Vragen van de motivatie enquete
Interesse in de Franse les
1. De Franse les is zonde van mijn tijd
2. Ik zou graag meer uren Franse les hebben dan andere vakken
3. Ik vind het niet erg om mijn tijd door te brengen met het leren van Frans
4. Frans leren is saai
5. Ik zou liever minder tijd doorbrengen in de Franse les en meer bij andere vakken
6. De Franse les is leuker dan de andere lessen
7. Mijn Franse les is zo interessant dat ik meer wil leren
8. Ik ben niet geïnteresseerd in de Franse les
9. Ik kijk altijd uit naar de volgende Franse les
10. Frans is mijn favoriete vak
11. De activiteiten in de les zijn leuk en gevarieerd

Mening over de docent
12. Ik kijk uit naar de volgende Franse les vanwege mijn docent
13. Ik vind mijn Frans docent niet leuk
14. Ik vind mijn Frans docent leuker dan de andere docenten
15. Ik zou graag mijn Frans docent zo min mogelijk zien
16. Mijn docent maakt de lessen leuk en interessant
17. Ik zou graag een andere Frans docent willen
18. Mijn Frans docent is geweldig
19. Ik vind de manier waarop mijn Frans docent het lesmateriaal gebruikt niet leuk
20. Mijn Frans docent probeert de leerlingen altijd te motiveren met positieve feedback
21. Ik word altijd beloond door mijn docent als ik iets goed doe
22. Als ik een andere docent had zou er niet veel veranderen aan mijn cijfers

Mening over de leermethode
23. De methode die we in de les gebruiken is volgens mij effectief
24. De methode die gebruikt wordt is leuk en aantrekkelijk
25. Deze methode zorgt ervoor dat ik nog liever Frans wil leren
26. Deze methode is heel erg handig voor het leren schrijven in het Frans
27. Deze methode is heel erg handig voor het leren spreken in het Frans
28. Deze methode is helemaal niet effectief voor het leren van Frans
29. Deze methode zorgt ervoor dat ik met Frans wil stoppen
30. De activiteiten die we met de klas doen maakt Frans erg saai

Interesse in het leren van Frans
31. Ik vind het leuk om Frans te leren
32. Ik zou graag zoveel mogelijk Frans leren
33. Ik denk niet dat ik Frans nodig zal hebben na de middelbare school
34. Ik vind Frans geen interessante taal
35. Ik wil graag dat mijn Frans zo goed mogelijk wordt
36. Ik ben niet geïnteresseerd in het kunnen van Frans
37. Frans leren is nutteloos
38. Ik houd van Frans praten
39. Ik heb niets positiefs te zeggen over het Frans

Instrumentele orientatie
40. Ik denk dat ik Frans nodig heb om een baan te kunnen krijgen
41. Frans is belangrijk voor mijn studie
42. Het kennen van het Frans is belangrijk voor als ik klaar ben met de middelbare school
43. Door Frans te kunnen word ik gerespecteerd door anderen
44. Na de middelbare school ga ik zeker stoppen met Frans leren

45. Ik wil graag goede cijfers voor Frans
46. Motivatie is heel erg belangrijk voor het leren van een nieuwe taal
47. Ik vind niet dat motivatie een belangrijke rol speelt in de schoolresultaten

Interesse in het leren van vreemde talen
48. Ik zou graag veel talen willen spreken
49. Ik ben niet geïnteresseerd in vreemde talen
50. Ik ben geïnteresseerd in het leren van veel vreemde talen
51. Het leren van vreemde talen is niet belangrijk

Angst om Frans te praten
52. Ik voel me onzeker als ik Frans praat in de les
53. Ik denk dat ik minder goed ben in Frans dan mijn klasgenoten
54. Frans spreken buiten school om maakt me zenuwachtig
55. Ik vind het niet erg om Frans te gebruiken in de les
56. Ik ben zenuwachtig om Frans te praten met mijn klasgenoten

