja 
b. nee 

op de maatschappij? 

a. ja 
b. nee 
 

kun je over die kritiek wat vertellen? 
( wat voorbeelden geven, zeggen of je het er mee eens bent, enzovoort.) 

 
32. Vond je een of meer gestelde vragen onduidelijk? 

 
Welke ? .......... 
Kun je dit toelichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Zou je een of meer antwoorden willen toelichten? Bijvoorbeeld omdat 
je meer wilt antwoorden dan alleen maar ja of nee? 

 
 
 
 
 
 

34. Hieronder is ruimte als je nog wat over de musical zou willen opmerken. 
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