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INHOUD VAN DE VRAGENLIJST 
 
 
A1 – A10 Media; sociaal vertrouwen 
 
B1 – B50 Politiek, inclusief: politieke interesse, effectiviteit, vertrouwen, 

deelname aan verkiezingen en andere vormen van 
participatiedeelname, partijtrouw, sociaal-politieke 
evaluaties/oriëntaties, overheden op verschillende niveaus. 

 
C1 – C28 Subjectief welzijn en sociale uitsluiting; religie; beeld van 

discriminatie; nationale en etnische identiteit. 
 
D1 – D58 Immigratie- en asielvraagstukken, inclusief: houdingen, 

voorstellingen, beleidsvoorkeuren en kennis. 
 
E1 – E43 Burgerbetrokkenheid: inclusief lidmaatschap van organisaties, 

familie- en vriendschapsbanden, burgerwaarden, werkomgeving. 
 
F1 – F65 Sociaal-demografisch profiel, inclusief: samenstelling van het 

huishouden, geslacht, leeftijd, woonomgeving, opleiding & 
beroepsgegevens van de geënquêteerde, partner, ouders, 
vakbondslidmaatschap, huishoudinkomen, huwelijkse staat. 

 
Deel G Menselijke waardenschaal (Self-completion supplementaire 

vragenlijst) 
 
Deel H  Testvragen 
 
Deel I Interviewervragen 
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A1 TOON KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie  
kijken? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 

 
      

   Geen tijd aan besteed 

   Minder dan een ½ uur 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 

   Meer dan 3 uur  

   (Weet niet) 

       
   
 
 

A2 NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de 
televisie kijkt, kijkt u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteiten1?  Wilt u  deze kaart 
weer gebruiken. 

    
  

   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur  07 

   (Weet niet) 88 

                                                      
1 Over “politiek en actualiteiten”: over kwesties die betrekking hebben op regeren en overheidsbeleid, en op mensen die 
daarmee te maken hebben. 

00 GA NAAR A3 

01 

02 

03 

04 VRAAG A2 

05 

06 

07 

88 



(09-02-5021) 4

VRAAG ALLEN 
A3  NOG STEEDS KAART 1, Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan 

naar de radio luisteren?   
    
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A5 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 VRAAG A4 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

   
 

A4 NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de radio 
luistert, luistert u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteiten?      

 
   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens  3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

 
VRAAG ALLEN 

A5 NOG STEEDS KAART 1, Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan 
het lezen van kranten? Wilt u weer antwoorden aan de hand van deze kaart? 

 
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A7 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 VRAAG A6 
   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 
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 A6 NOG STEEDS KAART 1 En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteiten? 
   
 

   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

  
VRAAG ALLEN 

A7  TOON KAART 2 Wilt u nu deze kaart gebruiken voor uw antwoord? Hoe vaak maakt u – thuis of op 
het werk – gebruik van het internet of e-mail voor uw persoonlijke2 privé doeleinden?   

 
   Geen toegang thuis of op het werk 00 

   Nooit 01  

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   meerdere keren per maand  04 

   1 keer per week 05 

   meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 
 
 
 

A8 TOON KAART 3: Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet 
voorzichtig3 genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?  

 Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10 aan de hand van deze kaart, waarbij 0 betekent dat je niet 
voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat de meeste mensen te vertrouwen zijn? 

 
 

Je kunt 
niet 

voorzichtig 
genoeg 

zijn 

         De meeste 
mensen zijn 

te 
vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
             
  
 
 
 

                                                      
2 ‘Persoonlijke doeleinden’  betekent voor  privé-gebruik of ter ontspanning, niets te maken hebbend met werk of beroep.    
3 “je kunt niet voorzichtig genoeg zijn” je moet alert zijn of altijd enigszins achterdochtig  
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A9 TOON KAART 4: Wilt u nu deze kaart gebruiken? Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen 
misbruik van u  te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? 

         
De meeste 

mensen 
zouden 

proberen 
misbruik van 
mij te maken 

         De meeste 
mensen 
zouden 
proberen 
eerlijk te zijn 

(weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

  
A10 TOON KAART 5: Denkt u dat mensen meestal behulpzaam4 proberen te zijn of denkt u dat zij  

meestal aan zichzelf denken?  Wilt u nu gebruik maken van deze kaart? 
 
  

Mensen 
denken 

meestal aan 
zichzelf  

         Mensen 
proberen 
meestal 
behulpzaam 
te zijn 

(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
              
 

Nu willen wij graag enkele vragen stellen over politiek en overheid 

B1 Hoe geïnteresseerd bent u in de politiek?  
bent u… LEES VOOR… 

 zeer geïnteresseerd, 1  

 redelijk geïnteresseerd, 2 

 nauwelijks geïnteresseerd, 3 

 of, helemaal niet geïnteresseerd? 4 

  (Weet niet) 8 
 

 
B2  TOON KAART 6 Hoe vaak vindt u politiek zo ingewikkeld dat u niet echt kunt begrijpen wat er aan de 

hand is? 
   
   Nooit 1 

   Zelden 2 

   Soms 3 

   Regelmatig 4 

   Vaak 5 

   (Weet niet) 8 
 

 
 

                                                      
4 Het bedoelde contrast is tussen eigenbelang en belangeloze hulpvaardigheid 
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B3 TOON KAART 7 Denkt u dat u een actieve rol5 zou kunnen spelen in een groep die zich bezighoudt 
met politieke kwesties? 
   

 
   Zeker niet 1 

   Waarschijnlijk niet 2 

   Misschien wel, misschien niet 3 

   Waarschijnlijk wel 4 

   Zeker wel 5 

   (Weet niet) 8 
 
 
B4 TOON KAART 8 Hoe moeilijk of gemakkelijk vindt u het om uw mening6 te vormen over politieke 

kwesties7?   
   
 
   Zeer moeilijk 1 

   Moeilijk 2 

   Niet moeilijk en niet gemakkelijk 3 

   Gemakkelijk 4 

   Zeer gemakkelijk 5 

   (Weet niet) 8  
 
 
B5 TOON KAART 9 Denkt u, in  het algemeen, dat politici zich bekommeren om  wat mensen zoals u 

denken?  
 
   Er zijn bijna geen politici die zich bekommeren 1 

    om wat mensen zoals ik denken  

   Er zijn er maar heel weinig die zich er om bekommeren 2 

   Sommigen bekommeren zich er om  3 

   Velen bekommeren zich er om 4 

   De meeste politici bekommeren zich 5 

   om wat mensen zoals ik denken  

   (Weet niet) 8  
 
 

                                                      
5 “een actieve rol spelen”: deelnemen in discussies/debatten en besluitvorming  
6 een mening vormen 
7 “Politieke kwesties” in deze context verwijst naar politieke debatten, beleid, controverses, enz. 
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B6  TOON KAART 10 Vindt u dat politici alleen geïnteresseerd zijn in het krijgen van stemmen van 
mensen, meer dan in de meningen van deze mensen?  

   
 
   Bijna alle politici zijn alleen in stemmen geïnteresseerd 1 

   De meeste politici zijn alleen in stemmen geïnteresseerd 2 

   Sommige politici zijn alleen in stemmen geïnteresseerd, andere niet 3 

   De meeste politici zijn geïnteresseerd in de meningen van mensen 4 

   Bijna alle politici zijn geïnteresseerd in de meningen van mensen 5 

   (Weet niet) 8  
 
 

TOON KAART 11:  Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk 
heeft in elk van de instellingen die ik oplees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een 
instelling en 10 betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste… LEES VOOR  

 
 

 
  Helemaal 

geen  
vertrouwen 

         Volledig 
vertrouwen 

 (Weet 
niet) 

               
 B7 … Nederlands 

parlement? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B8 …het 
rechtsstelsel? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B9 … de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B10 … politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B11 … het 
Europees 
parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B12 … de Verenigde 
Naties? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 
    

B13   Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. 
  Heeft u tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen8 in mei 2002 gestemd?  
   
   Ja 1 VRAAG B14  

   Nee   2 

   Niet stemgerechtigd 3 GA NAAR B15 

   (Weet niet) 8 

                                                      
8 Hiermee worden de parlementsverkiezingen op 15 mei 2002 bedoeld  
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INDIEN ‘JA’ BIJ B13 
 
 B14 Op welke partij heeft u bij die verkiezingen gestemd? 
   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03 

   Lijst Pim Fortuin 04 

   D’66 05 

   Groenlinks 06 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

   SGP 10 

  Andere (HIER SCHRIJVEN) ______________________________ 11 

   (Geweigerd) 77 

   (Weet niet) 88 
 
  

VRAAG ALLEN 
Er zijn verschillende manieren om te proberen dingen in Nederland te verbeteren of te helpen 
voorkomen dat dingen verkeerd gaan. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een van de volgende 
dingen gedaan? 
Ten eerste … LEES VOOR 

   
Ja 

 
Nee 

(Weet 
niet) 

 B15 Contact opgenomen met een politicus, een landelijke of 
gemeentelijke ambtenaar 

 
1 

 
2 

 
8 
 

 B16 In een politieke partij of actiegroep actief geweest 1 2 8 
 

 B17 In een andere organisatie of vereniging  actief geweest 
 

1 
 

2 
 

8 
 

 B18 Een sticker of badge gedragen  voor een campagne  
 

1 2 8 
 

 B19 Deelgenomen aan een handtekeningenactie  1 2 8 
 

 B20 Deelgenomen aan een geoorloofde openbare 
demonstratie  
 

1 
 

2 
 

8 

 B21 Bepaalde producten geboycot 1 2 8 
 

 B22 Welbewust bepaalde producten gekocht om politieke,  
ethische  of  milieu-redenen 

 
1 

 
2 

 
8 
 

 B23 Geld geschonken aan een politieke organisatie of 
groepering 
 

1 2 8 
 

 B24 Deelgenomen aan illegale protestacties 1  2 8 
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VRAAG ALLEN 
B25a  Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer 

 verbonden voelt9 dan met al de andere?  
   Ja 1 VRAAG B25b  

   Nee 2 
     GA NAAR B26 
   (Weet niet) 8 
 

 
 B25b Welke? 

