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Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Fijn dat u deze vragenlijst wilt invullen!  

 

De vragenlijst bestaat uit twee delen: het eerste deel is bestemd voor u 

(ouder(s)/verzorger(s)), het tweede deel is bestemd voor uw zoon of dochter. Nadat u het 

eerste deel van de vragenlijst heeft ingevuld, kunt u de vragenlijst aan uw kind geven om 

verder in te vullen. 

 

Het invullen van het eerste deel van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier tot een 

half uur. Bij de meeste vragen moet u kiezen uit één van de antwoorden. Dit doet u door 

een kruisje te zetten bij het antwoord dat het beste bij u past. Bij sommige vragen kunt u 

zelf een antwoord invullen. Als een uitspraak of de antwoordmogelijkheden niet helemaal 

op u van toepassing zijn, vragen wij u de antwoordmogelijkheid te kiezen die het dichtst 

bij uw eigen opvatting ligt. Bij het invullen kunt u zich vergissen. Maak dan het hokje met 

het foute antwoord helemaal zwart en kruis het antwoord van uw keuze aan. 

Het invullen van de vragenlijst is helemaal vrijwillig en de antwoorden worden anoniem 

verwerkt.  

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! Met uw antwoorden komen 

we meer te weten over hoe het gaat met kinderen die meedoen aan culturele producties. 

Deze informatie kan gebruikt worden om het meedoen van kinderen aan culturele 

producties te verbeteren.  

 

Colofon 

Dit is een uitgave van TNO. Heeft u vragen over KIDARTS 2.0: 
http://www.monitorarbeid.tno.nl/kunstkinderen.      

Meer informatie over de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid 2016: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037569/2016-04-01 . 

Januari 2017 
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Algemeen 

 

O.1 Datum van invullen ____ / ____ / __________ (dag/maand/jaar) 

 

O.2 Wie vult deze vragenlijst in? 

1 De moeder/verzorgster van het kind  

2 De vader/verzorger van het kind  

3 De moeder/verzorgster en vader/verzorger van het kind samen  

4 Anders, namelijk ____________________________________ 

   

Vragen over uw kind 

  

O.3 Hoe oud is uw kind op dit moment? Mijn kind is: 

1 6 jaar  

2 7 jaar  

3 8 jaar  

4 9 jaar  

5 10 jaar  

6 11 jaar  

7 12 jaar  

8 13 jaar  

 

O.4 Is uw kind een jongen of een meisje? Mijn kind is een: 

1 Jongen  

2 Meisje  
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Hoe voelt uw kind zich? 

 

Nu volgt een aantal vragen over hoe u denkt dat uw kind zich in de afgelopen week heeft 

gevoeld. 

 

O.5 Heeft uw kind zich fit en gezond gevoeld? 

1 Helemaal niet  

2 Bijna niet  

3 Gemiddeld  

4 Nogal  

5 Helemaal wel  

 

O.6 Heeft uw kind zich vol energie gevoeld? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

O.7 Heeft uw kind zich verdrietig gevoeld? 

1 Altijd  

2 Redelijk vaak  

3 Soms  

4 Bijna nooit  

5 Nooit  

 

O.8 Heeft uw kind zich eenzaam gevoeld? 

1 Altijd  

2 Redelijk vaak  

3 Soms  

4 Bijna nooit  

5 Nooit eenzaam  
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O.9 Heeft uw kind voldoende tijd voor zichzelf gehad? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

O.10 Heeft uw kind de dingen kunnen doen die hij/zij wil in zijn/haar vrije tijd? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

0.11 Heeft uw kind het gevoel gehad eerlijk behandeld te worden door zijn/haar  

 ouders? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

O.12 Heeft uw kind plezier gehad met zijn/haar vrienden? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

O.13 Is het goed gegaan op school? 

