
Vragenlijst voor bloglezers 
 

1. Leeftijd 

o Jonger dan 12 

o 12-17 

o 18-23 

o 24-29 

o 30-35 

o 36-41 

o 42-47 

o 48-53 

o 54-59 

o 60-65 

o Ouder dan 65 

 

2. Geslacht 

o Man 

o Vrouw 

 

3. Heb je een opleiding in archeologie gevolgd? 

o Ja 

o Nee 

 

4. Ben je geïnteresseerd in archeologie? 

1: Niet geïnteresseerd – 5: Zeer geïnteresseerd 

 

5. Op welke manier ontvang je het liefst informatie over archeologie? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Bezoeken van archeologische opgravingen of vindplaatsen 

o Bezoeken van musea en tentoonstellingen over archeologie 

o Lezen van boeken, publicaties en tijdschriften 

o Kijken van televisie – films en TV programma’s 

o Lezen van blogs (vaak bijgewerkte websites waar het mogelijk is om te reageren op berichten) 

o Gebruiken van social media (bijv., Twitter en Facebook) 

o Kijken van YouTube filmpjes 

o Anders… 

 

 

 

 



6. Maak je gebruik van social media? 

o Ja 

o Nee 

 

7. Zo ja, van welke social media maak je voornamelijk gebruik? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o YouTube 

o Google+ 

o Pinterest 

o Flickr 

o Tumblr 

o LinkedIn 

o Academia 

 

8. Zo ja, hoe vaak maak je gebruik van social media? 

o Dagelijks 

o Een paar keer per week 

o Één keer per week 

o Een paar keer per maand 

o Één keer per maand  

 

9. Op/via welke blog ben je deze vragenlijst tegen gekomen? 

Vul hieronder a.u.b. de URL van de blog in. 

 

 

10. Hoe ben je te weten gekomen over deze blog? 

o Door te zoeken op Internet 

o Door Facebook 

o Door Twitter 

o Door andere blogs 

o Ik ken de auteur 

o Anders… 

 

 

 

 

 



11. Hoe ben je te weten gekomen over deze vragenlijst? 

o E-mail 

o Nieuwsbrief 

o Facebook 

o Twitter 

o Op de blog zelf 

o Anders… 

 

 

12. Lees je ook andere blogs over archeologie? 

o Ja 

o Nee 

 

13. Om welke redenen bezoek je deze blog en eventuele andere blogs over archeologie? 

Hieronder is een lijst van 21 (3x7) redenen te zien voor het bezoeken van deze specifieke blog. Een 5-

puntsschaal is gebruikt dat varieert van 1 (zeer mee oneens) tot 5 (zeer mee eens). Vul het antwoord in dat het 

beste past bij jouw houding. 

 

Ik bezoek deze  b log  en  even tue l e  andere  b logs  g ewoon l i jk… 

 

Informatie-zoekende motieven 

o Omdat ik te allen tijde gemakkelijk toegang heb tot informatie 

o Omdat ik meer wil leren over archeologie 

o Zodat ik op de hoogte blijf over archeologisch nieuws 

o Voor specifieke informatie 

o Om onderzoek te doen voor werk of school 

o Omdat ik denk dat deze blog(s) betrouwbaarder is/zijn dan andere media over archeologie 

o Omdat ik informatie kan vinden die ik niet in andere media kan vinden 

 

Entertainment & uitdrukkingsmotieven 

o Voor vermaak 

o Voor ontspanning 

o Om tijd te doden als ik niks anders te doen heb 

o Uit gewoonte 

o Om te communiceren en in contact te komen met andere mensen 

o Om mijn mening te kunnen uiten 

o Om me betrokken te voelen 

 

 

 



Blog karakter/ambiance motieven 

o Om een specifieke blogger/organisatie te volgen 

o Omdat ik vind dat de website er mooi uitziet 

o Aangezien er goed wordt geschreven 

o Omdat deze blog(s) interessant is/zijn 

o Omdat deze blog(s) humoristisch is/zijn 

o Omdat deze blog(s) vaak wordt/worden bijgewerkt 

o Omdat de blogposts/berichten niet te lang zijn 

 

14. Sinds wanneer volg je deze blog? 

o 1 week 

o 1 maand 

o 6 maanden 

o 1 jaar 

o Sinds meer dan een jaar 

o Dit is de eerste keer dat ik deze blog bezoek 

 

15. Hoe vaak lees je deze blog en andere blogs over archeologie? 

o Dagelijks 

o Een paar keer per week 

o Één keer per week 

o Een paar keer per maand 

o Één keer per maand 

o Een paar keer per jaar 

o Één keer per jaar 

 