   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03 

   Lijst Pim Fortuin 04 

   D’66 05 

   Groenlinks 06 VRAAG B25c 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

   SGP 10 

  Andere (HIER SCHRIJVEN) ______________________________ 11 

   (Geweigerd) 77 GA NAAR B26 

   (Weet niet) 88 
 
 
 

 
   VRAAG INDIEN ER EEN PARTIJ IS OPGEGEVEN BIJ B25b (codes 01 tot en met 11) 
B25c  Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij?   Voelt u zich 
    LEES VOOR 

    nauw verbonden, 1  

   redelijk verbonden, 2 

   niet verbonden, 3 

   of, helemaal niet verbonden? 4  

   (Weet niet) 8 
 
  
  VRAAG ALLEN 

B26   Bent u lid10 van een politieke partij?   
 
  . Ja 1 VRAAG B27  

   Nee 2 
     GA NAAR B28 
   (Weet niet) 8 
 

    
                                                      
9 “verbonden”: in de zin van de partij met welke men zich het meest identificeert of sympathie voor voelt, of met welke 
men is verbonden, ongeacht waar men op stemt. 
10 Bedoeld wordt officieel lidmaatschap of geregistreerd staan bij een partij  
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  VRAAG INDIEN ‘JA’ BIJ B26  
B27 Welke? 
   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03 

   Lijst Pim Fortuin 04 

   D’66 05 

   Groenlinks 06 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

   SGP 10 

  Andere (HIER SCHRIJVEN) ______________________________ 11 

   (Geweigerd) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
   

  VRAAG ALLEN 
B28 TOON KAART 12: In de politiek wordt soms gesproken van “links” en “rechts”.   

Als u deze kaart gebruikt, waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 
rechts betekent?  

 
 Links Rechts   (Weet 
      niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
   

B29 TOON KAART 13 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het 
algemeen? Gebruik deze kaart om te antwoorden, waarbij 0 zeer ontevreden betekent en 10 zeer 
tevreden betekent. 

 
   Zeer         Zeer 

  ontevreden          tevreden        (Weet 
                   niet) 

 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88   

 
 

 
B30 NOG STEEDS TOON KAART 13: Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand  

van de economie in Nederland?  
 

 Zeer Zeer 
 ontevreden tevreden    (Weet 
       niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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B31 NOG STEEDS TOON KAART 13 Als u nu stilstaat bij de Nederlandse regering11, hoe tevreden bent 
u over de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 

 
 Zeer Zeer 
 ontevreden tevreden     (Weet 
       niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

  
 

B32 NOG STEEDS TOON KAART 13 Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de 
democratie12 werkt in Nederland?    Gebruik nog steeds deze kaart. 

 
 Zeer Zeer 
 ontevreden tevreden      (Weet 
        niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

B33 TOON KAART 14 Wilt u nu via deze kaart zeggen wat u in het algemeen vindt van de huidige staat 
van het onderwijs13 in Nederland? 

 
 Zeer Zeer 
 slecht goed      (Weet 
       niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

B34 NOG STEEDS TOON KAART 14  Nog steeds gebruikmakend van deze kaart, kunt u zeggen wat u in 
het algemeen vindt van de huidige staat van de gezondheidszorg in Nederland? 

 
 Zeer Zeer 
 slecht goed      (Weet 
       niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

TOON KAART 15: Beleid kan op verschillende niveaus worden bepaald.   
Kunt u met gebruik van deze kaart  zeggen op welk niveau u denkt dat over  de volgende 
beleidsterreinen hoofdzakelijk dient te worden beslist?   LEES VOOR EN GEEF OP ELKE REGEL 
EEN CODE 
 
   Internationaal  Europees  Nationaal Regionaal   (Weet 

   niveau niveau niveau of plaatselijk    niet) 
      niveau   
 B35 … bescherming van het milieu  1 2 3 4    8  

 B36 … strijd tegen georganiseerde misdaad  1 2 3 4 8   

 B37 … landbouw   1 2 3 4 8 

 B38 … defensie   1 2 3 4 8 

                                                      
11 De mensen die nu regeren, het huidige regeringsstelsel 
12 Hier wordt het democratische systeem ‘in de praktijk’ bedoeld, in tegenstelling tot hoe de democratie ‘zou moeten’ 
functioneren 
13 De “staat van het onderwijs” (zie ook, “staat van gezondheid” in B34) omvat kwaliteit, toegankelijkheid en 
effectiviteit/efficiëntie. 
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   Internationaal  Europees  Nationaal Regionaal   (Weet 
   niveau niveau niveau of plaatselijk    niet) 
      niveau   
  

 B39 …maatschappelijk welzijn 1 2 3 4 8 

 B40 … hulp aan ontwikkelingslanden 1 2 3 4 8 

 B41 … immigratie en vluchtelingen 1 2 3 4 8 

 B42 … rentestanden 1 2 3 4 8  

 
TOON KAART 16  Kunt u met deze kaart aangeven in welke mate u het met de volgende uitspraken 
eens of oneens bent.  LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 

   
 

Helemaal 
mee eens

 
 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens, 

niet mee 
oneens  

 
 

Niet mee 
eens 

 
Helemaal 
niet mee 

eens 

 
 

(Weet 
niet) 

 B43 Hoe minder de overheid zich met de 
economie bemoeit14 hoe beter het is 
voor Nederland 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

         
 B44 De overheid zou maatregelen 

moeten nemen om 
inkomensverschillen te verminderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 B45 Werknemers hebben sterke 
vakbonden nodig om hun 
arbeidsomstandigheden en 
salarissen te beschermen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B46 Homoseksuele mannen en lesbische 

vrouwen moeten vrij zijn om hun 
leven te leiden zoals zij dat willen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B47 De wet moet15 altijd worden 

nageleefd ongeacht de 
omstandigheden  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B48 Politieke partijen die de democratie16 

omver willen werpen moeten worden 
verboden  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B49 Uiteindelijk  is economische groei 

altijd schadelijk voor het milieu 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8         
 B50 Men kan op de moderne 

wetenschap rekenen voor de 
oplossing van onze 
milieuproblematiek  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 
 

                                                      
14 “Bemoeien” is hier neutraal bedoeld, niet als “verstoren”  
15  
16 Democratie in de zin van een totaal systeem of een belangrijk deel van een democratisch systeem: de regering, publieke 
omroepen, de rechtbanken, enz. 
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En nu enkele vragen over u en uw leven. 
 

C1 TOON KAART 17 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?  
   
   Zeer          Zeer (Weet 

  ongelukkig           gelukkig niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

C2 TOON KAART 18 Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u om sociale redenen17 vrienden, 
familieleden, of collega’s ontmoet? 

 
   Nooit 01 

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   meerdere keren per maand 04 

   1 keer per week 05 

   meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 
  
   (Weet niet) 88 
 

C3 Heeft u iemand met wie u intieme en persoonlijke18 kwesties kunt bespreken?  
   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 

C4 TOON KAART 19   Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan 
sociale activiteiten19?   

 
 
   Veel minder dan de meesten 1 

   Minder dan de meesten 2 

   Ongeveer evenveel 3 

   Meer dan de meesten 4 

   Veel meer dan de meesten 5 
 
   (Weet niet) 8 
 

                                                      
17 “Om sociale redenen” houdt in ervoor kiezen elkaar te ontmoeten in plaats van in verband met het werk of uit zuiver 
plichtsgevoel. 
18 “Intiem” houdt in seks of familiekwesties, “persoonlijk” kan ook werk of beroepsgerelateerde dingen omvatten. 
19 Evenementen/ontmoetingen met andere mensen naar keuze en ter vermaak in plaats van omwille van het werk of  uit 
plichtsgevoel. 
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C5 Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van 
lichamelijk geweld20?    

   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
C6 Hoe veilig voelt u zich – of zou u zich voelen – als u in het donker in uw eentje door deze buurt21 

loopt? Als u dat doet of zou doen, voelt u zich dan… LEES VOOR 
 
   heel veilig, 1 

   veilig, 2 

   onveilig, 3 

   of, heel onveilig? 4 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
C7 Hoe is uw gezondheid22 over het algemeen? Zou u die omschrijven als … LEES VOOR 
   zeer goed,  1 

   goed,  2 

   redelijk,  3 

   slecht,  4 

   of, zeer slecht? 5 
 
   (Weet niet) 8 
 
C8 Wordt u op de een of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt23 door een langdurige ziekte, 

of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening?  DOORVRAGEN OP 
BASIS VAN PRECODES. 