1 Helemaal niet  

2 Bijna niet  

3 Gemiddeld  

4 Nogal  

5 Helemaal wel  
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O.14 Heeft uw kind goed kunnen opletten? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

0.15 In het algemeen, hoe zou uw kind zijn/haar gezondheid beoordelen? 

1 Slecht  

2 Redelijk  

3 Goed  

4 Erg goed  

5 Heel erg goed  

 

Over de laatste productie 

 

Hieronder volgt een aantal vragen over de productie. Denk hierbij aan de productie die u 

en uw kind hebben afgesproken voor het invullen van de vragenlijst.  

 

0.16 Wat was/is de laatste productie waaraan uw kind heeft meegedaan, of waar uw 

kind nu aan meedoet? 

1 Een film  

2 Een tv productie 

3 Reclame  

4 Een musical  

5 Een theater/toneel voorstelling  

6 Voice-over (inspreken van stemmen)  

7 Een foto-shoot  

8 Anders, namelijk: ______________________________ 
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O.17 Is de productie net gestart, middenin of aan het eind? Of is de productie al 

afgelopen? 

1 Net gestart  

2 Middenin  

3 Aan het eind  

4 Al afgelopen, namelijk _____  weken geleden  

 

O.18 Welke rol had uw kind in deze productie? 

1 Mijn kind had de hoofdrol  

2 Mijn kind had een bijrol  

3 Mijn kind was figurant  

4 Anders, namelijk: ______________________________ 

 

O.19 Hoe lang zal de productie in totaal duren, of heeft de productie geduurd? Dus 

hoeveel tijd zit er tussen de eerste en de laatste dag van de productie? 

1 Minder dan een week, namelijk _____ dagen  

2 Minder dan 2 maanden, namelijk _____ weken  

3 Minder dan een jaar, namelijk _____ maanden  

4 Meer dan een jaar, namelijk _____ jaar  

 

O.20 Hoeveel speeldagen heeft uw kind in totaal aan deze productie meegedaan 

(alleen optredens, opnamedagen, of foto-shoots) bij elkaar opgeteld? 

______________________________ speeldagen 

 

O.21 Hoeveel dagen moest uw kind verder, naast de bovenstaande speeldagen,  

 aanwezig zijn voor bijvoorbeeld repetities etc.? 

______________________________ dagen 

 

O.22 Hoeveel tijd was u kwijt met reizen (heen en terug) voor deze productie (repetitie,  

 optreden, opnamedag, foto-shoot)? 

1 Minder dan een half uur, namelijk _____ minuten  

2 Minder dan twee uur, namelijk _____ minuten  

3 Minder dan vijf uur, namelijk _____ uur  

4 Meer dan vijf uur, namelijk _____ uur  
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O.23 Heeft uw kind voor deze productie op zaterdag en/of zondag gewerkt? 

1 Nee, ga door naar vraag O.25  

2 Ja, ga door naar vraag O.24   

 

O.24 Hoeveel zaterdagen en zondagen heeft uw kind aan deze productie meegedaan? 

 Dit gaat om alle zaterdagen en/of zondagen waarop hij/zij een repetitie had, een  

 optreden, een opnamedag, of foto-shoot bij elkaar opgeteld. 

____________________________________ zaterdagen/zondagen 

 

O.25 Heeft uw kind voor deze productie vóór 9.00 uur 's ochtends gewerkt? 

1 Nee, ga door naar vraag O.27  

2 Ja, ga door naar vraag O.26   

 

O.26 Hoeveel ochtenden heeft uw kind aan deze productie meegedaan? Dit gaat om  

 alle ochtenden met een aanvang vóór 9.00u 's ochtends waarop hij/zij een repetitie  

 had, een optreden, een opname, of foto-shoot bij elkaar opgeteld. 

____________________________________ ochtenden 

 

O.27 Heeft uw kind voor deze productie na 21.00 uur 's avonds gewerkt? 

1 Nee , ga door naar vraag O.29 

2 Ja, ga door naar vraag O.28  

 

O.28 Hoeveel avonden heeft uw kind aan deze productie meegedaan? Dit gaat om alle 

avonden na 21.00 uur waarop hij/zij een repetitie had, een optreden, een opname,  

of foto-shoot bij elkaar opgeteld. 

