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Aanleiding en aanpak 

Het Humanistisch Verbond is de onafhankelijke organisatie in Nederland die 

opkomt voor de vrijheid zelf te bepalen over leven, liefde, denken en dood. 

Zij zijn er voor iedereen, maar richten zich voornamelijk op de Nederlanders 

die zich niet in het hokje ‘gelovig’ of ‘godsdienstig’ plaatsen. Maar wie zijn 

precies deze Nederlanders? 

Door middel van dit onderzoek is geprobeerd een beeld te verkrijgen van de 

groep ‘ongelovige’ Nederlanders. Het onderzoek geeft inzicht in de 

geldende normen en waarden binnen deze groep. Belangrijke vragen 

daarbij zijn: ‘Waar sta je voor?’ en ‘Wat vind je belangrijk in het leven?

Om deze vragen te beantwoorden is in samenwerking met het Humanistisch 

Verbond een vragenlijst opgesteld. Via het online platform van Kantar zijn 

2.331 panelleden van 18 jaar en ouder, representatief op achtergrond-

kenmerken als geslacht, leeftijd en regio, uitgenodigd deel te nemen aan het 

onderzoek. Doormiddel van een selectievraag is vastgesteld of men tot de 

doelgroep ‘ongelovige’ Nederlander behoorde. De selectievraag was als 

volgt: 

Als mensen vragen of je godsdienstig bent, wat zeg je dan? 

Uiteindelijk hebben 865 deelnemers de vraag beantwoord met ‘nee ik ben 

niet godsdienstig’ en hebben de volledige vragenlijst ingevuld.
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Onderzoeksverantwoording

Doelgroepen

‘Ongelovige’ Nederlanders van 18 jaar of ouder.

Steekproefbron

De steekproef is getrokken uit ons consumentenpanel: NIPObase. 

Respons

Er een bruto steekproef van n=2.331 uitgestuurd. Uiteindelijk hebben n=1.200 respondenten deelgenomen, waarvan n=335 ‘gelovigen’ en 

n=865 ‘ongelovigen’ (respons 51%) 

Online methode

Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen 

een e-mail met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met het Humanistisch Verbond (zie bijlage). Uitgangspunt was een invulduur van 10 minuten, 

de werkelijke gemiddelde invulduur bedroeg 13 minuten.

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van 1 mei t/m 13 mei 2020. 

Kanttekeningen

De kanttekening dient gemaakt te worden dat van huidige steekproef niet gesteld kan worden dat dit een exacte representatie van de 

‘ongelovige’ Nederlander is; resultaten zijn niet gewogen naar deze groep, aangezien dergelijke cijfers ontbreken. Daarnaast moet worden 

opgemerkt dat het mogelijk is dat niet de gehele doelgroep van dit onderzoek is bereikt; ‘ongelovig’ is immers een begrip dat verschillend 

geïnterpreteerd kan worden. 
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Leeswijzer

Bij het rapporteren van de resultaten is dezelfde volgorde aangehouden als die van de vragenlijst. Onderin de pagina staat de betreffende vraag en het totaal 

deelnemers die deze vraag hebben ingevuld.

In de resultaten sectie wordt op een aantal vragen een uitsplitsing gedaan op relevante achtergrondkenmerken van de doelgroep. Deze achtergrondkenmerken 

worden weergegeven door middel van icoontjes. 

- Leeftijd 

- Geslacht

- Opleiding

In de resultaten wordt onderscheid gemaakt in tussen hoog, middelbaar en laag opgeleiden. Onder laag opgeleiden vallen deelnemers met: geen   

onderwijs\Basisonderwijs, LBO \ VBO \ VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg) \ MBO 1. Onder middelbaar opgeleiden vallen deelnemers met de volgende 

opleiding: MAVO \ eerste 3 jaar HAVO en VWO \ VMBO (theoretische en gemengde leerweg), MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur, HAVO en VWO bovenbouw. 

Tot slot beschikken de hoog opgeleiden tot een van de volgende opleidingen: HBO-\WO-propedeuse \ HBO-\WO-bachelor of kandidaats, HBO-\WO-master of 

doctoraal.

Naast uitsplitsing op achtergrondkenmerken is de groep ‘ongelovige’ Nederlanders die zich identificeren als humanisten apart geanalyseerd. 

Deze zijn aangegeven met de oranje cirkel. In totaal telt de steekproef n=120 humanisten (63% vrouw is en 58% hoger opgeleid). 

Let op: in het rapport staan alleen verschillen beschreven als deze relevant en statistisch significant zijn (met 95% betrouwbaarheidsinterval). Wanneer er geen 

significante verschillen beschreven worden op een pagina, kan de lezer ervan uitgaan dat er voor de betreffende vraag geen relevante significante verschillen zijn 

gevonden.  

In de vergelijking bij vraag 7, 8 en 9, waarbij men heeft aangegeven in welke mate zij bepaalde zaken belangrijk vinden, worden de significante verschillen genoemd 

van de top 2 en bottom 2 antwoord categorieën: heel + redelijk belangrijk en niet zo + helemaal niet belangrijk

Tot slot is in de bijlage de volledige vragenlijst te vinden. Van de gegeven open antwoorden wordt slechts een aantal  getoond, een overzicht van alle gegeven 

antwoorden zijn in bijgevoegd document te lezen.  
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Achtergrond kenmerken ‘ongelovigen’

Vrouw50%

LEEFTIJD | OPLEIDING | GESLACHT | REGIO ‘ongelovige’ Nederlander

%

8

16
15

19 19

22

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

13

10

39

29

9

Geen onderwijs\Basisonderwijs +
LBO \ VBO \ VMBO (kader- en

beroepsgerichte leerweg) \ MBO 1

MAVO \ eerste 3 jaar HAVO en
VWO \ VMBO (theoretische en

gemengde leerweg)

MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur
+ HAVO en VWO bovenbouw

HBO-\WO-propedeuse \ HBO-\WO-
bachelor of kandidaats

HBO-\WO-master of doctoraal

%

Groningen 4%

Friesland 3%

Drenthe 3%

Overijssel 5%

Gelderland 11%

Utrecht 6%

Noord-Holland 15%

Zuid-Holland 26%

Zeeland 2%

Flevoland 4%

Noord-Brabant 14%

Limburg 6%

Totale netto steekproef  n=865  Totaal aantal deelnemers: n=1.200 op basis van selectievraag 1:Gelovige: n=335 , Ongelovige n=865 (responsrate 51%)
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De meerderheid van de ‘ongelovige’ Nederlanders definieert zichzelf als ‘niet 

godsdienstig’

16% Niets

18% Atheïst (iemand die niet gelooft dat een god/goden 

bestaan)

14% Humanist (iemand die inspiratie haalt uit mensen 

en wat mensen zelf voortbrengen)

41% Niet godsdienstig

Vraag 4 We leggen je nu een aantal termen voor die worden gebruikt om mensen die niet godsdienstig zijn te beschrijven. Welke van de onderstaande omschrijvingen past het beste bij jou? 

Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

15% Agnost (iemand die vindt dat je niet kan weten of er 

een god/goden bestaan)

10% Spiritueel

6% Anders namelijk

Voorbeelden anders namelijk

“

”

Polytheïst

Wel gelovig – maar niet praktiserend

Boeddhist

Er is wel “iets”.

Een beetje een 

combinatie van 

agnost en humanist
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Vrijheid staat ver voorop als meest genoemde belangrijkste persoonlijke 

waarde 

Vraag 5 We hebben een selectie van vaak genoemde waarden gemaakt. Kun je aangeven welke drie jij het belangrijkste vindt? Je kan maximaal 3 waarden aangeven Basis: ‘ongelovige’ 

Nederlanders n= 865

73% Vrijheid

48% Gelijkheid/gelijkwaardigheid

33% Het gezin 

Top 3 meest genoemde waarden 73%

48%

33%

28%

24%

21%

14%

13%

13%

11%

10%

6%

2%

1%

1%

1%

vrijheid

gelijkheid/gelijkwaardigheid

het gezin

geluk

ware vriendschap

comfortabel leven

innerlijke harmonie

solidariteit

zelfrespect

wijsheid

liefde en seksualiteit

samenwerken

erkenning, status

opwindend leven

prestatie

schoonheid

De humanist: Vrijheid en Gelijkheid worden ook door de humanist het 

meest genoemd. Als derde wordt echter solidariteit genoemd (26%). 

Innerlijke harmonie wordt ook significant meer genoemd door de humanist 

(21%) dan door mensen die zich als ‘niets’(5%), ‘niet godsdienstig’(11%) 

of ‘atheïst’(9%) omschrijven. 

Drie belangrijkste zorgen
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Men voelt zich voornamelijk verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar familie

Vraag 6 In welke mate voel je je verantwoordelijk voor de volgende zaken? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=865 

Mate van verantwoordelijkheidsgevoel

72%

65%

28%

14%

12%

3%

2%

22%

28%

41%

47%

50%

34%

30%

5%

6%

25%

32%

30%

42%

49%

1%

1%

3%

5%

7%

16%

16%

0%

1%

4%

1%

1%

5%

3%

voor mezelf

voor mijn gezin/familie

voor mijn werk

voor kwetsbaren

voor mijn vrienden

voor (een deel van) de
wereld

voor mijn buurt

heel verantwoordelijk redelijk verantwoordelijk

neutraal niet zo verantwoordelijk

helemaal niet verantwoordelijk

De humanist: voelt zich significant meer heel verantwoordelijk voor 

zichzelf dan mensen die zich anders omschrijven (behalve mensen die 

zich spiritueel noemen). Daarnaast voelt de humanist zich significant meer 

een beetje verantwoordelijk voor zijn buurt (47%) dan niet godsdienstige 

(28%), ‘niets’ (23%), atheïsten (21%) en agnosten (28%). Tot slot geeft 

een hoger percentage van de humanisten aan zich een beetje 

verantwoordelijk te voelen voor (een deel van) de wereld (52%) dan niet 

godsdienstige (33%), ‘niets’ (27%), atheïsten (29%) en agnosten (38%). 

Meer vrouwen geven aan zich heel verantwoordelijk te voelen voor zichzelf 

(79%), het gezin (69%), vrienden (15%)  en hun werk (33%), dan mannen 

dit aangeven (64%, 60%, 9%, 22%). 

Een hoger percentage midden en hoog opgeleiden voelt zich heel 

verantwoordelijk voor zichzelf (67% en 84%) dan laag opgeleiden (54%). 

Daarnaast geeft een hoger percentage hoogopgeleiden aan zich heel 

verantwoordelijk te voelen voor hun gezin (70%) dan lager (60%) en 

middelbaar (62%) opgeleiden. Hetzelfde geldt voor het werk (36% vs 20% 

en 23%) . 

Over het algemeen voelen de mensen in de jongste leeftijdscategorie (18-

24 jaar) zich minder verantwoordelijk over zichzelf en zijn omgeving dan 

mensen uit de oudere leeftijdscategorieën. 
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De gezinssituatie en gezondheid worden door de meeste mensen als hele 

belangrijke zaken genoemd om zichzelf te omschrijven
Zaken die jezelf omschrijven 

49%

40%

15%

14%

12%

12%

11%

11%

5%

4%

2%

2%

32%

35%

46%

48%

43%

21%

35%

34%

21%

16%

24%

15%

13%

18%

28%

28%

24%

33%

33%

28%

43%

33%

42%

36%

5%

5%

8%

8%

12%

18%

17%

17%

17%

24%

24%

27%

8%

16%

4%

10%

15%

23%

8%

21%

mijn gezinssituatie

mijn gezondheid

mijn vrienden/mijn netwerk

mijn hobby’s

mijn beroep

mijn seksuele voorkeur

de plek waar ik woon of…

mijn financiële positie

mijn vrijwilligerswerk

mijn levensbeschouwelijke…

mijn uiterlijk

mijn politieke kleur

heel belangrijk redelijk belangrijk neutraal

niet zo belangrijk helemaal niet belangrijk

Vraag 7 Stel je voor dat je je zelf moet beschrijven aan iemand die jou wil leren kennen. Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor jou in je beschrijving? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=865 

De humanist: Vrijwilligerswerk* wordt door de humanist belangrijker 

gevonden (41%) om zichzelf te omschrijven, dan door de niet 

godsdienstige (23%), ‘niets’ (20%), atheïst (21%) en agnost (28%). 

Vrienden/netwerk worden door humanisten als heel belangrijk punt 

genoemd om zich te omschrijven (72%), dat is meer dan andere groepen 

mensen (niet godsdienstige: 62%, niets: 53%, agnost: 60%, atheïst: 59%, 

spiritueel: 58% ). 