 
   Ja, erg 1 

   Ja, in zekere mate 2 

   Nee 3 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
C9 Beschouwt u zichzelf als lid24 van  

een bepaald geloof of kerkgenootschap? Ja 1 VRAAG C10  
   Nee 2 
      GA NAAR C11 
   (Weet niet) 8 
 
 

                                                      
20 Fysiek geweld 
21  
22 Lichamelijke en geestelijke gezondheid 
23 gehinderd in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
24 Waar u zich mee identificeert, niet waar u officieel lid van bent 
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C10 Welk?     
    Christelijk (geen verdere details gegeven) 01 

    Rooms Katholiek 02 

    Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 03 

    Nederlands Hervormd: confessionele richting 04 

    Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 05  

    Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 06  

   Nederlands Hervormd: overige richting (VUL IN)______________ 07  

    Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 08 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 09  GA NAAR C13 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 10 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) 11 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 12 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 13 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: overige richting (VUL IN)___________________ 15 

   Gereformeerd: (geen verdere details gegeven) 16 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 17 

   Ander christelijk kerkgenootschap (VUL IN) _________________ 18 
 
    Hindoeïsme 19 
 
   Boeddhisme 20 
 
   Andere oosterse religie (VUL IN) ____________________ 21 
 
   Jodendom 22 
 
   Islam / Moslim 23 
 
   Humanistisch Verbond 24 
 
  Andere niet-christelijke religie (VUL IN) ______________________ 25 
 
   Geen antwoord 26 

 
VRAAG INDIEN GEEN GODSDIENST OF RELIGIEUZE GROEPERING BIJ C9 

C11 Heeft u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?  
     

    Ja 1 VRAAG C12 

   Nee 2 
     GA NAAR C13 
   (Weet niet) 8 
 
 



(09-02-5021) 17

C12 Welk?  
   Christelijk (geen verdere details gegeven) 01 
    Rooms Katholiek 02 

    Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 03 

    Nederlands Hervormd: confessionele richting 04 

    Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 05  

    Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 06  

   Nederlands Hervormd: overige richting (VUL IN)______________ 07  

    Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 08 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 09  GA NAAR C13 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 10 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) 11 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 12 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 13 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: overige richting (VUL IN)___________________ 15 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 17 

   Ander christelijk kerkgenootschap (VUL IN) _________________ 18 
 
    Hindoeïsme 19 
 
   Boeddhisme 20 
 
   Andere oosterse religie (VUL IN) ____________________ 21 
 
   Jodendom 22 
 
   Islam / Moslim 23 
 
   Humanistisch Verbond 24 
 
  Andere niet-christelijke religie (VUL IN) ______________________ 25 
 
   Geen antwoord 26 
 
 

VRAAG ALLEN 
C13 TOON KAART 20 Ongeacht of u zichzelf nou wel of niet als lid van  een bepaald geloof of 

kerkgenootschap beschouwt, hoe gelovig vindt u dat u bent?  
 

 
   Helemaal niet          Zeer (weet 
   gelovig          gelovig niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C14 TOON KAART 21 Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak 
gaat u tegenwoordig naar  religieuze diensten?  

   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

    Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 
 
   (Weet niet) 88  
  
C15 NOGMAALS TOON KAART 21  Los van wanneer u naar  religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt u?  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 
 
   (Weet niet) 88 

VRAAG ALLEN 
C16 Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in dit land wordt gediscrimineerd?   
    

   Ja 1 VRAAG C17 

   Nee 2 

     GA NAAR C18 
   (Weet niet) 8 
  
C17 Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd? DOORVRAGEN: ‘Welke andere redenen?’  
  CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
 
   Huidskleur of ras 01 

   Nationaliteit 02 

   Geloof 03 

   Taal 04 

   Etnische groep 05 

   Leeftijd 06 

   Geslacht 07 

   Seksuele geaardheid 08 

   Handicap 09 

   Anders (HIER SCHRIJVEN)___________________________ 10 
 
   (Weet niet) 88 
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  VRAAG ALLEN 
 C18 Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 
   Ja 1 GA NAAR C20 

   Nee 2   
     VRAAG C19 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 C19 Wat is uw nationaliteit? 

 
   HIER SCHRIJVEN _________________________ 

 
   (Weet niet) 88 
 
  VRAAG ALLEN 
 C20 Bent u geboren in Nederland?  
   Ja 1 GA NAAR C23 

   Nee 2  VRAAG C21 

   (Weet niet) 8 GA NAAR C23 

 
 
 C21 In welk land bent u geboren? 
  
   HIER SCHRIJVEN __________________ 

   (Weet niet) 888 
 
 
C22 TOON KAART 22 Hoe lang geleden bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?   

    

in het afgelopen jaar 1 

   1-5 jaar geleden 2 

   6-10 jaar geleden 3 

   11-20 jaar geleden 4 

   Meer dan 20 jaar geleden 5 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
  VRAAG ALLEN 
 C23 Welke taal of talen spreekt u thuis het meest?   
      
  SCHRIJF HIER NIET MEER DAN 2 TALEN______________________________  

   ______________________________ 

   (Weet niet) 888 
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C24   Behoort25 u tot een etnische minderheid in Nederland? Daaronder verstaan we etnische groepen 
  zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen die oorspronkelijk niet afkomstig zijn uit 
  Nederland. 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
C25   Is uw vader in Nederland geboren?  
   Ja 1 GA NAAR C27 

   Nee 2  VRAAG C26 

   (Weet niet) 8 GA NAAR C27 

 

C26   TOON KAART 23 Uit welk van deze werelddelen komt uw vader oorspronkelijk26?  
   Europa 01 

   Afrika 02 

   Azië 03 

   Noord-Amerika 04 

   Zuid-Amerika en het Caribisch gebied 05 

   Austraal-Azië (Oceanië) 06 
 
   (Weet niet) 88 

 
  VRAAG ALLEN 
 C27 Is uw moeder in Nederland geboren?  
   Ja 1 GA NAAR D1 

   Nee 2  VRAAG C28 

   (Weet niet) 8 GA NAAR D1 

 
 C28 NOGMAALS TOON KAART 23: Uit welk van deze werelddelen komt uw moeder oorspronkelijk?  
 
   Europa 01 

   Afrika 02 

   Azië 03 

   Noord-Amerika 04 

   Zuid-Amerika en het Caribisch gebied 05 

   Austraal-Azië (Oceanië) 06 
 
   (Weet niet) 88 
 

                                                      
25 “Behoren” doelt op zich verbonden voelen of zich identificeren met. 
26 Geboorteland van de vader wordt bedoeld. Hetzelfde geldt voor de moeder in C28. 



(09-02-5021) 21

 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in Nederland 
wonen. Sommigen hebben voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te 
werken, of om zich met hun families te herenigen. Anderen komen omdat zij in hun 
land worden bedreigd. Hier komen enkele vragen over deze kwestie.   

 
  VRAAG ALLEN 
 D1  Als u denkt aan mensen uit andere landen die tegenwoordig in Nederland komen wonen, is 

het volgens u zo dat… 
 

 …de meesten van hetzelfde ras of dezelfde etnische groep zijn als de   

  meerderheid van de Nederlanders27 1 

  of is het zo dat de meesten van een ander ras of etnische groep zijn, 2 

   of, is het ongeveer gelijk verdeeld? 3 

   (Weet niet) 8 

 
 
 D2  Als u denkt aan mensen die tegenwoordig in Nederland komen wonen vanuit andere landen 

binnen Europa, is het volgens u zo dat… 
 
   …de meesten uit de rijkere landen van Europa komen, 1 

   of is het volgens u zo dat de meesten uit de armere landen  

   van Europa komen, 2 

   of, is het ongeveer gelijk verdeeld? 3 

   (Weet niet) 8 

 
  
 D3  En wat betreft mensen die tegenwoordig in Nederland komen wonen vanuit landen buiten 

Europa, is het volgens u zo dat… 
 
    …de meesten uit de rijkere landen buiten Europa komen, 1 

   of is het volgens u zo dat de meesten uit de armere landen 

    buiten Europa komen, 2 

   of, is het ongeveer gelijk verdeeld? 3 

   (Weet niet) 8 

 
  

                                                      
27  
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 D4  TOON KAART 24 Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat Nederland mensen van 
hetzelfde ras of dezelfde etnische groep als de meeste Nederlanders zou moeten28 toelaten 
om hier29 te komen wonen en leven?    

 
   Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

 
 D5  NOG STEEDS TOON KAART 24 En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een 

ander ras of etnische groep dan de meeste Nederlanders?  Gebruik nog steeds deze kaart. 
 

    Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

    

D6  NOG STEEDS TOON KAART 24 Maak nog steeds gebruik van deze kaart. In welke mate 
vindt u dat Nederland mensen uit de rijkere landen van Europa zou moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven?  

 
   Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

   

D7  NOG STEEDS TOON KAART 24  En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de 
  armere landen van Europa? Blijf deze kaart gebruiken. 

 
   Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

   

                                                      
28  
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 D8 NOG STEEDS TOON KAART 24 In welke mate vindt u dat Nederland mensen uit de rijkere 
landen buiten Europa zou moeten toelaten om hier te komen wonen en leven?  Gebruik 
dezelfde kaart. 

 
    Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

 D9  NOG STEEDS TOON KAART 24 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de 
  armere landen buiten Europa?  

 

   Het Nederlands beleid moet…. 

    velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   sommigen  toelaten 2 

    enkelen toelaten 3 

    niemand toelaten 4 

    (Weet niet 8) 

   
 
TOON KAART 25 Kunt u mij vertellen hoe belangrijk u elk van de volgende zaken vindt, bij de 
beslissing of iemand die buiten Nederland geboren en opgevoed is en daar woont, hier zou mogen 
komen wonen en leven?  