____________________________________ avonden 

 

O.29 Heeft uw kind dagen van school gemist omdat hij/zij aan deze productie meedeed? 

1 Nee, ga door naar vraag O.31  

2 Ja, ga door naar vraag O.30  

 

O.30 Hoeveel dagen heeft uw kind in totaal van school gemist omdat hij/zij aan deze  

 productie meedeed? 

____________________________________ schooldagen 
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O.31 Hoeveel productiedagen (speeldagen en repetitiedagen) heeft uw kind maximaal 

in één week (zondag 00:00u tot zaterdag 24:00u) gehad?  

____________________________________ dagen 

 

O.32 Hoeveel uur heeft uw kind thuis iets voor de producties moeten doen of 

voorbereiden?  

____________________________________ uur 

 

Eventuele toelichting over het aantal speeldagen, weekenddagen etc.: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Tijdens de laatste productie 

 

Nu volgt een aantal vragen over hoe het met uw kind ging tijdens de productie waar deze 

vragenlijst over gaat. Bij "productiedag" denk aan een gewone, gemiddelde, dag die hij/zij 

tijdens de productie heeft meegemaakt (een repetitiedag, opname, optreden, foto-shoot, 

stem inspreken). 

 

O.33 Bent u tevreden over de begeleiding van uw kind tijdens de productie? 

1 Helemaal niet tevreden  

2 Niet zo tevreden  

3 Neutraal  

4 Een beetje tevreden  

5 Helemaal wel tevreden  

Eventuele toelichting over wat er prettig of vervelend aan de begeleiding was: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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O.34 Bent u tevreden over de informatie die uw kind en u van tevoren hebben gekregen

 over het meedoen aan een productie? 

1 Helemaal niet tevreden  

2 Niet zo tevreden  

3 Neutraal  

4 Een beetje tevreden  

5 Helemaal wel tevreden  

Eventuele toelichting over wat er prettig of vervelend aan de informatie was: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O.35 Indien er een kinderbegeleider aanwezig was tijdens de productie: had u het gevoel 

dat deze kinderbegeleider voldoende kinderen onder zijn/haar hoede had?  

1 Er was geen kinderbegeleider aanwezig  

2 Er was een kinderbegeleider aanwezig, voor teveel kinderen  

3 Er was een kinderbegeleider aanwezig, voor voldoende kinderen   

4 Er was een kinderbegeleider aanwezig, voor te weinig kinderen 

Eventuele toelichting over de kinderbegeleider: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

O.36 Hoe voelde uw kind zich aan het einde van de productie dag? 

1 Heel slecht  

2 Slecht  

3 Neutraal  

4 Goed  

5 Heel goed  

 

O.37 Voelde uw kind zich de dag ná de productie dag uitgerust? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  
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O.38 In hoeverre heeft uw kind tijdens de productie tijdsdruk ervaren of zich opgejaagd 

gevoeld?  

1  Geen tijdsdruk  

2 Weinig tijdsdruk  

3 Veel tijdsdruk 

Eventuele toelichting over de ervaren tijdsdruk: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O.39 Heeft uw kind last gehad van vervelende reacties vanuit de pers of via social 

media? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Erg vaak  

 

O.40 Heeft uw kind te maken gehad met moeilijke of belastende werkzaamheden? 

 Bijvoorbeeld werkzaamheden die hij/zij niet snapte of werkzaamheden die  

 lichamelijk zwaar waren, maar ook harde geluiden of emotioneel heftig.  Zo ja, om  

 wat voor werkzaamheden ging dat? 

1 Nee  

2 Ja, namelijk  ____________________________________ 

  

O.41 Welk positief effect heeft het meedoen aan deze productie gehad op uw kind? 

________________________________________________________________________ 

 

O.42 Welk negatief effect heeft het meedoen aan deze productie gehad op uw kind? 

________________________________________________________________________  

 

O.43 Heeft de productie uw kind opgeleverd wat hij/zij ervan verwacht had? 

1 Ja, namelijk  ____________________________________ 

2 Nee, omdat  ____________________________________  
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O.44 Vindt u dat de regels voor “kunstkinderen” vanuit de overheid het welzijn van uw 

kind beschermen?  

