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LASAH103 / LASAI103 
 
Nu volgen een aantal vragen over zingen en muziek maken. 
 
QMUS1 
1.  Maakt u wel eens muziek?  

 
1. ja 
2. nee  ga door naar vraag 3. 

 
QMUS2 
2.  Welk instrument of welke instrumenten speelt u? 

 ____________________________________________________ 
 
QMUS3 
3.  Zingt u wel eens als hobby?  

 
1. ja 
2. nee   als u zowel deze vraag als vraag 1 met nee heeft 

beantwoord, kunt u vraag 4 t/m 6 overslaan 
 

QMUS4 
4.  Hoe vaak maakt u gewoonlijk in een periode van twee weken muziek of zingt u?  

 1.  geen enkele keer  ga door naar vraag 6 
2. _______ keer 

 
QMUS5 
5.  Hoeveel minuten is dat gemiddeld per keer?      
 ________ minuten 
 
QSMUS1-6 
6.  Welk soort muziek speelt of zingt u het liefst? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 1. klassiek  
 2. jazz 
 3. Nederlandse muziek 
 4. popmuziek 
 5. rock 
 6. anders, namelijk _________________________________ 
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LASAJ103 
 
Nu volgen een aantal vragen over muziek en muziek maken. 
 
1.  Heeft u wel eens muziekles gehad, op een instrument of zang? 

 1.  ja 
 2.  nee   door naar vraag 3 
 
2.  Voor welk instrument of welke instrumenten, of zang, had (of heeft) u les, hoe 

lang heeft u hier les op gehad, en op welke leeftijd bent u met dit/deze 
instrument(en) begonnen? 

     
Instrument    aantal jaar les  leeftijd bij begin 

________________________   ____________   ____________  

________________________   ____________   ____________  

________________________   ____________   ____________  

________________________   ____________   ____________  

________________________   ____________   ____________  

________________________   ____________   ____________  
 
 
QMUS1 

3.  Maakt u in uw huidige dagelijks leven wel eens muziek?  

1. ja 
2. nee   door naar vraag 8 

 
4.  Welk instrument of welke instrumenten (inclusief zang) speelt u nu?  

     __________________________________ 
 
QMUS4 
5.  Hoe vaak maakt u tegenwoordig gewoonlijk in een periode van twee weken muziek 

of zingt u?  
 1.  minder dan ééns per twee weken    door naar vraag 7 

2. _______ keer 
 
6.  Hoeveel minuten is dat gemiddeld per keer?  

     ________ minuten 
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7.  Speelt of zingt u meestal alleen, of samen met andere mensen?  

1.  altijd alleen 
2.  meestal alleen 
3.  wisselt, even vaak alleen als samen 
4.  meestal samen met anderen 
5.  altijd samen met anderen 

 
8.  Luistert u wel eens naar muziek? 

 1.  ja 
 2.  nee  door naar bladzijde 16 (LASA103 verlaten) 
 
9.  Hoe vaak luistert u gewoonlijk in een periode van twee weken aandachtig naar 

muziek? 

1.  minder dan ééns per twee weken  door naar vraag 11 
2.  _______ keer 

 
10.  Hoeveel minuten is dat gemiddeld per keer?  

________ minuten 
 
11.  Hoe vaak bezoekt u gemiddeld per jaar een concert?  

________ keer 
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