Verder worden zaken als gezinssituatie, politieke kleur en 

levensbeschouwelijke overtuiging door meer humanisten als belangrijk 

gezien dan door mensen die zich niet godsdienstig of ‘niets’ noemen. 

*NB niet uitgevraagd of men vrijwilligerswerk doet/heeft gedaan

Hoger opgeleiden identificeren zich meer door middel van hun beroep 

(64%), vrijwilligerswerk (30%) en vrienden/netwerk (67%), dan middelbaar 

(52%, 24%, 58%) en lager opgeleiden (45%, 15%, 53%). 

Voor de 65+’ers geldt dat zij zich sterker identificeren door middel van 

levensbeschouwelijke overtuigingen (30%), vrijwilligerswerk (36%) en 

politieke kleur (30%) dan jongere generaties dat doen. 

Mannen vinden financiële positie een belangrijker punt om zichzelf te 

omschrijven dan vrouwen (50% vs 39%). 
2%

2%

1%

3%
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Geluk wordt vooral bepaald door het geluk van het gezin/naasten; bijna twee 

derde geeft aan hier zelf gelukkig van te worden
Geluk makende zaken

65%

36%

36%

32%

28%

26%

23%

18%

6%

6%

2%

1%

28%

52%

50%

46%

50%

48%

47%

54%

24%

23%

16%

8%

5%

11%

12%

18%

16%

20%

23%

23%

34%

34%

32%

23%

1%

1%

1%

3%

5%

5%

5%

4%

26%

27%

34%

21%

10%

10%

17%

46%

dat mijn gezin/mijn naasten
gelukkig zijn

het alledaagse leven

vrij zijn van financiële zorgen

de natuur

samen zijn met anderen

lichamelijkheid, aanrakingen,
knuffelen, seks

persoonlijke groei (b.v door …

iets doen voor een ander

kunst en cultuur

feest vieren

shoppen

alcohol, recreatieve drugs

heel belangrijk redelijk belangrijk
neutraal niet zo belangrijk
helemaal niet belangrijk

Vraag 8 Waar word jij gelukkig van? Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor je geluk? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=865 

De humanist: ‘samen zijn met anderen’ wordt door meer humanisten als 

belangrijke factor voor geluk gezien (83%) dan door agnosten (74%) en 

atheïsten (69%).  

Iets doen voor een ander wordt door meer humanisten als belangrijke 

factor voor geluk gezien (86%) dan voor niet godsdienstige (72%), ‘niets’ 

(67%), agnosten (68%) en atheïsten (65%). 

Meer humanisten (en spirituele) noemen kunst en cultuur als belangrijke 

factor (58%) dan niet godsdienstige (25%), ‘niets’(18%), agnosten (26%) 

en atheïsten (32%). 

Tot slot wordt de natuur door de humanist gezien als geluk makend; 88% 

vindt dit een belangrijke factor. Dat is meer dan niet godsdienstige, ‘niets’ 

en agnosten. 

Van een aantal zaken geeft een hoger percentage vrouwen aan dat 

deze belangrijk zijn voor hun geluk dan mannen dat aangeven: 

- Persoonlijke groei: 82% vs 73%.

- Iets doen voor een ander: 79% vs 66%.

- Kunst en cultuur: 39% vs 20%. 

- De natuur : 85% vs 71%

Hoger opgeleiden vinden persoonlijke groei belangrijker dan lager 

opgeleiden 83 vs 50% laag- en 65% middelbaar opgeleiden. Dergelijke 

verschillen zijn ook te zien in iets doen voor een ander en de natuur.

1%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

1%
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Liefde en steun van anderen geven voor de meesten troost 

Troostende zaken

44%

33%

27%

25%

23%

12%

12%

40%

49%

48%

48%

40%

45%

41%

13%

15%

19%

19%

25%

28%

28%

2%

2%

4%

6%

9%

12%

12%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

6%

liefde

steun krijgen van anderen/het
idee dat je er niet alleen voor

staat.

met mensen praten

lichamelijkheid (aanrakingen,
knuffelen, seks etc)

de natuur

mezelf verwennen (lekker eten,
iets nieuws kopen, wellness)

sporten of andere hobby
uitvoeren

heel belangrijk redelijk belangrijk
neutraal niet zo belangrijk
helemaal niet belangrijk

Troostende zaken

9%

5%

3%

3%

1%

1%

34%

21%

14%

14%

11%

7%

31%

39%

29%

27%

44%

20%

17%

23%

30%

26%

27%

21%

9%

13%

23%

29%

17%

51%

een tekst, een boek, muziek,
een schilderij, theater

het idee dat alles een bedoeling
heeft

rituelen (een kaarsje branden,
vuurtje maken etc)

mindfullness, meditatie

het idee dat alles toeval is

alcohol, recreatieve drugs

heel belangrijk redelijk belangrijk
neutraal niet zo belangrijk
helemaal niet belangrijk

Vraag 8 Wat geeft je troost? Hoe belangrijk zijn de volgende zaken als je troost nodig hebt? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=865 
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Troost

Vraag 8 Waar word jij gelukkig van? Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor je geluk? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=865 

De humanist: Met mensen praten wordt door humanisten als belangrijke troostbieder gezien: 88% geeft deze factor aan. Voor niet godsdienstige (78%), 

‘niets’(68%), agnosten (70%) en atheïsten (72%) liggen deze percentages lager. Het zelfde geldt voor de natuur; 78% van de humanisten vindt dit 

belangrijk, vs niet godsdienstige (59%), ‘niets’(53%), agnosten (59%) en atheïsten (67%). Nog een grotere troostbieder voor humanisten dan voor anderen 

is een tekst een boek, muziek een schilderij, theater (66%) ten opzichte van de niet godsdienstige (41%), ‘niets’(30%), agnosten (47%) en atheïsten (45%).

Gelijk aan zaken die geluk geven, is er een aantal zaken die voor een hoger percentage vrouwen dan voor mannen troost bieden. Vrouwen vinden zichtzelf 

verwennen een belangrijkere troostbieder dan mannen 62% vs 52%. Hetzelfde geldt voor met mensen praten: 86% vs 66%, steun krijgen van anderen: 89% 

vs 76% en de natuur: 70% vs 56%. Ook zijn de percentages bij vrouwen hoger bij zaken als rituelen, liefde, een tekst een boek, muziek een schilderij, 

theater, het idee dat het leven een bedoeling heeft en tot slot mindfulness en meditatie. 

