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HANDLEIDING  

Waddist: vragen, sociale media en interpretatie resultaten  
Datum: 19 mei 2021 

Checklist goede vragen  

 Is de vraag herkenbaar en duidelijk voor de doelgroep?  

• Vragen over thema’s die leven onder de doelgroep werken het best 

• Probeer niet te hard te focussen op je eigen werking maar trek het open. 

Vb.: Heb je al eens gehoord van CLBCh@t? > Beter: Welke van deze chats ken je? met als 

antwoordmogelijkheden onder andere CLBCh@t en nog andere hulplijnen. 

Vb. Wat vind jij over online creatieve workshops? > Beter: Welke onlineactiviteiten heb jij al eens 

gevolgd?  

Vb. Waar haal jij je vrijetijdsinfo vandaan? > Beter: Via welke weg vond jij je hobby's? 

• Is de verwoording op maat van jongeren? 

Vb.: Vind je dat de overheid meer transparant moet zijn? > Beter: Heb jij vertrouwen in de overheid? 

 

 Wil ik zelf op de vraag antwoorden? 

• Vermijd ‘hang-yourself-vragen’, die ertoe leiden dat de antwoorder zichzelf belachelijk voelt  

Vb. Heb jij chlamydia? > Beter: Ken jij mensen die chlamydia hebben? 

• Hou er rekening mee dat resultaten automatisch in de app worden getoond en sommige antwoorden 

triggering kunnen zijn voor jongeren (bv. Omdat ze kunnen zien dat ze in de minderheid zijn).  

•  

 Is het 1 vraag of zijn het meerdere vragen in één? 

• Vermijd dubbele vragen 

Vb. Hoorde je ooit al eens een anti-lgbt+-scheldwoord (bv. vuile homo, pot)? Hoe reageerde je toen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) > Beter: Hoe reageerde je wanneer je iemand een anti-

lgbt+scheldwoord hoorde zeggen (vb. "vuile homo", "pot")? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Vb. Gebruik jij een menstruatiecup en waarom? > Beter: (a) Gebruik jij een menstruatiecup? (b) 

Waarom gebruik jij een menstruatiecup? 

• Opgesplitste vragen zijn eenvoudiger te begrijpen en te beantwoorden 

 

 Zijn de vragen en antwoordopties inclusief en dekken ze alle situaties?  

• Zijn de vragen en antwoordopties inclusief? Bv. Ouders/voogden/opvoeder, zij/hij/die, 

leerkracht/docent 

• Antwoordopties: Is er een uitweg? Niet van toepassing / Geen mening / Ik antwoord liever niet 

 

 Zijn de vraag en de antwoordopties gecheckt door minstens 1 andere persoon? 

• Om zeker te zijn dat de vraag niet-sturend is 

• En dat alle opties ‘gedekt’ zijn, dat er niet veel mensen ‘niet van toepassing’ moeten aanduiden 

 

 



 

Waddist: vragen, sociale media en interpretatie resultaten    •   19 mei 2021   •   pagina 2 > 3 

 Kunnen de vraag en de antwoordopties nog korter en eenvoudiger?  

• Vermijd complexe vragen 

Bv. Mag jouw (toekomstig) lief apart afspreken met een vriend(in) van het geslacht waartoe hij/zij zich 

aangetrokken voelt? > Beter: Voel je je jaloers als jouw lief afspreekt met een vriend(in) die 

hetzelfde geslacht heeft als jij? 

• Hou de vragen en antwoordopties kort  

• Max. 8 antwoordopties  

Hoe deel ik de resultaten via sociale media?  

 Waddist zit op Twitter, Facebook en Instagram en post bijna dagelijks resultaten uit de app. Je kan deze altijd 

delen.  

 Via de app krijg je de antwoorden te zien van de dag ervoor. Als je klikt op “Zie wat andere jongeren gisteren 

antwoordden” en dan op “Deel”, kan je de grafiek delen via je eigen sociale mediakanalen. Tag hierbij altijd 

@waddist.app   

 Spreek niet over “de jongeren”, maar altijd over de mening van “de jongeren in de Waddist-app” of “De 

Waddisters”.  

 Ga aandachtig om met gevoelige en ethische vragen en antwoorden  

• Deel geen cijfers rond zelfmoordgedachten en zelfverwonding: het cijfer in de Waddist-app komt niet 

altijd overeen met de cijfers van De Zelfmoordlijn en onderzoek. Het risico bestaat dat jongeren de 

cijfers van Waddist rond zelfmoord of zelfverwonding delen zonder de een goede omkadering.  

• Als je iets post op social media rond zelfmoord en zelfverwonding, of andere gevoelige thema’s 

(a) verwijs dan niet naar methodes, (b) gebruik positieve & hoopvolle hashtags, (c) verwijs 

naar gepaste hulplijnen en (d) schakel de reacties uit of zorg voor goede monitoring van de reacties.  

Hoe interpreteer ik de algemene resultaten in de app? 

 Als de vraag een stelling is bv. helemaal akkoord tot niet akkoord kan je de resultaten van elk antwoord 

vergelijken  

Vb.  15% zegt akkoord te zijn, terwijl 50% zegt van niet. Als je de % optelt kom je op 100%, omdat je 

maar één antwoord kon aanduiden.  

 Bij vragen waar je meerdere antwoorden kon aanduiden, kan je de % niet optellen. Dan bekijk je elk antwoord 

als een ja/nee vraag.  

Vb. Welk muziekgenre heb jij graag? 50% heeft ‘rnb’ aangeduid, dat betekent dat 50% er graag naar 

luistert en 50% niet. 30% heeft ‘metal’ aangeduid, dat betekent dat 30% er graag naar luistert en 70% 

niet. Je kan de percentages van de antwoordcategorieën niet vergelijken.  

Hoe interpreteer ik de resultaten in de excel? 

 In de data van de excel zie je de resultaten bv. per leeftijd. Je kan dan bv. zeggen dat van de 12-jarigen 10% 

ja heeft geantwoord, terwijl 50% nee heeft geantwoord.  

 Je kan niet voor het antwoord ‘ja’ de percentages van verschillende leeftijden optellen. 
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 Als je iets wil zeggen over de percentages per leeftijd moet je deze dus ook beschrijven per leeftijd & niet 

gaan vergelijken met de andere leeftijdsgroepen.  

Not: 30% van de 12-jarigen zegt ja, terwijl 40% van de 21-jarigen ja zegt, 21-jarigen hebben dus een hoger 
% dan 12-jarigen. 

Wel: 30% van de 12-jarigen zegt ja. 40% van de 21-jarigen zegt ja.  

• Maak geen causale verbanden: je kan over een vraag niet een oorzakelijk verband leggen met de 
achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht. 

o Bv. Je stelt de vraag ‘hoe vaak masturbeer je per week?’, dan kan je niet zeggen dat de 
antwoorden verklaard of veroorzaakt worden door iemands geslacht. Hiervoor heb je te weinig 
informatie en complexere analyses nodig. 

o Je kan enkel beschrijven: Zo veel % van de meisjes zegt zo veel keer te masturberen per week. 

 