1 Ja, namelijk  ____________________________________ 

2 Nee, omdat  ____________________________________  

 

Heeft u nog aanvullende opmerkingen? 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________  

 

 

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst! Wilt u de vragenlijst nu doorgeven aan 

uw zoon of dochter, zodat deze de rest van de vragen kan beantwoorden? Het is van 

belang dat uw kind de vragen zo veel mogelijk zelf invult. Mocht uw kind hulp nodig 

hebben, dan kunt u natuurlijk altijd helpen. 
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Hoi! 

 

Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen! 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier tot een half uur.  

Bij de meeste vragen moet je kiezen uit één van de antwoorden.  

Dit doe je door een kruisje te zetten bij het antwoord dat het beste bij je past.  

Bij sommige vragen kun je zelf een antwoord invullen.  

Bij het invullen kun je je vergissen.  

Maak dan het hokje met het foute antwoord helemaal zwart en kruis het antwoord van je 

keuze aan. 

 

Het invullen van de vragenlijst is helemaal niet verplicht.  

We vragen dit omdat we graag willen weten hoe je de productie vond.  

Niemand kan zien wat jouw precieze antwoorden waren.  

Met jouw antwoorden komen we meer te weten over hoe het gaat met kinderen die 

meedoen aan allerlei producties. 

Zo zien we wat kinderen wel en niet leuk vinden, en wat dus belangrijk is bij producties 

met kinderen.  

 

Alvast heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  
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Vragen over jou 

 

K.1 Hoe oud ben je? Ik ben: 

1 6 jaar  

2 7 jaar  

3 8 jaar  

4 9 jaar  

5 10 jaar  

6 11 jaar  

7 12 jaar  

8 13 jaar  

 

K.2 Ben je een jongen of een meisje? Ik ben een: 

  

1 Jongen   2 Meisje 

 

Hoe voel je je? 

 

Nu volgt een aantal vragen over hoe je je in de afgelopen week hebt gevoeld. Kies de 

smiley die het best bij jouw antwoord past. 

 

K.3 Heb je je fit en gezond gevoeld? 

1   Helemaal niet    

2   Bijna niet    

3   Gemiddeld    

4   Nogal    

5   Helemaal wel  
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K.4 Heb je je vol energie gevoeld? 

1  Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  

 

K.5 Heb je je verdrietig gevoeld? 

1   Altijd verdrietig    

2   Redelijk vaak    

3   Soms    

4   Bijna nooit    

5   Nooit verdrietig  

 

K.6 Heb je je eenzaam gevoeld? 

1   Altijd eenzaam    

2   Redelijk vaak    

3   Soms    

4   Bijna nooit    

5   Nooit eenzaam  
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K.7 Heb je voldoende tijd voor jezelf gehad? 

1   Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  

 

K.8 Heb je in je vrije tijd de dingen kunnen doen die je wilt doen? 

1   Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  

 

K.9 Hebben je ouders je eerlijk behandeld? 

1   Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  
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K.10 Heb je plezier gehad met je vrienden? 

1   Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  

 

K.11 Is het goed gegaan op school? 

1   Helemaal niet    

2   Bijna niet    

3   Gemiddeld    

4   Nogal    

5   Helemaal wel  

 

K.12 Heb je goed kunnen opletten? 

1   Nooit    

2   Bijna nooit    

3   Soms    

4   Redelijk vaak    

5   Altijd  
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K.13 Hoe is je gezondheid in het algemeen? 

1   Slecht    

2   Redelijk    

3   Goed    

4   Erg goed    

5   Heel erg goed  

 

Over je laatste productie 

 

Hieronder volgt een aantal vragen over de productie. Denk hierbij aan de productie die je 

met jouw ouders hebt afgesproken voor het invullen van de vragenlijst. 

 

K.14 Wat was/is de laatste productie waaraan je hebt meegedaan of waar je nu aan  

 meedoet?  