 Ten eerste, hoe belangrijk is het bij die beslissing dat zij …. LEES VOOR 
 
    
   Zeer         Zeer         (Weet 
   onbelangrijk       belangrijk      niet) 

 D10 …goed  zijn opgeleid? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
  
 
 D11 … naaste familie30  hebben  
  die hier woont? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
  
   
 D12 …Nederlands31  kunnen 
  spreken? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
  
   
 D13 …een christelijke32  
  achtergrond  hebben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
  
 
 D14 …blank  zijn? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

                                                                                                                                                                                     
29 Nederland 
30 Naaste familie: bijvoorbeeld broers en zussen, ouders, echtegeno(o)t(e) 
31. 
32  
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   Zeer         Zeer         (Weet 
   onbelangrijk       belangrijk      niet) 

 
 D15 …rijk  zijn? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 D16 …beroepsvaardigheden  
   hebben die Nederland 
  nodig heeft? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 D17 …de manier van leven  
  in Nederland volledig aanvaarden33? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
  

 
TOON KAART 26  Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de volgende 
uitspraken? Ten eerste… LEES VOOR  

   mee eens Niet Helemaal 
 Helemaal  niet mee mee niet (Weet 

 mee eens Mee eens oneens eens mee eens      niet) 
 

 D18 Gemiddelde lonen en salarissen 
   worden over het algemeen lager 
  doordat  mensen hier komen wonen  1 2 3 4 5 8
  
 D19  Mensen die hier komen wonen  
  en werken benadelen34 in het algemeen de  
  economische vooruitzichten  
  van de armen35 meer dan  
  die van de rijken 1 2 3 4 5 8  

 
D20  Mensen die hier komen wonen,  
  helpen vacatures te vervullen  
  waar36 er tekorten aan  
  arbeidskrachten zijn 1 2 3 4 5 8
  

 D21   Als mensen die hier zijn komen 
  wonen langdurig werkloos zijn,  
  zouden zij gedwongen moeten  
  worden te vertrekken               1  2 3     4          5               8 
 
 D22   Mensen die hier zijn komen  
  wonen zouden dezelfde rechten  
  moeten krijgen als iedereen  1     2 3     4          5                8 
 
 D23  Als mensen die hier zijn komen  
  wonen een ernstige misdaad  
  begaan, moeten zij gedwongen  
  worden te vertrekken   1     2 3     4          5                8 
 
 D24   Als mensen die hier zijn komen  
 wonen een om het even welke  
 misdaad begaan, moeten zij  
 gedwongen worden te vertrekken 1     2 3     4         5                8 
 

                                                      
33 “Aanvaarden” in de zin van omarmen, volledige aanvaarding van de manier van leven 
34 een grotere nadelige invloed 
35 De armen in Nederland worden hier bedoeld 
36 Bedoeld wordt: in arbeidssectoren waar… 
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D25   TOON KAART 27 Vindt u dat mensen die hier komen wonen over het algemeen banen inpikken 
  van werknemers in Nederland, of over het algemeen helpen nieuwe banen te scheppen?    

   
   banen   nieuwe banen     (Weet 
   inpikken scheppen       niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  

 
 
  

 
 D26 TOON KAART 28 De meeste mensen die hier komen wonen, werken hier en betalen belasting. Zij 

maken ook gebruik van de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Al met al, denkt u dat 
mensen die hier komen  meer  kosten dan ze opbrengen of meer opbrengen dan ze kosten? 

   
  Over het algemeen  Over het algemeen 
  kosten ze meer   brengen ze meer    (Weet 
  dan ze opbrengen op dan ze kosten     niet) 
  
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  

  
  
 D27  TOON KAART 29 Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Nederlandse 

economie dat mensen uit andere landen hier komen wonen?  
 
   Slecht Goed  
   voor de  voor de      (Weet 
   economie economie       niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 
 

 D28  TOON KAART 30 Vindt u dat het culturele leven in Nederland over het algemeen ondermijnd of 
verrijkt is door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen?    

 
  Culturele  Culturele  
   leven is leven is     (Weet 
   ondermijnd verrijkt      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
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D29  TOON KAART 31 Is Nederland, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een 
slechtere of betere plek geworden om te wonen?  

 
  Slechtere plek  Betere plek 
   om te  om te     (Weet 
   wonen wonen      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  

D30  TOON KAART 32 Zijn de crimininaliteitsproblemen in Nederland  erger geworden of verminderd 
door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen?  

   
  Criminaliteits- Criminaliteits- 
  problemen problemen   
  erger   minder 
  geworden  geworden      (Weet 
          niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  

  
 D31 TOON KAART 33 Denkt u dat wanneer mensen hun land verlaten om in Nederland te komen 

wonen, dit op de lange termijn slecht of goed is voor die landen? Gebruik deze kaart.  
   

  Op lange termijn slecht  Op lange termijn goed 
   voor die  voor die 
   landen landen 
          (Weet 
          niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  

 
 
  TOON KAART 34 Gebruik deze kaart. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende 

uitspraken? Ten eerste… LEES VOOR  
 

   mee eens Niet Helemaal 
 Helemaal  niet mee mee niet (Weet 

 mee eens Mee eens oneens eens mee eens      niet) 
 

 D32 Alle landen hebben er baat bij 
  als mensen naar landen 
  kunnen gaan waar hun  
  vakbekwaamheid het meest nodig is. 1 2 3 4 5 8  
 
 D33 Rijkere landen hebben een  
  verantwoordelijkheid om  
  mensen uit armere landen 
  toe te laten37.  1 2 3 4 5 8
  
  
 
   

                                                      
37  
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TOON KAART 35 Nogmaals denkend aan mensen die uit een ander land in Nederland zijn komen 
wonen en die van hetzelfde ras of dezelfde etnische groep zijn als de meeste Nederlanders, in 
hoeverre heeft u er bezwaren tegen of heeft u er geen bezwaren tegen indien  zo iemand… LEES 
VOOR 

 
 

   Helemaal        Heel         (Weet 
   geen bezwaren        veel bezwaren  niet) 

 D34  … aangesteld zou worden  
  als uw baas? 
  Gebruik deze kaart voor  
  uw antwoord. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09        10 88 
 
 D35  …met een naast familielid 
  van u zou trouwen?  
  Gebruik nogmaals  
  deze kaart. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

 
 
 

NOGMAALS TOON KAART 35 En nu denkend aan mensen die uit een ander land in Nederland zijn komen 
wonen en die van een ander ras of andere etnische groep  zijn dan de meeste Nederlanders. In hoeverre 
heeft u er bezwaren tegen of heeft u er geen bezwaren tegen indien zo iemand… LEES VOOR 

 
   Helemaal        Heel         (Weet 
   geen bezwaren        veel bezwaren  niet) 

 D36  … aangesteld zou worden als uw baas?  
  Gebruik dezelfde kaart. 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 D37  …met een naast familielid 
  van u zou trouwen?   
  Gebruik nog steeds 
  deze kaart. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09        10             88 
 
 
  

D38  TOON KAART 36 Stelt u zich voor dat u kiest waar u gaat wonen. In welke van de drie soorten buurten  
  op deze kaart zou u het ideaal vinden om te wonen?    

 
   Een buurt waar bijna niemand van een ander ras of etnische  
   groep is dan de meeste Nederlanders 1 
 

   Sommige mensen zijn van een ander ras of etnische groep  
   dan de meeste Nederlanders  2 
 
   Veel mensen zijn van een ander ras of etnische groep 3 

   Het zou niets uitmaken 4 

   (Weet niet) 8 
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D39  TOON KAART 37 Hoe zou u met behulp van deze kaart de buurt omschrijven waar u nu woont?  
 

   Een buurt waar bijna niemand van een ander ras of etnische  
   groep is dan de meeste Nederlanders 1 
 

   Sommige mensen zijn van een ander ras of etnische groep  
   dan de meeste Nederlanders  2 
 
   Veel mensen zijn van een ander ras of etnische groep 3 

   (Weet niet) 8 

 

  
 

TOON KAART 38 Gebruik deze kaart. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 
elk van deze uitspraken? Ten eerste… LEES VOOR 

 
    Niet  

   mee eens Niet Helemaal 
 Helemaal  niet mee mee niet (Weet 

 mee eens Mee eens oneens eens mee eens      niet) 
 

 D40 Het is beter voor een land als  
  bijna iedereen dezelfde  
  gewoonten en tradities deelt 1 2 3 4 5 8
  
 
 D41 Het is beter voor een land als 
  er verschillende 
  geloofsovertuigingen38 bestaan 1 2 3 4 5 8
  
 
 D42 Het is beter voor een land als  
  bijna iedereen ten minste één  
  gemeenschappelijke taal kan  
  spreken 1 2 3 4 5 8
  
 

D43  Gemeenschappen van mensen, 
  die hier zijn komen wonen,  
  zouden hun kinderen in hun eigen  
  afzonderlijke scholen moeten39  
  kunnen onderwijzen, indien zij  
  dat wensen,  1 2 3 4 5 8 
 
 D44 Als een land spanningen wil  
  verminderen moet40  
  de immigratie stoppen 1 2 3 4 5 8  
    
 
 
   

                                                      
38  
39  
40  
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TOON KAART 39 Hoe goed of hoe slecht zijn de volgende zaken voor een land?   
  Gebruik deze kaart.  Ten eerste… LEES VOOR 

 
   Zeer         Zeer    (Weet 
   slecht        goed      niet) 
 

 D45 Een wet tegen discriminatie op het werk 
  op grond van ras of etnische  
  achtergrond.   
   
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 D46 Een wet tegen het aanzetten 
  tot haat op grond van ras of  
  etnische achtergrond. 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

 
 
 
 
 
 D47 Heeft u vrienden die in Nederland zijn komen wonen vanuit een ander land?   

DOORVRAGEN OP BASIS VAN PRECODES 
   Ja, meerdere 1  

   Ja, enkele 2 

   Nee, geen enkele 3 

   (Weet niet) 8 
 

 
  
 
D48  Heeft u collega’s op uw werk die in Nederland zijn komen wonen vanuit een ander land? 

