
Naam: 

 

Beantwoord eerst onderstaande vragen (omcirkel wat het meest van toepassing is) 

 

Hoe makkelijk vind ik scheikunde? 

 

Simpel Te doen Lastig Onbegrijpelijk 

Hoeveel tijd moet ik aan scheikunde 

besteden? 

Bijna niets Weinig Meer dan an-

dere vakken 

Meer dan ik 

heb 

Hoe leuk vind ik scheikunde? 

 

Boeiend Gaat wel Ach… Alles behalve 

Wat was mijn score op het laatste 

proefwerk? 

Hoger dan 

7 

7-6 6-5 Lager dan 5 

Maak ik mijn huiswerk? 

 

Altijd Meestal Soms Huiswerk? 

Kan ik netjes en systematisch werken? 

(Denk ook aan bijvoorbeeld wiskunde 

of natuurkunde) 

Zonder 

moeite 

Met wat 

inspanning 

Alleen op een 

toets 

Eigenlijk niet 

Hoe hard heb ik scheikunde nodig voor 

mijn vervolgstudie? 

Absoluut 

nodig 

Zonder zou 

wel kunnen 

Ach, wat heet 

nodig 

Niet nodig 

Welk aspect aan scheikunde vind ik 

leuk (meer antwoorden mogelijk) 

Uitdagende 

opgaven 

Lesstof Uitleg Proefjes doen 

Hoe graag werk ik aan scheikunde  Heel Gemiddeld Ik doe het als 

er dwang is 

Ik doe het 

nooit  

 

Waar zitten je antwoorden het meest? Hoe verder naar links, hoe meer scheikunde een vak 

voor jou is! 

 

Wat voor advies ga je verwachten van je docent?    wel / niet / twijfel  

Waarom verwacht je dit advies? 

 

 

 

Reactie docent: Mijn advies voor jou voor wat betreft het kiezen van (een profiel met) 

scheikunde is wel / niet / twijfel 

Want:  
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