16. Hoe lang lees je al blogs over archeologie? 

o 1 week 

o 1 maand 

o 6 maanden 

o 1 jaar 

o Sinds meer dan een jaar 

o Ik volg niet zozeer specifieke blogs 

o Ik volg/lees alleen specifiek deze blog 

 

 

 

 

 

 



17. Wat betreft de inhoud van de blogposts, wat lees je het liefst? 

Deze vraag is verdeeld in meerdere categorieën. Vink de vakjes aan van de categorie(ën) waar je het liefst over 

leest. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 

o Categorie 1 Archeologie als beroep of een focus op een specialisatie  

Bijvoorbeeld focus op bioarcheologie of osteoarcheologie 

o Categorie 2 Academische archeologie, archeologische theorieën en onderzoeksresultaten 

Bijvoorbeeld bespreken van resultaten van een onderzoeksproject of eigen PhD onderzoek 

o Categorie 3 Archeologisch erfgoed management en publieksarcheologie 

Inclusief bloggen en andere Internetapplicaties gefocust op publieksarcheologie 

o Categorie 4 Digitale archeologie en computertoepassingen  

Inclusief GIS, fotografie, gamen, visualisatie en illustratie 

o Categorie 5 Archeologie in en uit het buitenland  

Bijvoorbeeld archeologie uit het Nabije Oosten of klassieke archeologie uit Griekenland of Italië 

o Categorie 6 Specifieke archeologische opgravingen of vindplaatsen  

Bijvoorbeeld eindresultaten van een opgraving, het proces volgen van een fieldschool of onderzoeksproject 

o Categorie 7 Specifieke archeologische artefacten/vondsten/materialen 

Bijvoorbeeld vuursteen, klederdracht, dierenbotten of aardewerk categorieën 

o Categorie 8 Specifieke archeologische tijdsperiode 

Bijvoorbeeld Paleolithicum, Bronstijd of Middeleeuwen 

o Categorie 9 Persoonlijke meningen over archeologische zaken  

Inclusief dagboeken of beschrijvingen van een dag als archeoloog 

o Categorie 10 Nieuwsberichten over archeologische gebeurtenissen 

Beschreven in eigen woorden en niet simpelweg linken naar een nieuwssite 

o Categorie 11 Archeologische conferenties, evenementen, activiteiten of bijeenkomsten  

Bijvoorbeeld het aankondigen van aankomende evenementen of beschrijven van een meegemaakte bijeenkomst of 

workshop 

o Categorie 12 Marketing of bevorderingsinhoud  

Bijvoorbeeld voor aankomende tentoonstellingen of workshops 

o Categorie 13 Musea en archeologische tentoonstellingen 

Bijvoorbeeld achter de schermen beelden of musea reviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Volg je ook social media pagina’s over archeologie? 

o Ja 

o Nee 

 

19. Zo nee, wat is de reden dat je geen pagina’s op social media over archeologie volgt? 

o Ik heb er geen tijd voor 

o Ik vind de pagina’s niet interessant genoeg 

o Ik heb de motivatie niet om over archeologie te lezen op social media pagina’s 

o Ik zie het nut niet 

o Ik heb er nog nooit aan gedacht 

o Anders… 

 

 

20. Hoe waarschijnlijk is het dat je pagina’s op social media over archeologie gaat volgen? 

1: Zeer onwaarschijnlijk – 5: Zeer waarschijnlijk 

 

21. Plaats jij reacties op deze blog en/of andere blogs over archeologie? 

o Ja  

o Nee 

 

22. Denk jij dat blogs en social media het makkelijker maken om meer te leren over archeologie? In 

andere woorden: maken blogs en social media archeologie toegankelijker naar jouw mening? 

1: Totaal niet – 5: Totaal wel 

 

23. Wat kan er verbeterd worden op de blog(s) die jij bezoekt om je meer inzicht te geven in archeologie? 

 

 

24. Heb je zelf een blog? 

Zo ja, vul hieronder de URL van je blog in (niet verplicht). Als je geen blog hebt dan kan je het veld leeg laten. 

 

 

25. Dit is het einde van de vragenlijst. 

Heb je zelf nog aanvullende opmerkingen wat betreft blogs over archeologie? Bijvoorbeeld, heb je nog andere 

ideeën over hoe archeologie toegankelijker gemaakt kan worden voor een breder publiek? 

 

 

26. Vul hier jouw e-mailadres in als je kans wilt maken op een jaarabonnement op Archeologie Magazine 

(www.archeologieonline.nl). 

 