DOORVRAGEN OP BASIS VAN PRECODES 
 

   Ja, meerdere 1  

   Ja, enkele 2 

   Nee, geen enkele 3 

   (Momenteel niet werkzaam) 4 

   (Weet niet) 8 
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Sommige mensen komen naar dit land en vragen  asiel aan41 omdat zij zeggen dat ze angst 
hebben voor vervolging in hun eigen land.   

 
TOON KAART 40 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende 
uitspraken? Ten eerste… LEES VOOR   

 
    Niet  

   mee eens Niet Helemaal 
 Helemaal  niet mee mee niet (Weet 

 mee eens Mee eens oneens eens mee eens      niet) 
 

 D49 Nederland heeft verhoudings- 
  gewijs42 te veel asielzoekers 1 2 3 4 5 8  
 
 D50 Terwijl hun asielaanvragen worden  
  behandeld, zouden zij  
  toestemming43 moeten krijgen  
  om in Nederland te werken.  1 2 3 4 5 8
  
 
 D51 De overheid zou soepel44 moeten  
  zijn bij het beoordelen van de  
  asielaanvragen 1 2 3 4 5 8
  
 
 D52 De meeste asielzoekers 
  hebben geen echte45  angst om  
  vervolgd te worden in hun  
  eigen land 1 2 3 4 5 8
  

 
 D53  Tijdens de behandeling van hun  
  aanvragen moeten46 asielzoekers  
  in gesloten opvangcentra47  
  worden gehouden 1 2 3 4 5 8  
 
 D54 Tijdens de behandeling van hun  
  aanvragen zou de Nederlandse overheid  
  asielzoekers financiële steun  
  moeten geven 1 2 3 4 5 8
           
     
 D55 Vluchtelingen die zijn  
  toegelaten moeten het recht  
  hebben hun naaste familieleden  
  hierheen te brengen 1 2 3 4 5 8 

 

                                                      
41 Vluchtelingenstatus aanvragen ‘op grond van angst’: bedoeld wordt zowel ‘omdat zij angst hebben’ als ‘omdat zij 
zeggen dat ze angst hebben’, m.a.w. zowel feitelijke angst voor vervolging als vermeende angst voor vervolging. 
42 in verhouding tot het aantal inwoners van Nederland 
43 vergunning 
44  
45 in die zin dat zij onjuiste of overdreven dingen beweren 
46  
47 in de zin van een beveiligde verblijfplaats 
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 D56 Hoeveel van de 100 mensen die in Nederland wonen, zijn volgens u buiten Nederland geboren? 
 
          SCHRIJF HIER:    van de 100 
 
   (Weet niet) 88  
  
 
  

 D57  TOON KAART 41  Denkt u dat er in vergelijking met andere Europese landen van ongeveer  
  dezelfde grootte als Nederland, meer of minder mensen vanuit andere landen in Nederland  
  komen wonen?  

  
   veel meer mensen komen in Nederland wonen 1  

   meer mensen komen in Nederland wonen 2 

   ongeveer evenveel mensen komen in Nederland wonen  3 

   minder mensen komen in Nederland wonen 4 

   veel minder mensen komen in Nederland wonen 5 

   (Weet niet) 8 
 
 

 D58 TOON KAART 42  Hoe denkt u dat de verhouding is tussen het aantal mensen dat tegenwoordig 
uit Nederland  vertrekt en het aantal mensen dat in Nederland komt wonen? 

 
   Veel meer mensen vertrekken 1  

   Meer mensen vertrekken 2 

   Ongeveer evenveel mensen komen en vertrekken  3 

   Meer mensen komen 4 

   Veel meer mensen komen 5 

   (Weet niet) 8 
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E1-12a) TOON KAART 43  We gaan nu een aantal organisatie noemen waarvan u vrijwillig lid kunt 
worden. Wilt u met deze kaart aangeven voor elk van de volgende organisaties die ik nu zal noemen of 
een van deze dingen momenteel op u van toepassing is, of dat in de afgelopen 12 maanden is 
geweest, en zo ja, welk van deze dingen.  

 LEES ELKE ORGANISATIE OP HAAR BEURT VOOR. DOORVRAGEN: “Welke andere?” 
VRAAG b) VOOR ELKE ORGANISATIE48 DIE BIJ a) CODE 1 TOT 4 HEEFT GEKREGEN. 
INDIEN ALLE ‘O’ ZIJN GECODEERD, GA NAAR E13 

 E1-12 b) Heeft u persoonlijke vrienden in deze organisatie? LEES ELKE ORGANISATIE OP DIE VAN 
1 TOT 4 IS GECODEERD  

    a) CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS OP 
ELKE ORGANISATIE 

b)   
       
       

 Geen Lid Deel-
genomen 

Geld ge-
schonken 

Vrijwil-
ligerswerk 

Persoonlijke vrienden? 

     Ja Nee (Weet 
niet) 

E1. .…Ten eerste, een 
sportclub of club voor 
activiteiten 
buitenshuis? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
8 

E2. … een  culturele 
vereniging of 
hobbyclub? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 
E3. … een vakbond? 0 1 2 3 4 1 2 8 

E4. … een bedrijfs- -, 
beroeps-, of agra-
rische organisatie? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E5. … een consumenten-
organisatie of 
automobielclub ? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 
E6. … een organisatie 

voor humanitaire hulp, 
mensenrechten, 
minderheden, of 
immigranten? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

E7. …een organisatie 
voor bescherming van 
het milieu, 
vredesorganisatie, of 
dierenrechtenorgani-
satie? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

E8. … een religieuze of 
kerkelijke organisatie? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
8 

E9. … een politieke 
partij? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E10.… een wetenschaps-,  
onderwijs-,  leer-
krachten- of 
oudervereniging? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

E11.… een sociëteit, een 
vereniging voor jong-
eren, gepensioneer-
den/ouderen, vrou-
wen, of genootschap-
pen van vrienden? 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

E12. … en wat betreft 
andere organisaties 
waarvan u vrijwillig lid 
kunt worden?  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
8 

                                                      
48  
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  TOON KAART 44  Kijkend op deze kaart, wilt u aangeven hoe belangrijk deze zaken zijn in uw leven. 
Ten eerste… LEES VOOR 
 

  
Zeer 

onbelangrijk 

          
Zeer 

belangrijk

 
(Weet
niet) 

 

E13 … familie?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E14 … vrienden? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E15 … vrije tijd? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E16 … politiek? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E17 … werk? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E18 … religie 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

E19 … organisaties 
waarvan je vrijwillig lid 
kunt worden? 
 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

 

   
 
  VRAAG ALLEN 

 E20 TOON KAART 45 Zonder alles erbij te rekenen wat u doet voor uw familie, in uw werk, of binnen 
bovengenoemde organisaties, hoe vaak helpt u actief andere mensen? 

 
   Elke dag 01 

   meerdere keren per week 02 

   1 keer per week 03 

   meerdere keren per maand 04 

   1 keer per maand 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

  (Weet niet) 88 
 

 E21 NOGMAALS TOON KAART 45  Nog steeds met deze kaart: hoe vaak bespreekt u politiek en 
  actualiteiten 49?   

    Elke dag 01 
   Verschillende keren per week 02 

   1 keer per week 03 

   Verschillende keren per maand 04 

   1 keer per maand 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

   (Weet niet) 88 
 
 

   

                                                      
49 Bespreken betekent met vrienden erover praten, of kletsen over politiek en beleid op bijvoorbeeld uw werk of met 
nagenoeg onbekende mensen in de rij bij de bushalte 
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TOON KAART 46 Om een goede burger te zijn, hoe belangrijk is het volgens u voor iemand om… LEES 
VOOR 

 
 Zeer 

onbelangrijk 
         Zeer 

belangrijk
(Weet 
niet) 

 
              

E22. …mensen te 
helpen die er 
slechter aan toe 
zijn dan hij- of 
zijzelf? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

              
E23. … te stemmen bij 

verkiezingen50? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

              
E24. … altijd wetten en 

voorschriften na te 
leven? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

              
E25. …zijn eigen 

mening te 
vormen, 
onafhankelijk van 
anderen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

              
E26. …actief te zijn in  

organisaties 
waarvan je 
vrijwillig lid kunt 
worden? 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

              
E27. … actief te zijn in 

de politiek 51? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

 
 
 E28   Hoe lang woont u al in deze buurt?  
 
   Aantal jaren: 

 (AFRONDEN OP HELE JAREN) 

 (Weet niet) 888 
 
 
De volgende serie vragen gaat over uw werk. 

  
 E29   Zou ik u mogen vragen, bent u momenteel … LEES VOOR 

 
   … in loondienst 1 VRAAG E30 

   …zelfstandig werkzaam 2 

   of, verricht u geen betaalde arbeid? 3 GA NAAR F1 

   (Weet niet) 8 
 
 

  

                                                      
50 Alle verkiezingen 
51 In de zin van actief in politieke organisaties en pressiegroepen, niet alleen in partijorganisaties.  
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  TOON KAART 47 Ik ga nu een aantal dingen oplezen over uw werk. 
Kunt u met behulp van deze kaart aangeven aan in hoeverre de directie op uw werk u toestaat 
om… LEES VOOR 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

    

   
 

 
Ik heb 
geen 

invloed 

         Ik bepaal 
het 

helemaal 
zelf 

 
(Weet 
niet) 

 
 
 

 

E30… flexibel te zijn in uw 
werkuren 52?  

 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

 

E31. …te beslissen hoe u uw 
dagelijkse werk  
organiseert? 