Alleen bij alcohol en recreatieve drugs vindt een hoger percentage mannen dan vrouwen troost;  11% vs 4%. 

De oudste generatie vindt het zichzelf verwennen een minder belangrijke troostbieder dan de jongere generaties 25% (niet/helemaal niet) vs bijvoorbeeld 

14% van de 25-34 jarigen. Van de jongste leeftijdscategorie (t/m 24 jaar) vindt geeft een lager percentage aan dat met andere mensen praten een belangrijke 

factor is die troost biedt: 63% vs bijvoorbeeld 77% 45-54 jarigen.  Hetzelfde is te zien bij steun krijgen van anderen: 10% vindt het niet belangrijk ten opzichte

van de gemiddelde 2% van de oudere leeftijdscategorieën. Tevens zijn de natuur en lichamelijke aanraking minder belangrijk voor de jongste generatie. 

Een hoger percentage van de hoger opgeleiden geeft aan dat met andere mensen praten een belangrijke factor is die troost biedt: 89% vs 68% laag – en 

67% middelbaar opgeleiden. Hetzelfde is te zien bij steun krijgen van anderen: 92% vs 80% en 76%. Ook voor de troostbieders; de natuur, liefde, een tekst 

een boek, muziek een schilderij, theater, sporten of andere hobby uitvoeren en mindfulness en meditatie is te zien dat de hoger opgeleiden deze belangrijker 

vinden dan de laag en middelbaar opgeleiden. Gelijk als bij geslacht is hierbij een uitzondering; alcohol en recreatieve drugs is onder een hoger percentage 

laag opgeleiden een troostbieder dan onder hoog opgeleiden: 10% vs 3% hoog opgeleiden. 
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Eigen gezondheid is wat de ‘ongelovige’ Nederlander het meeste zorgen baart

Vraag 10 Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over de gevolgen van het Corona-virus. Waar maakte je je vóór de uitbraak van dit virus vooral zorgen over? Geef jouw drie 

belangrijkste zorgen aan. Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

38%

30%

29%

19%

17%

17%

16%

13%

11%

10%

10%

10%

9%

5%

mijn gezondheid

de natuur en milieuvervuiling

de gezondheid van anderen

mijn eigen financiële positie

de ongelijkheid in de wereld

de tegenstellingen in de samenleving

ik maakte me nergens zorgen over

religieus extremisme

de financiële positie van mijn…

de economie in Nederland

integratie en migratie

politiek extremisme

ruzies en conflicten in mijn omgeving

anders

Drie belangrijkste zorgen Top 3 meest genoemde zorgen

38% Mijn gezondheid

30% De natuur en milieuvervuiling

29% gezondheid van anderen

De humanist: De meest gekozen zorg door de humanisten is niet eigen 

gezondheid, die staat op 2 (37%), maar de natuur en milieuvervuiling; 48% 

zag dit vóór de Corona-crisis als grote zorg. In de top 3 zorgen van de 

humanisten staat de tegenstellingen in de samenleving (32%). Verder valt 

op dat de zorg voor politiek extremisme meer heerst onder humanisten 

dan onder andere mensen; 21% van de humanisten maakt zich hier 

zorgen over (t.o.v. niet godsdienstige (8%), ‘niets’(5%), agnosten (12%) en 

atheïsten (10%), spirituele (10%), anders (8%)). 
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Acht op de tien denkt vooral zelf goed na wanneer zij voor een lastige keuze 

staan, de helft gaat in gesprek met anderen

Vraag 11 Iedereen staat wel eens voor een belangrijke keuze in het leven. Bijvoorbeeld als je moet kiezen voor een studie, of je wilt een conflict met iemand oplossen. Ook moet je in het 

dagelijks leven wel eens kiezen tussen goed en kwaad: bijvoorbeeld als je iemand iets ziet stelen in de supermarkt en je moet beslissen of je dat aangeeft of niet. Als je voor dit soort keuzes of 

vragen staat, hoe kom je dan tot een oplossing? Meerdere antwoorden mogelijk Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

83%

50%

21%

10%

8%

2%

2%

7%

4%

door zelf goed na te denken

door er met anderen over in gesprek te gaan.

door me de lessen te herinneren van mijn ouders

door na te gaan hoe bekenden/of familie zouden
handelen

door na te gaan hoe wetenschappers, filosofen of
andere deskundigen adviseren ermee om te gaan

door me te verdiepen hoe bekende mensen met dit
dilemma om zouden gaan

door inspiratie te halen uit films, fictie boeken,
theater of tv-series.

weet niet

anders

Lering trekken uit:

De humanist: komt meer dan anderen tot een oplossing door er met 

anderen over in gesprek te gaan; 72% geeft aan hier lering uit te trekken. 

Anderen geven dit in mindere mate aan: niet godsdienstige (48%), 

‘niets’(40%), agnosten (44%) en atheïsten (55%), spirituele (53%), anders 

(64%). Gelijk aan de totale groep ‘ongelovige’ Nederlanders trekt het 

merendeel van de humanisten; 90%, lering uit het zelf goed nadenken. 

Meer vrouwen geven aan dat zij voor het komen tot een oplossing, met 

een ander hierover in gesprek gaan; 61% vs 39% van de mannen. 

19% van de 25-24 jarigen gaat na hoe bekenden/familieleden zouden 

handelen als ze voor een keuze staan. Dit percentage ligt hoger dan voor 

oudere generaties.  

Een hoger percentage hoger opgeleiden geeft aan zelf goed na te denken 

in lastige situaties; 90% zegt dit te doen. 67% van de lager opgeleiden 

geeft aan deze methode toe te passen. 
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Niet gelovigen noemen zowel beroemdheden als familieleden als grootste 

voorbeelden

Vraag 12 Wie is of zijn jouw grootste voorbeelden? Geef 1 tot 3 voorbeelden Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=550 

Vraag 13 Kun je kort uitleggen waarom dat zo is? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 550

Enkele voorbeelden** Uitleg: 

“

”

M’n opa M’n vrouwM’n vader 
Met hun gedachte kom ik er altijd uit wat goed is hoe te handelen 

bij een bepaald vraagstuk.

