
vragenlijst social media
*Vereist

Aan welke sociale netwerken neemt u deel?q *

 Linkedin

 Twitter

 Facebook

 MSN

 YouTube

 Optie 6

 WhatsApp

 Instagram

 Yammer

 Telegram

Welke social media kent u? *

 Linkedin

 Twitter

 Facebook

 MSN

 YouTube

 Optie 6

 WhatsApp

 Instagram

 Yammer

 Telegram

Volgt u posts van vrienden op sociale netwerken? *

Reageert u op sociale wijze op de posts van vrienden en familie? *

onderhoudt u via sociale netwerken contact met professionele relaties? *

Op welke social media heeft u een eigen profiel? *

u kunt meerder vakjes aankruisen

Dit formulier bewerken

https://docs.google.com/a/student.nhl.nl/forms/d/1wlNJZNUQLqWhpm_2AdZwylBISk1820-vVZDNYHci4bU/edit


 Facebook

 LinkedIn

 Twitter

 Instagram

Waar gebruikt u social media voor? *

 privé

 privé en zakelijk

 zakelijk

 niet

 contact met school

Wat doet u met social media? *

 foto's en video's

 informatie opzoeken

 netwerken

 games

 online winkelen

 voorbereiden op uw lessen

Voelt u zich betrokken bij andere community members op social media? *

 ja

 nee

 weet ik niet

Probeert u anderen te inspireren om ook social media te gebruiken? *

 ja

 nee

 soms

 weet ik niet

Onderhoudt u contacten met leerlingen via social media? *

bv. een whatsapp groep, of vrienden op Facebook

 ja

 nee

 soms

Geeft u leerlingen opdrachten waarbij ze gebruik moeten maken van social media *

 ja

 nee

Vindt u dat sociale media een toegevoegde waarde heeft in het onderwijs? *

 ja



 nee

 weet ik niet

Vindt u dat leerlingen begeleiding nodig hebben bij het omgaan met social media? *

 ja

 nee

Zo ja, wat voor soort begeleiding? *

 cursus binnen de school

 mentorlessen

 informatiepakket

 training buiten de school

Zou u de leerlingen deze begeleiding kunnen geven? *

 ja

 nee

 weet ik niet

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media? *

 ja

 nee

Zo ja, wat voor ondersteuning? *

 training over mediawijsheid

 workshop over tieners en social media

 social media coaching voor doecenten

 training over ICT in het onderwijs

Wat zou u meer willen weten over social media? *

 inzetten social media in de les

 tieners en social media

 cyberpesten

 trends in social media

 een eigen profiel maken met social media

 gebruik van een Smartphone

wat is uw leeftijd? *

wat is uw geslacht? *

 m



Mogelijk gemaakt door

 v

hoe lang bent u werkzaam in het onderwijs? *

 0-5 jaar

 6-10 jaar

 11-15 jaar

 16-20 jaar

 > 20 jaar

Dit formulier is gemaakt in studenten NHL Hogeschool. 

Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Aanvullende voorwaarden

Verzenden

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.

http://drive.google.com/
https://docs.google.com/forms/d/1wlNJZNUQLqWhpm_2AdZwylBISk1820-vVZDNYHci4bU/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1wlNJZNUQLqWhpm_2AdZwylBISk1820-vVZDNYHci4bU/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html