 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

 

E32. …invloed53 uit te oefenen 
op uw werkomgeving? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

 

E33. …invloed  uit te oefenen 
op beslissingen over wat 
globaal het doel is van uw 
werk?  

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88  

 

E34. …uw takenpakket54 te 
wijzigen als u dat zou 
willen?  

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88  

 

 
 
  TOON KAART 48 Gebruik nu deze kaart. Hoe moeilijk of makkelijk zou het voor u zijn om… LEES VOOR 
 
 Zeer 

moeilijk 
         Zeer 

makkelijk 
(Weet 
niet) 

 

E35…een vergelijkbare 55 
of betere baan te krijgen bij 
een andere werkgever, 
indien u dit zou willen?  

 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

E36…met een eigen zaak 
te beginnen, als u dat zou 
willen?  

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 

 

                                                      
52 In de zin van werktijden en hoe die zijn ingedeeld 
53 “Invloed”: enige zeggenschap  
54 “Takenpakket”: zowel concrete taken als verantwoordelijkheden 
55 “Soortgelijke” in de zin van “net zo goed” 
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 E37 Is er een vakbond of soortgelijke organisatie op uw werk? 
    

   Ja 1 VRAAG E38 en E39 

   Nee 2 
     GA NAAR E40 
   (Weet niet) 8 
 
 

NOG STEEDS TOON KAART 48  Hoe moeilijk of makkelijk is het …LEES VOOR 
   
  Zeer  

moeilijk 
         Zeer 

makkelijk 
(Weet 
niet) 

 
              
E38. …om inspraak56 te hebben 

in de activiteiten die door de 
vakbond worden 
ondernomen? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 

              
E39.voor de vakbond om 

omstandigheden op uw 
werkplek te beïnvloeden? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

 
 
 
VRAAG ALLE WERKNEMERS (code 1 bij E29) 

 E40 TOON KAART 49 Hoe tevreden of ontevreden bent u de afgelopen 12 maanden over het 
algemeen geweest over de manier waarop zaken op uw werk of werkplek zijn aangepakt?  
 

Zeer 
ontevreden 

         Zeer  
tevreden 

 (Weet
niet) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  

 
 E41 Heeft u de afgelopen 12 maanden een poging ondernomen om de arbeidsomstandigheden op uw 
werk  te verbeteren of om te verhinderen dat ze slechter werden?  

   Ja 1 VRAAG E42 

   Nee 2 
     GA NAAR F1 
   (Weet niet) 8 
 
 

 E42 Kwamen er daardoor verbeteringen? 
   Ja 1 

   Nee 2 

   Nog onzeker 3 

   (Weet niet) 8 
 
 

  

                                                      
56 “Zeggenschap”:  om advies gevraagd worden en potentiële invloed te hebben 
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E43 TOON KAART 50 Ongeacht de resultaten, hoe rechtvaardig of hoe onrechtvaardig werd u 
behandeld  bij uw poging dingen te verbeteren op uw werk?   

 
Zeer  

onrechtvaardig 
behandeld  

         Zeer 
rechtvaardig 
behandeld  

  
(Weet
niet) 

 

              
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88   

 
En ten slotte zou ik u een paar dingen willen vragen over uzelf en anderen in uw 
huishouden.  

 
 F1 Met inbegrip van uzelf, hoeveel mensen – met inbegrip van kinderen – wonen hier normaal  
  gesproken als lid van dit huishouden? 
                          
       SCHRIJF HIER HET AANTAL: 

 
   (Weet niet) 88 
 

VERZAMEL GEGEVENS VAN GEËNQUETEERDE IN TABEL (ALLEEN F2/F3), VERVOLGENS 
VAN ANDERE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN (F2 t/m F4) IN DALENDE 
LEEFTIJDSVOLGORDE.   

 
VOOR HET GEMAK IS HET MISSCHIEN NUTTIG OM DE NAMEN OF INITIALEN VAN ELK LID VAN 
HET HUISHOUDEN TOE TE VOEGEN WAAR AANGEGEVEN 

 
 F2 CODE GESLACHT  
 
 F3 En in welk jaar bent u/is hij/zij geboren? (Weet niet = 8888) 
 
 F4 TOON KAART 51 Als u op deze kaart kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen hem/haar 
  en u is. 

Dalende leeftijdsvolgorde ------------------------------  
Persoon  01 

(geënquêtee
rde) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NAAR KEUZE:  
Voornaam of 
voorletter  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         
       
F4 Relatie       
Echtgeno(o)t(e)/partn
er 

 1 1 1 1 1 

Zoon/dochter (ook 
stief/geadopteerd, 
pleegkind, of kind van 
partner) 

 2 2 2 2 2 

Ouder/schoonouder/o
uder van 
partner/stiefouder 

 3 3 3 3 3 

Ander familielid  4 4 4 4 4 
Ander niet-familielid  5 5 5 5 5 
(Weet niet)  8 8 8 8 8 
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Dalende leeftijdsvolgorde ------------------------------  
Persoon  07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
NAAR KEUZE:  
Voornaam of 
voorletter  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         
       
F4 Relatie       
Echtgeno(o)t(e)/partn
er 

1 1 1 1 1 1 

Zoon/dochter (ook 
stief/geadopteerd, 
pleegkind, of kind van 
partner) 

2 2 2 2 2 2 

Ouder/schoonouder/o
uder van 
partner/stiefouder 

3 3 3 3 3 3 

Ander familielid 4 4 4 4 4 4 
Ander niet-familielid 5 5 5 5 5 5 
(Weet niet) 8 8 8 8 8 8 

 
  F5 TOON KAART 52   
   Welke omschrijving op deze kaart past het best bij de omgeving waar u woont?   
   Een grote stad 1 

   De voorsteden of buitenwijken van een grote stad 2 

   Een kleine stad 3 

   Een dorp 4 

   Een boerderij of woning op het platteland 5 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
   



(09-02-5021) 39

  F6 TOON KAART 53 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft voltooid?  
  Gebruik deze kaart. 
 

  
 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool 3 
 
 MULO, ULO, MAVO 4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs 6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotie-opleiding tot graad van doctor 13 
 
 anders (VUL IN) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 
      
  

   
  VRAAG ALLEN 
 F7 Hoeveel jaar voltijds onderwijs heeft u afgerond? 
  [Geef aan in voltijds equivalenten, inclusief leerplichtjaren]  
 
   SCHRIJF HIER: 

   (Weet niet) 88 
 
F8a TOON KAART 54 Welke van deze omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat u de 

afgelopen 7 dagen heeft gedaan?  
DOORVRAGEN Welke andere?   
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
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INDIEN ER MEER DAN EEN WORDT GECODEERD BIJ F8a 
F8b NOGMAALS TOON KAART 54: En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij uw 

situatie (in de afgelopen zeven dagen)?  
       
         
        F8a           F8b  
       
  

   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01 01  
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02 02   

   werkloos en actief op zoek naar werk 03 03    

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04 04   

   chronisch ziek of gehandicapt 05 05 

   gepensioneerd 06 06 

  actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08 08 

   (anders) 09 09 
 
   (Weet niet) 88 88 
 
 

VRAAG INDIEN GEEN BETAALD WERK VERRICHT BIJ F8a.  ZIJ DIE WEL BETAALD WERK 
VERRICHTEN (CODE 01), GAAN DOOR NAAR F12. 

F9 Zou ik nog even mogen vragen, heeft u in de afgelopen zeven dagen enig betaald werk verricht 
(gedurende een uur of langer)? 

   Ja 1 GA NAAR F12 

   Nee 2 
     VRAAG F10 
   (Weet niet) 8 

 
 
F10 Heeft u ooit betaald werk verricht?  
   Ja 1 VRAAG F11 

   Nee 2 
     GA NAAR F25 
   (Weet niet) 8 
 
 
F11 In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk verricht?       
 
   SCHRIJF HIER HET JAAR: 
 
   (Weet niet) 8888 
 
 

INTERVIEWER: Als de geënquêteerde momenteel werkt (bij F8a of F9), vraag F12 tot F24 
over huidige baan; indien er geen sprake is van een betaalde baan, maar betrokkene in het 
verleden wel een baan had (code 1 bij F10), vraag F12 tot F24 over de laatste baan 
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F12 Was/bent u … LEES VOOR. INDIEN MEER DAN 1 BAAN, DAN ANTWOORD VOOR 
BELANGRIJKSTE BAAN   

 
   een werknemer in loondienst 1 GA NAAR F14  1

   als zelfstandige werkzaam  2 GA NAAR F13 
   werkzaam in eigen familiebedrijf 3  
     GA NAAR F14 
   (Weet niet) 8 
 
 
F13 Hoeveel werknemers heeft u (gehad)?    
    
   SCHRIJF HIER het aantal werknemers:  GA NAAR F15 
 
   (Weet niet) 8888  
 
 

VRAAG INDIEN WERKNEMER, FAMILIEBEDRIJF OF ONBEKEND (CODES 1,3,8 BIJ F12)  
F14 Heeft/had u een arbeidscontract van ….. LEES VOOR 

 
    onbepaalde tijd  1 
    
    of, bepaalde tijd  2 
 
   (Weet niet) 8 

  
VRAAG ALLEN DIE WERKEN/VROEGER HEBBEN GEWERKT. ALS MEN MEER DAN 1 BAAN 
HEEFT, ANTWOORDEN VOOR DE BELANGRIJKSTE BAAN 

 
F15 Met inbegrip van uzelf, hoeveel mensen zijn/waren er ongeveer werkzaam waar u werkt/werkte?  