Johan Cruyff Martin Luther King Verbinders

1 2 3

Personen die me veel geleerd hebben en die een aantal 

kwaliteiten hebben die ik erg waardeer maar waar ik zelf minder 

goed in ben. Dat inspireert me om mezelf te verbeteren.

expressiviteit - bij zichzelf blijven - bewondering

LeidinggevendeMoeder

Nina Simone Ghandi Rodin

Ideale voorbeelden om een "goed" mens te worden als je in de 

basis een weinig sensitieve technocraat bent.Perry Rhodan Kapitein Kirk Robert Greenleaf

**Zie voor een overzicht van alle gegeven antwoorden de bijgevoegd document
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De meerderheid van de ‘ongelovige’ Nederlanders heeft geen behoefte aan een 

nieuwe nationale feestdag

Vraag 14 Sommige dagen zijn nationale feestdagen, zoals Kerst, Koningsdag en 5 mei. Als jij mag beslissen dat er een nieuwe nationale feestdag bij komt, welke dag zou jij dan wel willen 

vieren? Meerdere antwoorden mogelijk Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

17%

16%

12%

7%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

Dag van de Arbeid (1 mei)

Midzomerdag

Internationale Mensenrechtendag

Internationale Vrouwendag (8 maart)

Nationale Vrijwilligersdag

De dag dat Nederland zich in de 16e
eeuw onafhankelijk verklaarde

Suikerfeest

Internationale Darwin Dag (bedenker
evolutieleer)

Nationale Verkiezingsdag

De Geboortedag van Spinoza
(Nederlandse filosoof)

vindt dat er geen nieuwe feestdagen                        

bij moeten komen

De humanist: het percentage dat er geen nationale feestdag bij ziet komen 

is wat kleiner dan de totale groep (30%). Een kwart van de humanisten 

zou Internationale Mensenrechtendag als nationale feestdag willen vieren 

en 15% zou Internationale Vrouwendag willen vieren. Daarnaast zegt 12% 

dat het Suikerfeest als nationale feestdag gevierd mag worden en 7% zegt 

dit van Internationale Darwin dag. Deze percentages liggen wat hoger dan 

van andere groepen. 
* Start veldwerk was op 1 mei: 

Dag van de Arbeid

*

Een hoger percentage 25-44 jarigen zou de dag van de Arbeid vieren 

(25%) dan de generaties daarboven (12%). 

Een hoger percentage laag opgeleiden zou de dag van de Arbeid wel 

willen vieren (25%) dan hoger opgeleiden (11%). Maar ook een hoger 

percentage laag opgeleiden vindt dat er géén nieuwe feestdag bij moet 

komen (53%) t.o.v. de hoog opgeleiden (41%). 

44%
Vieren nieuwe nationale feestdag:
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Bij feestelijke gebeurtenissen gaat meer dan de helft uit eten en/of men nodigt 

mensen uit voor een koffie/drankje

Vraag 15 Heb je speciale gewoontes bij feestelijke gebeurtenissen in het leven? Geef aan welke op jou van toepassing zijn. Meerdere antwoorden mogelijk Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

54%

50%

29%

13%

11%

9%

7%

5%

5%

3%

3%

19%

ik ga met anderen eten (binnen of
buitenshuis)

ik nodig mensen uit voor koffie/drankje

ik organiseer een feestje of ga naar
een feestje

ik luister of maak muziek

ik deel het op de sociale media

ik maak tekeningen, foto’s, filmpjes etc

ik ga naar een voor mij speciale plaats

ik verzamel tastbare herinneringen die
ik op een speciale plaats in huis neer…

ik koop een nieuw kledingstuk, of een
ander artikel

ik schrijf het op (in brief/dagboek etc)

anders

ik doe niets

De humanist: bijna zeven op de tien humanisten (69%) gaat bij feestelijke 

gebeurtenissen met anderen samen eten (binnen of buitenshuis) en 54% 

nodigt mensen uit voor koffie/drankje. Dit eerste percentage is hoger dan 

voor alle andere groepen. 

Daarnaast ligt het percentage dat muziek maakt of naar muziek luistert 

hoger onder humanisten (22%) dan onder andere groepen (niet 

godsdienstige (12%), ‘niets’(8%), agnosten (10%) en atheïsten (11%), 

anders (6%))

Bij vrijwel alle genoemde gewoontes geven meer vrouwen aan dat deze 

gewoonte op hen van toepassing is dan mannen. Een hoger 

percentage mannen geeft dan ook aan niets te doen (26%) ten opzichte 

van vrouwen (13%). 

Van de mensen die hoger opgeleid zijn geeft een hoger percentage aan 

met mensen uit eten te gaan (68%) en een hoger percentage geeft aan 

tekeningen, foto’s en filmpjes te maken (17%) bij feestelijke 

gebeurtenissen dan mensen met een lagere opleiding dat doen (laag 

opgeleid; 45% en 6%, middelbaar opgeleid: 46% en 4%)

Gewoontes feestelijke gebeurtenissen:
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Meerdere mensen hebben eigen tradities en rituelen met familie en/of vrienden**

Vraag 16 Zijn er in jouw eigen gezin, familie, vriendengroep of andere sociale verbanden ‘eigen’ tradities ontstaan – zoals elk jaar met elkaar iets leuks doen, op vakantie 

gaan, of een gebeurtenis herdenken – die jullie zelf hebben bedacht. Welke tradities zijn dat dan? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n=456 

”

“

47 % n.v.t.

Op oudejaarsdag bij al mijn kinderen oliebollen brengen. waar dan 

ook in Nederland. Eens in de 5 jaar met zijn allen een week met 

vakantie. 

30 april de dag dat ik mijn vrouw heb ontmoet. heel belangrijk

Herinneren van onze ouders op hun sterfdag samen met mijn broers 

en zussen door samen te komen en te vieren. Oudjaar met dezelfde  

vrienden. 

Tuinconcert geven, familie weekend.