1 Een film  

2 Een tv productie  

3 Reclame 

4 Een musical  

5 Een theater/toneel voorstelling  

6 Voice-over (inspreken van stemmen)  

7 Een foto-shoot  

8 Anders, namelijk: ______________________________ 

  

K.15 Kon je tijdens de productie bij iemand terecht als je vragen had, wanneer er iets  

 was of wanneer je je niet goed voelde? Bijvoorbeeld bij de kinderbegeleider of de  

 producent? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  
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K.16 Ben je tevreden over hoe mensen tegen jou deden en jou begeleidden tijdens de  

 productie? 

1 Helemaal niet tevreden  

2 Niet zo tevreden  

3 Neutraal  

4 Een beetje tevreden  

5 Helemaal wel tevreden  

 

K.17 Ben je tevreden over de informatie die je van tevoren hebt gekregen over het  

 meedoen aan de productie? 

1 Helemaal niet tevreden  

2 Niet zo tevreden  

3 Neutraal  

4 Een beetje tevreden  

5 Helemaal wel tevreden  

 

K.18 Waarom deed/doe je aan deze productie mee? Ik deed/doe mee, 

1 omdat ik dat leuk vind  

2 omdat ik iets wilde leren  

3 omdat mijn ouders dat wilden  

4 omdat ik daar andere mensen/kinderen tegenkom die hetzelfde leuk vinden als ik  

5 omdat ik er goed in ben  

6 een andere reden namelijk:  ____________________________________  

7 ik weet niet precies waarom  

 

Tijdens de laatste productie 

 

Nu volgt een aantal vragen over hoe het met je ging tijdens de productie waar deze 

vragenlijst over gaat. Denk bij "een productiedag" aan een gewone, gemiddelde, dag die 

je tijdens de productie hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld een repetitiedag, opname, 

optreden, foto-shoot, stem inspreken. 
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K.19 Kon je tussendoor goed uitrusten tijdens een productiedag? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.20 Kon je voldoende eten en drinken tijdens een productiedag ? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.21 Moest je vaak wachten tijdens een productiedag?  

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.22 Heb je je vaak verveeld tijdens een productiedag?  

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.23 Hoe voelde je je aan het einde van een productiedag? 

1 Heel slecht  

2 Slecht  

3 Neutraal 

4 Goed 

5 Heel goed  
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K.24 Voelde je je de dag ná een productiedag uitgerust? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.25 Hoe vond je het als iemand tijdens de productie dag tegen je zei, dat je het niet  

 goed deed? 

1 Erg vervelend  

2 Vervelend  

3 Neutraal  

4 Niet zo vervelend  

5 Helemaal niet vervelend  

 

K.26 Geef je het (snel) op als het lastig wordt? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.27 Als iemand iets doet wat jij vervelend vindt, kun je dat dan tegen hem/haar  

 zeggen? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

  



> KIDARTS 2.0 

 

22 
 

K.28 Ben je tevreden over wat je moest doen tijdens de hele productie? 

1 Helemaal niet tevreden  

2 Niet zo tevreden  

3 Neutraal  

4 Een beetje tevreden  

5 Helemaal wel tevreden  

 

K.29  Hoe vaak had je pijn tijdens een productiedag waardoor je minder goed mee kon 

doen?  

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

 

K.30 Moest je weleens dingen doen die je vervelend vond? 

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd  

Als je wel eens vervelende dingen moest doen, wat moest je dan bijvoorbeeld doen?  

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

K.31 Moest je weleens dingen heel snel doen, waardoor het soms moeilijk werd om het 

goed te doen?   

1 Nooit  

2 Bijna nooit  

3 Soms  

4 Redelijk vaak  

5 Altijd 
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K.32 Wat vond je het minst leuke aan het meedoen aan deze productie? 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

K.33 Wat vond je het allerleukst aan het meedoen aan deze productie? 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

Heb je nog andere dingen die je kwijt wilt?  

________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

 

Je bent nu klaar met het invullen deze vragenlijst. Je mag de vragenlijst nu weer aan je 

ouder(s) / verzorger(s) teruggeven.  

 

Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst!  