LEES VOOR  
 
   …minder dan 10 1 

   …10 tot 24 2 

   …25 tot 99 3 

   …100 tot 499 4 

   of, 500 of meer? 5 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
F16 Heeft u enige verantwoordelijkheid (gehad) om leiding te geven of toezicht57 te houden op het werk 

van andere werknemers?  
    
   Ja 1 VRAAG F17 

   Nee 2 
     GA NAAR F18 
   (Weet niet) 8 
 
 

                                                      
57 “Toezicht”: bedoeld in de zin van zowel zicht houden op als verantwoordelijk zijn voor het werk van anderen.  
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F17 Voor hoeveel mensen was/bent u verantwoordelijk?  
 

 HIER SCHRIJVEN: 
 
 (Weet niet) 8888 

 
 

VRAAG ALLEN DIE WERKEN/GEWERKT HEBBEN 
 
F18 In welke mate kunt/kon u uw eigen werk organiseren?  Kunt/kon u dat…LEES VOOR 
 
   …in hoge mate 1 

   …tot op zekere hoogte 2 

   …heel weinig 3 

   …of helemaal niet? 4 

   (Weet niet) 8 
 

 
F19 Wat zijn/waren uw  contractueel vastgelegde uren per week (in uw belangrijkste baan) zonder 

 betaalde en onbetaalde overuren?  
  
   SCHRIJF HIER AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 

 
 F20 Ongeacht uw contracturen, hoeveel uur werkt/werkte u normaal  per week (in uw belangrijkste 

baan), met inbegrip van betaalde of onbetaalde overuren?   
  
   SCHRIJF HIER AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 

 
 F21 Wat is/was de naam of titel van uw (belangrijkste) baan?  
  SCHRIJF HIER 
     
  _____________________________________________________ 
 
 
 F22 Wat voor werk doet/deed u het merendeel van uw tijd in uw (belangrijkste) baan?  
  HIER SCHRIJVEN 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
 
 F23 Welke opleiding of diploma’s zijn/waren er nodig voor dat werk?   
  HIER SCHRIJVEN 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
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 F24 Wat doet/deed, of maakt/maakte, het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 
hoofdzakelijk? SCHRIJF HIER 

  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  
 
  VRAAG ALLEN 
 F25 Bent u ooit werkloos en op zoek naar werk geweest gedurende een periode van meer dan drie 

maanden? 
    
   Ja 1 VRAAG F26 

   Nee 2 
     GA NAAR F28 
   (Weet niet) 8 
 
 
 F26  Is er zo’n periode geweest die 12 maanden heeft geduurd of langer? 
  
   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 F27  Is er zo’n periode (van meer dan 3 maanden) geweest in de afgelopen 5 jaar? 
 
   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
  VRAAG ALLEN  
 F28 Bent u lid van een vakbond of soortgelijke organisatie of bent u dat ooit geweest?  
  DOORVRAGEN OP BASIS VAN PRECODES 
  
   Ja, momenteel 1 

  Ja, vroeger 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 
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F29  TOON KAART 55     Denkt u eens aan het inkomen van alle leden van het huishouden en al het 
  inkomen dat mogelijk door het huishouden in zijn geheel wordt ontvangen. Wat is de belangrijkste 
  bron van inkomen in uw huishouden? Gebruik deze kaart. 
 
   Loon of salarissen 01 

   Inkomen uit zelfstandige onderneming of agrarisch bedrijf 02 

   Pensioenen 03 

   Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling 04 

   Andere sociale uitkeringen of toelagen 05 

   Inkomen uit beleggingen, spaargeld, verzekeringen, of  

   onroerende zaken 06 

   Inkomen uit andere bronnen 07 

   (Geweigerd) 77 
   (Weet niet) 88 
 

 F30 TOON KAART 56A EN KAART 56B Als u het inkomen uit alle bronnen optelt, welke letter op  
 deze kaart komt dan overeen met  het totale netto inkomen van uw huishouden? Indien u het  
 precieze inkomen niet kent, geef dan een schatting. Gebruik het deel van de kaart dat voor u het 
 gemakkelijkst is: week-,  maand- of jaarinkomen 

  U kunt de kaart in euro’s gebruiken of de kaart in guldens. 
  Welke letter op deze kaart komt overeen met  het totale netto inkomen van uw huishouden? 

 
   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   U 11 

   N 12 

   (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
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F31 TOON KAART 57 Welke van de omschrijvingen op deze kaart komt het dichtst in de buurt van uw 
beeld58 van het huidige inkomen van uw huishouden?    

 
   Comfortabel leven met het huidige inkomen 1 

   Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen 2 

   Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 3 

   Heel moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 4 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
F32 TOON KAART 58  Als u om een of andere reden in ernstige financiële problemen zou geraken en 

geld zou moeten lenen om rond te kunnen komen59, hoe moeilijk of makkelijk zou dat zijn? Gebruik 
deze kaart. 

 
   Zeer moeilijk 1 

   Nogal moeilijk 2 

   Niet makkelijk en niet moeilijk 3 

   Nogal makkelijk 4 

   Zeer makkelijk 5 
 
   (Weet niet) 8 
 

 
VRAAG ALLEN 

F33 INTERVIEWERCODE:   
   
   GEËNQUÊTEERDE WOONT SAMEN MET  
   ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER BIJ F4 1 VRAAG F34 

   WOONT NIET SAMEN 2 GA NAAR F45 
 

   
        

                                                      
58 Beschrijven, zien 
59 “Rondkomen”: de kosten kunnen dekken van alles wat u moet betalen. 
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F34 TOON KAART 59 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner heeft voltooid?  
 

 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool 3 
 
 MULO, ULO, MAVO 4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs 6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 
 
 anders (VUL IN) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 
      
  

   
F35a   TOON KAART 60: Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat hij/zij de 

afgelopen 7 dagen heeft gedaan?  
  DOORVRAGEN Welke andere?    
  CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
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  INDIEN ER MEER DAN EEN WORDT GECODEERD BIJ F35a, DAN F35b stellen 
 F35b NOGMAALS TOON KAART 60: En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 

zijn/haar situatie (in de afgelopen 7 dagen)?  
       
  
    F35a  F35b  
       
       
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, 
    zelfstandig werkzaam, werkzaam in uw familiebedrijf) 01 01 
 
   onderwijs  gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever 
    betaald) 02 02 
 
   werkloos en actief op zoek naar werk  03 03 

   werkloos, wil werk maar  niet actief op zoek naar werk 04  04 

   chronisch ziek of gehandicapt  05 05 

   gepensioneerd 06 06 

  actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen  08 08 

   (anders 09 09) 
 
   (Weet niet 88 88) 
 
 

VRAAG INDIEN GEEN BETAALD WERK VERRICHT BIJ F35a. INDIEN BETAALD WERK 
VERRICHT (CODE 01), GA NAAR F37 

F36  Zou ik nog even mogen vragen, heeft hij/zij in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 
(gedurende een uur of langer)?  

    
   Ja 1 VRAAG F37 

   Nee 2 
     GA NAAR F45 
   (Weet niet) 8 
 

 INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHTTE BIJ F35a OF F36 
 F37 Wat is de naam of titel van zijn/haar (belangrijkste) baan?  
  SCHRIJF HIER     
  __________________________________________________ 
 
 
 F38 Wat voor werk doet hij/zij het merendeel van de tijd in zijn/haar (belangrijkste) baan?  
  SCHRIJF HIER 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
 
 F39 Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor dat werk?   
  SCHRIJF HIER 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
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   F39_1 Wat doet/deed, of maakt/maakte, het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 
 hoofdzakelijk? SCHRIJF HIER 

  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
 F40 In zijn/haar (belangrijkste) baan is hij/zij… LEES VOOR   
 
   een werknemer in loondienst 1 GA NAAR F42 

   zelfstandig werkzaam  2 VRAAG F41 
   werkzaam in uw familiebedrijf 3 
     GA NAAR F42 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 F41 Hoeveel werknemers heeft hij/zij      
 
   SCHRIJF HET AANTAL HIER: 
 
   (Weet niet) 8888 
 
    
 
  INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT BIJ F35a OF F36 
 F42 Heeft hij/zij in zijn/haar (belangrijkste) baan enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of 

toezicht te houden op het werk van andere werknemers? 
    
   Ja 1 VRAAG F43 

   Nee 2 

     GA NAAR F44 
   (Weet niet) 8 
 
 

F43  Voor hoeveel mensen is hij/zij verantwoordelijk?  
 
   SCHRIJF HET AANTAL HIER: 
 
   (Weet niet) 8888 
   
  VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT BIJ F35a OF F36  
 F44 Hoeveel uur werkt hij/zij normaal per week (in zijn/haar belangrijkste baan)? Reken alle betaalde 

en onbetaalde overuren mee. 
 

 SCHRIJF HIER HET AANTAL UREN: 
 
 (Weet niet) 888 
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VRAAG ALLEN 
 F45 TOON KAART 61 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw vader heeft voltooid?    
   
 

 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool 3 
 
 MULO, ULO, MAVO 4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs 6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 
 
 anders (VUL IN) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 
      
  

 
  

F46 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw vader toen als werknemer in loondienst, was hij zelfstandig 
werkzaam, of  werkte hij toen niet? 

  Werknemer in loondienst 1 GA NAAR F48 

  Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F47 

  Niet werkend 3 
    GA NAAR F51 
  (Vader was dood/afwezig60 toen geënquêteerde 14 was) 4 

  (Weet niet) 8 GA NAAR F49 

 

                                                      
60 “Afwezig”: niet woonachtig in dezelfde huishouding 
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F47 Hoeveel werknemers had hij? 
   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F49 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8   
   

 
 
 
VRAAG INDIEN  VADER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F46) 

F48 Had hij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
werknemers? 