Midgetgolven, familiedag met Pasen, uit eten omstreeks verjaardag 

vrienden, western experience. Eens in paar jaren samen op 

vakantie, fietsvierdaagse, brunchen

Kleine dingetjes, tijdens verjaardagen

Weekendje weg met de (klein)kinderen. Kerst buiten vieren met 

de houtkachel aan. Met mijn broer en schoonzus uit eten gaan op 

mijn moeders verjaardag 

Haringparty

**Zie voor een overzicht van alle gegeven antwoorden de bijgevoegd document
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Vier op de tien ‘ongelovigen’ heeft thuis een afbeelding van een dierbare die 

gestorven is

Vraag 17 Onderstaand zie je een aantal activiteiten die te maken hebben met rouw, verlies en verdriet. Welke van deze doe jij wel eens? Meerdere antwoorden mogelijk Basis: ‘ongelovige’ 

Nederlanders n= 865

42%

39%

30%

27%

24%

14%

10%

5%

5%

2%

ik heb thuis een afbeelding van dierbare
die gestorven is

ik herdenk regelmatig mensen die
gestorven zijn

ik doe niets

ik praat met mensen over mijn rouw of
verdriet

ik steek wel eens een kaarsje voor iemand
op

ik bezoek regelmatig een graf, een urn of
een plek waar iemand is uitgestrooid

ik bewaar spullen of foto’s van ex geliefden

ik schrijf mijn leed van mij af

anders

ik herdenk het moment van scheiding of
het uitgaan van een relatie

De humanist: van vrijwel alle genoemde activiteiten die te maken hebben 

met rouw geeft een hoger percentage humanisten aan deze activiteit wel 

eens te doen in vergelijking met de niet gelovige en ‘niets’. Bijvoorbeeld 

39% van de humanisten praat met mensen over eigen rouw of verdriet, 

21% van de niet gelovige doet dit en 22% van ‘niets’ doen dit.  

Wederom geeft voor een groot aantal van de genoemde activiteiten een 

hoger aantal vrouwen aan dat zij deze activiteit ondernemen dan mannen. 

32% van de vrouwen steekt wel eens een kaarsje op, waar 17% van de 

mannen deze activiteit onderneemt. Herdenken, spullen bewaren en 

praten met anderen doen vrouwen meer dan mannen. 

Het percentage dat geen van deze activiteiten onderneemt is het hoogst 

onder de jongste generatie (18-24); 43%. 

Van meerdere activiteiten geeft een hoger percentage hoog opgeleiden 

aan deze wel eens te ondernemen. Bijvoorbeeld 35% van de hoger 

opgeleiden steekt wel eens een kaarsje aan, van de lager opgeleiden doet 

18% dit wel eens.

Activiteiten die troost bieden:
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Mening over religie in het onderwijs en gelijke behandeling volgens de wet

Vraag 18 Welke uitspraak geeft het beste jouw mening weer? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865 

Vraag 19 Welke uitspraak geeft het beste jouw mening weer? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865 

7%

36%

28%

28%

Religieus onderwijs is prima. Het moet
zo blijven zoals het is.

Religieus onderwijs is prima, zolang het
ook andere opvattingen toelaat.

Ik vind religieus onderwijs prima zo
lang er maar voldoende openbare

scholen zijn als alternatief

Ik vind dat religieus onderwijs in zijn
geheel moet worden afgeschaft.

Onderwijs
76% Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn 

worden in Nederland voor de wet gelijk behandeld.

21% Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn 

worden in Nederland voor de wet gelijk behandeld, maar 

in de praktijk wordt religie voorgetrokken

3% Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn 

worden in Nederland voor de wet gelijk worden 

behandeld, maar in de praktijk worden niet-

godsdienstige voorgetrokken.
De humanist: het percentage humanisten dat vindt dat religieus onderwijs in 

zijn geheel moet worden afgeschaft ligt hoger dan de totale groep (36%).
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De meerderheid is voor geen bemoeienis van Nederland als het gaat om 

vrijheid van geloof en ongeloof wereldwijd 

Vraag 20 Nederland is een van de meest vrije landen in de wereld als het gaat om geloof en ongeloof (in 13 landen staat de doodstraf op ongelovigheid). Welke van de volgende uitspraken is 

voor jou het meest van toepassing? Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 865

De humanist: 35% van de humanisten geeft aan dat de stelling 

‘Nederland moet zich actief inzetten om de vrijheid van geloof 

en ongeloof in de wereld te vergroten en ervoor te zorgen dat 

vervolging in die 13 landen niet meer voorkomt’ het meest op 

hen van toepassing is. 

27% Elk land maakt zijn eigen wetten, daar moet Nederland 

zich niet mee bemoeien

10% Nederland moet zich niet actief met die wetten 

bemoeien maar wel ongelovige vluchtelingen opnemen

16% Nederland moet zich actief inzetten om de vrijheid van 

geloof en ongeloof in de wereld te vergroten

23% Nederland moet zich actief inzetten om de vrijheid van 

geloof en ongeloof in de wereld te vergroten en ervoor te 

zorgen dat vervolging in die 13 landen niet meer voorkomt

23% geen mening
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Filosofische slotvraag: Wat geeft het leven zin?

Hieronder een aantal voorbeelden uit de gegeven antwoorden.**

Vraag 21 We eindigen met een filosofische vraag. Iedereen stelt zich wel eens de vraag of zijn of haar leven zinvol is. Wanneer ervaar jij je leven als zinvol?  Basis: ‘ongelovige’ Nederlanders n= 

“

”

Als ik me tevreden voel (maar echt zinvol...we zijn maar een 

(irritant) deeltje van de natuur

Als mijn kinderen goed terecht komen.

Als je al van de kleine dingetjes kunt genieten en ook 

andere daarbij kunt helpen om van te genieten !

Als je jezelf in de spiegel kunt aankijken zonder enig spijt of 

schuldgevoel

Wanneer ik wakker word - naar buiten kijk - m'n ogen dicht doe 

en denk: wat ben ik toch een boffer nú te leven!

Het leven moet zo aangenaam mogelijk zijn. Zinvol is het 

sowieso niet.

Als ik iets kan betekenen voor anderen. Zowel privé als zakelijk.

Als mijn zoon en gezinnetje geluk uitstraalt en het goed met ze 

gaat. het leven is zinvol als je de dag afsluit met een lach op 

het gezicht. Hetzelfde geldt voor mijn zusje en haar zoon.

Als ik in harmonie ben met mijn omgeving/medemens

Als ik innerlijke rust ervaar.Als ik een positieve bijdrage lever aan de mensen met wie ik 

omga. Dat geldt ook voor de maatschappij waarin ik leef.

Wanneer ik mijn dierbaren of vrienden kan helpen. Niet 

alleen met gunsten of handelingen - maar vooral ook met 

plezier en geluk.

