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SRM-AV 
 

R.H.J. Hornsveld, L. Vermeulen & G. van Veldhuizen (2009) 
 
 
Groep: ….. Nummer: ………  
 
Meting: na indicatiestelling/voor behandeling/na behandeling/bij follow-up       
 
 

Vragenlijst 
 
Op de volgende bladzijden vind je een lijst met uitspraken. Geef voor elke uitspraak van de 
lijst aan hoe (on)belangrijk je die vindt en geef vervolgens een toelichting in je eigen woorden 
in welke mate je het ermee oneens/eens bent. 
 
Om aan te geven hoe (on)belangrijk je een uitspraak vindt kun je de volgende 
antwoordmogelijkheden gebruiken: 
 

 erg onbelangrijk 

 onbelangrijk 

 neutraal 

 belangrijk 

 erg belangrijk 
 
Bijvoorbeeld: 
 
0. Hoe belangrijk is het dat mensen stoppen voor een stoplicht dat op rood staat? 
 
Als je dit belangrijk vindt, kruis je ‘belangrijk’ aan en schrijf je op waarom je dat belangrijk 
vindt, bijvoorbeeld: ‘omdat anders het verkeer op elkaar botst’. 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
Omdat het verkeer anders op elkaar botst. 
..……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 Zo werk je de hele lijst af. Werk zo rustig mogelijk door. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden; het gaat erom hoe je er zelf over denkt. 
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1. Hoe belangrijk is het dat je beloften aan je vrienden nakomt? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….………………………………………………………..…. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2. Wat vind je van het nakomen van beloften aan mensen in het algemeen? Hoe belangrijk is 
het dat mensen beloften nakomen aan iemand die ze nauwelijks kennen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
3. Wat vind je van het nakomen van een belofte aan kinderen? Hoe belangrijk is het dat 
ouders beloften aan hun kinderen nakomen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
4. Hoe belangrijk is het dat mensen in het algemeen eerlijk zijn? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Hoe belangrijk is dat kinderen hun ouder(s) soms helpen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
6. Hoe belangrijk is het dat iemand blijft leven, zelfs als die persoon dat zelf niet wil? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
7. Hoe belangrijk is het dat mensen niet stelen?  
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
8. Hoe belangrijk is het dat men de wet gehoorzaamt? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Hoe belangrijk is het dat rechters mensen die de wet overtreden een straf opleggen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
10. Hoe belangrijk vind je het dat anderen je met respect behandelen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
11. Stel dat twee kinderen een ander kind pesten. Hoe belangrijk is het ervoor te zorgen dat 
die kinderen leren respect voor elkaar te hebben?  
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
12. Hoe belangrijk vind je het dat anderen niet over je roddelen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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13. Hoe belangrijk is het dat mensen hun mening op een directe manier geven? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
14. Stel dat iemand met een handicap de straat niet over durft te steken. Hoe belangrijk is 
het die persoon met oversteken te helpen? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
15. Hoe belangrijk is het mensen met een lichamelijke handicap te helpen als dat nodig is? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
16. Stel dat je vriend zijn vriendin in het bijzijn van anderen uitscheldt voor ‘kutwijf’. Hoe 
belangrijk is het dat die anderen hem daarop aanspreken? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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17. Stel dat twee mannen een andere man mishandelen terwijl omstanders toekijken. Hoe 
belangrijk is het dat de omstanders die twee mannen aanspreken op hun gedrag? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
18. Stel: je merkt dat een vriend van je in harddrugs dealt. Hoe belangrijk is het dat dealen 
verboden is? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
19. Stel: twee lesbische vrouwen zoenen elkaar op straat. Hoe belangrijk is het dat lesbische 
vrouwen niet gediscrimineerd worden? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
20. Stel dat een kind dagelijks geconfronteerd wordt met ruziemakende ouders. Hoe 
belangrijk is het dat ouders rekening met hun kinderen houden door hen niet bij die ruzies te 
betrekken? 
 
Kruis aan: erg onbelangrijk     onbelangrijk      neutraal      belangrijk     erg belangrijk 
 
Waarom is het erg onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / erg belangrijk (wat je 
hebt aangekruist)? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 