**Zie bijgevoegd document voor een overzicht van alle gegeven antwoorden
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Bijlage
3



Uitnodigingsmail en vragenlijst

1 
Als mensen vragen of je godsdienstig bent, wat zeg je 
dan? 
 

Single-responsevraag 

   
 

 Ja, ik ben godsdienstig 

 Nee, ik ben niet godsdienstig 
 

2 
Helaas valt u niet binnen de doelgroep voor dit 
onderzoek. Hartelijk dank voor uw interesse en bereidheid 
in deelname. U kunt nu op verder klikken. 
 

Tussenpagina 

   

 
vraag 1 is beantwoord met 1 (Ja, ik ben godsdienstig) 

 

  
 

3 
Screen outs 
 

 

   

 
vraag 1 is beantwoord met 1 (Ja, ik ben godsdienstig) 

 

  

 
 



Vragenlijst

28

 

4 
We leggen je nu een aantal termen voor die worden 
gebruikt om mensen die niet godsdienstig zijn te 
beschrijven. Welke van de onderstaande omschrijvingen 
past het beste bij jou? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Multi-responsevraag 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 niet godsdienstig 

 niets 

 atheïst (iemand die niet gelooft dat er een god/goden bestaan) 

 agnost (iemand die vindt dat je niet kan weten of er een god/goden bestaan) 

 humanist (iemand die inspiratie haalt uit mensen en wat mensen zelf voortbrengen) 

 spiritueel 

 anders, namelijk 

 
 
 
 
 

 

5 
We hebben een selectie van vaak genoemde waarden 
gemaakt. Kun je aangeven welke drie jij het belangrijkste 
vindt? 
Je kan maximaal 3 waarden aangeven 

Multi-responsevraag 

Maximaal aantal vinkjes: 3 

   
 

 vrijheid 

 gelijkheid/gelijkwaardigheid 

 samenwerken 

 solidariteit 

 comfortabel leven 

 opwindend leven 

 het gezin 

 geluk 

 innerlijke harmonie 

 liefde en seksualiteit 

 zelfrespect 

 prestatie 

 erkenning, status 

 ware vriendschap 

 wijsheid 

 schoonheid 
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6 
In welke mate voel je je verantwoordelijk voor de volgende 
zaken? 
 

Tabelvraag (single 
response) 

   
 

 heel 
verantwoordelij
k 

redelijk 
verantwoordelij
k 

neutraa
l 

niet zo 
verantwoordelij
k 

helemaal niet 
verantwoordelij
k 

 

voor mezelf       

voor mijn 
gezin/famili
e 

     

 

voor mijn 
vrienden      

 

voor mijn 
buurt      

 

voor mijn 
werk      

 

voor 
kwetsbaren      

 

voor (een 
deel van) 
de wereld 

     

 

 

7 
Stel je voor dat je je zelf moet beschrijven aan iemand die 
jou wil leren kennen. Hoe belangrijk zijn de volgende zaken 
voor jou in je beschrijving? 
 

Tabelvraag (single 
response) 

   
 

 heel 
belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

neutraal niet zo 
belangrijk 

helemaal 
niet 
belangrijk 

 

mijn beroep       

mijn gezinssituatie       

mijn seksuele 
voorkeur      

 

de plek waar ik woon 
of gewoond heb      

 

mijn hobby’s       

mijn vrijwilligerswerk       

mijn uiterlijk       

mijn 
levensbeschouwelijke 
(niet-godsdienstige) 
overtuigingen 

     

 

mijn politieke kleur       

mijn vrienden/mijn 
netwerk      

 

mijn gezondheid       

mijn financiële positie       
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9 
Wat geeft je troost? Hoe belangrijk zijn de volgende zaken 
als je troost nodig hebt? 
 

Tabelvraag (single 
response) 

   
 

 heel 
belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

neutraal niet zo 
belangrijk 

helemaal 
niet 
belangrijk 

 

mezelf 
verwennen 
(lekker eten, iets 
nieuws kopen, 
wellness) 

     

 

met mensen 
praten      

 

steun krijgen 
van 
anderen/het 
idee dat je er 
niet alleen voor 
staat. 

     

 

rituelen (een 
kaarsje branden, 
vuurtje maken 
etc) 

     

 

de natuur       

liefde       

lichamelijkheid 
(aanrakingen, 
knuffelen, seks 
etc) 

     

 

een tekst, een 
boek, muziek, 
een schilderij, 
theater 

     

 

het idee dat 
alles een 
bedoeling heeft 

     

 

het idee dat 
alles toeval is      

 

alcohol, 
recreatieve 
drugs 

     

 

sporten of 
andere hobby 
uitvoeren 

     

 

mindfullness, 
meditatie      

 

 

8 
Waar word jij gelukkig van? Hoe belangrijk zijn de 
volgende zaken voor je geluk? 
 

Tabelvraag (single 
response) 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 heel 
belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

neutraal niet zo 
belangrijk 

helemaal 
niet 
belangrijk 

 

het alledaagse 
leven      

 

persoonlijke 
groei (b.v. door 
reizen, studeren, 
hobby’s 
uitvoeren) 

     

 

samen zijn met 
anderen      

 

iets doen voor 
een ander      

 

feest vieren       

dat mijn 
gezin/mijn 
naasten gelukkig 
zijn 

     

 

shoppen       

kunst en cultuur       

alcohol, 
recreatieve 
drugs 

     

 

vrij zijn van 
financiële zorgen      

 

de natuur       

lichamelijkheid, 
aanrakingen, 
knuffelen, seks 
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10 
Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over de 
gevolgen van het Corona-virus. Waar maakte je je vóór 
de uitbraak van dit virus vooral zorgen over? 
Geef jouw drie belangrijkste zorgen aan 

Multi-responsevraag 

Maximaal aantal vinkjes: 3 

   
 

 mijn gezondheid 

 de gezondheid van anderen 

 ruzies en conflicten in mijn omgeving 

 mijn eigen financiële positie 

 de financiële positie van mijn kinderen/naasten 

 de economie in Nederland 

 de ongelijkheid in de wereld 

 de natuur en milieuvervuiling 

 de tegenstellingen in de samenleving 

 integratie en migratie 

 politiek extremisme 

 religieus extremisme 

 anders 

 ik maakte me nergens zorgen over Ex 
 

11 
Iedereen staat weleens voor een belangrijke keuze in het 
leven. Bijvoorbeeld als je moet kiezen voor een studie, of 
je wilt een conflict met iemand oplossen. Ook moet je in 
het dagelijks leven weleens kiezen tussen goed en 
kwaad: bijvoorbeeld als je iemand iets ziet stelen in de 
supermarkt en je moet beslissen of je dat aangeeft of 
niet. Als je voor dit soort keuzes of vragen staat, hoe 
kom je dan tot een oplossing? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

Multi-responsevraag 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 door zelf goed na te denken 

 door me de lessen te herinneren van mijn ouders 

 door na te gaan hoe bekenden/of familie zouden handelen 

 door me te verdiepen hoe bekende mensen met dit dilemma om zouden gaan 

 door na te gaan hoe wetenschappers, filosofen of andere deskundigen adviseren ermee om 
te gaan 

 door inspiratie te halen uit films, fictie boeken, theater of tv-series. 

 door er met anderen over in gesprek te gaan. 

 anders 

 weet niet 
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12 
Wie is of zijn jouw grootste voorbeelden? 
Geef 1 tot 3 voorbeelden 

Invulveldenvraag 

   
 

Voorbeeld 
1  

 

Voorbeeld 
2  

 

Voorbeeld 
3  

 

 

13 
Kun je kort uitleggen waarom dat zo is? 
 

Open vraag 
(groot) 

   
 

  

 
 

14 
Sommige dagen zijn nationale feestdagen, zoals Kerst, 
Koningsdag en 5 mei. Als jij mag beslissen dat er een 
nieuwe nationale feestdag bij komt, welke dag zou jij 
dan wel willen vieren? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

Multi-responsevraag 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 Internationale Darwin Dag (bedenker evolutieleer) 

 Dag van de Arbeid (1 mei) 

 Internationale Vrouwendag (8 maart) 

 Midzomerdag 

 De dag dat Nederland zich in de 16e eeuw onafhankelijk verklaarde 

 De Geboortedag van Spinoza (Nederlandse filosoof) 

 Internationale Mensenrechtendag 

 Nationale Verkiezingsdag 

 Nationale Vrijwilligersdag 

 Suikerfeest 

 Er moeten geen nieuwe feestdagen bijkomen. Ex 
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15 
Heb je speciale gewoontes bij feestelijke gebeurtenissen 
in het leven? Geef aan welke op jou van toepassing zijn. 
Meerdere antwoorden mogelijk 

Multi-responsevraag 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 ik nodig mensen uit voor koffie/drankje 

 ik ga met anderen eten (binnen of buitenshuis) 

 ik schrijf het op (in brief/dagboek etc.) 

 ik organiseer een feestje of ga naar een feestje 

 ik maak tekeningen, foto’s, filmpjes etc. 

 ik deel het op de sociale media 

 ik ga naar een voor mij speciale plaats 

 ik verzamel tastbare herinneringen die ik op een speciale plaats in huis neer zet 

 ik luister of maak muziek 

 ik koop een nieuw kledingstuk, of een ander artikel 

 anders 

 ik doe niets Ex 
 

16 
Zijn er in jouw eigen gezin, familie, vriendengroep of andere 
sociale verbanden ‘eigen’ tradities ontstaan – zoals elk jaar 
met elkaar iets leuks doen, op vakantie gaan, of een 
gebeurtenis herdenken – die jullie zelf hebben bedacht. 
Welke tradities zijn dat dan? 
 

Open vraag 
(groot) 

   
 

  

 
 

17 
Onderstaand zie je een aantal activiteiten die te maken 
hebben met rouw, verlies en verdriet. Welke van deze 
doe jij wel eens? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

Multi-responsevraag 

Minimaal aantal vinkjes: 1 

   
 

 ik herdenk regelmatig mensen die gestorven zijn 

 ik bezoek regelmatig een graf, een urn of een plek waar iemand is uitgestrooid 

 ik steek wel eens een kaarsje voor iemand op 

 ik heb thuis een afbeelding van dierbare die gestorven is 

 ik herdenk het moment van scheiding of het uitgaan van een relatie 

 ik bewaar spullen of foto’s van ex geliefden 

 ik schrijf mijn leed van mij af 

 ik praat met mensen over mijn rouw of verdriet 

 anders 

 ik doe niets Ex 
 

18 
Welke uitspraak geeft het beste jouw mening weer? 
 

Single-responsevraag 

   
 

 Religieus onderwijs is prima. Het moet zo blijven zoals het is. 

 Religieus onderwijs is prima, zolang het ook andere opvattingen toelaat. 

 Ik vind religieus onderwijs prima zo lang er maar voldoende openbare scholen zijn als 
alternatief 

 Ik vind dat religieus onderwijs in zijn geheel moet worden afgeschaft. 
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19 
Welke uitspraak geeft het beste jouw mening weer? 
 

Single-responsevraag 

   
 

 Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn worden in Nederland voor de wet gelijk  
behandeld. 

 Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn worden in Nederland voor de wet gelijk  
behandeld, maar in de praktijk wordt religie voorgetrokken. 

 Gelovigen en mensen die niet godsdienstig zijn worden in Nederland voor de wet gelijk 
worden behandeld, maar in de praktijk worden niet-godsdienstigen voorgetrokken. 

 

20 
Nederland is een van de meest vrije landen in de wereld 
als het gaat om geloof en ongeloof (in 13 landen staat de 
doodstraf op ongelovigheid). Welke van de volgende 
uitspraken is voor jou het meest van toepassing? 
 

Single-responsevraag 

   
 

 Elk land maakt zijn eigen wetten, daar moet Nederland zich niet mee bemoeien 

 Nederland moet zich niet actief met die wetten bemoeien maar wel ongelovige 
vluchtelingen opnemen 

 Nederland moet zich actief inzetten om de vrijheid van geloof en ongeloof in de wereld te 
vergroten 

 Nederland moet zich actief inzetten om de vrijheid van geloof en ongeloof in de wereld te 
vergroten en ervoor te zorgen dat vervolging in die 13 landen niet meer voorkomt 

 geen mening 
 

21 
We eindigen met een filosofische vraag. Iedereen stelt zich 
weleens de vraag of zijn of haar leven zinvol is. Wanneer 
ervaar jij je leven als zinvol? 
 

Open vraag 
(groot) 

   
 

  

 
 