    
   Ja 1  

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN VADER WERKZAAM WAS OF ONBEKEND – CODES  1, 2 of 8 bij F46 

F49 Wat was de naam of titel van zijn (belangrijkste) baan? 
SCHRIJF HIER 
 
_________________________________________________________ 
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F50 TOON KAART 62 Welke van de omschrijvingen61 op deze kaart geven het beste weer wat voor 
  werk hij deed toen u 14 jaar oud was. 
 

Traditionele professionele beroepen 
  zoals: accountant – advocaat – medicus – 
  wetenschapsbeoefenaar – civiel/werktuigbouwkundig ingenieur 01 
 
  Moderne professionele beroepen 
  zoals: leerkracht – verple(e)g(st)er – fysiotherapeut –  
  maatschappelijk werker – welzijnswerker – artiest – musicus –  
  politieagent (brigadier of hoger) – software ontwerper 02 

  Administratieve en intermediaire beroepen 
  zoals: secretaresse – persoonlijk assistent – administratief  
  medewerker – kantoorbeambte – medewerker in een call  
  centre62  –  assistent in de verpleging – medewerker in een  
  kinderdagverblijf 03 

  Senior manager of bestuurders 
  (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en  
  coördinatie van werk en financiën)  
  zoals: financieel manager – algemeen directeur 04 

  Technische en ambachtelijke beroepen 
  zoals: monteur – bankwerker – opzichter – loodgieter – drukker – 
  gereedschapmaker – elektricien – tuinman – treinmachinist 05 

 Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: postbeambte – machinebediener – beveiligingsbeambte – 
  conciërge – landarbeider – assistent in een cateringbedrijf – 
  receptionist – winkelbediende 06 

  Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: vrachtwagenchauffeur – bestelwagenchauffeur –  
 schoonmaker – portier – inpakker – machinenaai(st)er – koerier– 
   arbeider – ober/serveerster – barpersoneel 07 

  Midden of  junior managers 
  zoals: kantoormanager – winkelmanager – bankmanager – 
  restaurantmanager – magazijnchef – caféhouder 08 

   

  (Weet niet) 88 

                                                      
61 De meeste beroepen zijn niet voorzien van aantekeningen. Als vertalers er niet in slagen het bedoelde beroep te 
identificeren, neem contact op met translate@zuma-mannheim.de. 
62 Een call centre wordt ook wel eens telephone shop  genoemd. Ze bestaan in verschillende vormen: een plaats waar 
telefonisch enquêtes worden afgenomen, een dienstverlenende instantie waar consumenten terecht kunnen met vragen en 
verzoeken om advies, of een telemarketing bureau. Een medewerker is iemand die telefonisch communiceert voor een 
bedrijf of klant.   
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  VRAAG ALLEN  
 F51 TOON KAART 63 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw moeder heeft voltooid?   
  
 

 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool 3 
 
 MULO, ULO, MAVO 4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs 6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 
 
 anders (VUL IN) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 
      
  

 
  

F52 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw moeder als werkneemster in loondienst, was zij zelfstandig 
werkzaam, of werkte zij toen niet? 

  Werkneemster in loondienst 1 GA NAAR F54 

  Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F53 

  Niet werkzaam 3 
    GA NAAR F57 
  (Moeder dood/afwezig toen geënquêteerde 14 was) 4 

  (Weet niet) 8 GA NAAR F55 
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F53 Hoeveel werknemers had zij? 
 
   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F55 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8 

 
VRAAG INDIEN MOEDER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F52) 

F54 Had zij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
werknemers?    

   Ja 1  

   Nee 2 

        
    (Weet niet) 8 

 
VRAAG INDIEN MOEDER WERKZAAM WAS  OF ONBEKEND -  CODES 1, 2 of 8 bij F52 

F55 Wat was de naam of titel van haar (belangrijkste) baan?  
HIER SCHRIJVEN  
 
_______________________________________________________ 
 
 

F56 TOON KAART 64 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk zij 
deed toen u 14 was. 

 
Traditionele professionele beroepen 

  zoals: accountant – advocaat – medicus – 
  wetenschapsbeoefenaar – civiel/werktuigbouwkundig ingenieur 01 
 
  Moderne professionele beroepen 
  zoals: leerkracht – verple(e)g(st)er – fysiotherapeut –  
  maatschappelijk werker – welzijnswerker – artiest – musicus –  
  politieagent (brigadier of hoger) – software ontwerper 02 

  Administratieve en intermediaire beroepen 
  zoals: secretaresse – persoonlijk assistent – administratief  
  medewerker – kantoorbeambte – medewerker in een call  
  centre63  –  assistent in de verpleging – medewerker in een  
  kinderdagverblijf 03 

  Senior manager of bestuurders 
  (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en  
  coördinatie van werk en financiën)  
  zoals: financieel manager – algemeen directeur 04 

  Technische en ambachtelijke beroepen 
  zoals: monteur – bankwerker – opzichter – loodgieter – drukker – 
  gereedschapmaker – elektricien – tuinman – treinmachinist 05 

                                                      
63 Een call centre wordt ook wel eens telephone shop  genoemd. Ze bestaan in verschillende vormen: een plaats waar 
telefonisch enquêtes worden afgenomen, een dienstverlenende instantie waar consumenten terecht kunnen met vragen en 
verzoeken om advies, of een telemarketing bureau. Een medewerker is iemand die telefonisch communiceert voor een 
bedrijf of klant.   
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 Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: postbeambte – machinebediener – beveiligingsbeambte – 
  conciërge – landarbeider – assistent in een cateringbedrijf – 
  receptionist – winkelbediende 06 

  Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: vrachtwagenchauffeur – bestelwagenchauffeur –  
 schoonmaker – portier – inpakker – machinenaai(st)er – koerier– 
   arbeider – ober/serveerster – barpersoneel 07 

  Midden of  junior managers 
  zoals: kantoormanager – winkelmanager – bankmanager – 
  restaurantmanager – magazijnchef – caféhouder 08 

   

  (Weet niet) 88 

VRAAG ALLEN  
F57 Heeft u gedurende de afgelopen twaalf maanden een cursus gevolgd of een lezing of conferentie 

bijgewoond om uw kennis of vaardigheden voor uw werk te verbeteren? 
   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
   
 
F58 TOON KAART 65  Mag ik u vragen naar uw huidige burgerlijke staat?  Welke van de omschrijvingen 

op deze kaart zijn op u van toepassing? 
 
   getrouwd 01  VRAAG F59 
  gescheiden van tafel en bed (volgens de wet nog steeds getrouwd) 02 

   gescheiden 03  

   weduwe of weduwnaar 04 GA NAAR F61 

   nooit getrouwd 05 

   (geweigerd) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
F59 Woont u momenteel samen met uw man/vrouw?  
   

   Ja 1 GA NAAR F62 

   Nee 2 

   geweigerd 7 VRAAG F60 

   (Weet niet) 8 
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F60 Woont u momenteel samen met een andere partner?  
   
  Ja 1 GA NAAR F63 

   Nee 2 

   geweigerd 7 GA NAAR F62 

   (Weet niet) 8 
 
 

F61 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODE:  
   
          GEËNQUÊTEERDE WOONT SAMEN MET EEN PARTNER Ja  1  GA NAAR  
   (CODE 1 BIJ F4)   INSTRUCTIE  
      BOVEN F63 

    
    EËNQUÊTEERDE WOONT NIET SAMEN MET EEN PARTNER   Nee 2 

       
   geweigerd 7 VRAAG F62 

   (Weet niet) 8 
 
 
 F62 Heeft u ooit met een partner samengewoond zonder ermee getrouwd te zijn? 
 
   Ja 1 
   Nee 2 

   geweigerd 7 

   (Weet niet) 8 
 
 

VRAAG IEDEREEN DIE GETROUWD IS, GESCHEIDEN VAN TAFEL EN BED OF 
WEDUWE/WEDUWNAAR (CODES 1,2, OF 4) BIJ F58. 

  ANDEREN NAAR F64. 
 F63 Bent u ooit gescheiden? 
   Ja 1 

   Nee 2 

   geweigerd 7 

   (Weet niet) 8 
 
   
  VRAAG ALLEN 
 F64 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODE:  
   
           GEËNQUÊTEERDE HEEFT THUISWONENDE KINDEREN 

   (CODE BIJ F4)  1 GA NAAR NOOT BENEDEN 
       

   HEEFT DIE NIET 2 VRAAG F65 
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F65 Heeft u ooit eigen kinderen, stiefkinderen, geadopteerde of pleegkinderen, of kinderen van een 
  partner gehad die in uw huishouding woonden? 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
  

OPMERKING: 
 
NU MOETEN ONDERDELEN G EN H AFGENOMEN WORDEN DIE DOOR DE RESPONDENT ZELF 
INGEVULD MOETEN WORDEN 
 
GEEF DE JUISTE VRAGENLIJST AAN DE RESPONDENT EN GEEF AANWIJZIGINGEN VOOR 
HET RETOURNEREN 
 
BEANTWOORD U ALS INTERVIEWER NU DEEL i HIERONDER 
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DEZE VRAGEN ZIJN BEDOELD VOOR DE INTERVIEWER 
 
 
VRAGEN OVER HET INTERVIEW ALS GEHEEL 
 
I2  Heeft de respondent om verduidelijking gevraagd bij bepaalde vragen? 
    
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Zeer vaak 5 

   Weet niet 8 

 

 I3 Had u de indruk dat de respondent het vervelend vond om bepaalde vragen te beantwoorden?  
 
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Zeer vaak 5 

   Weet niet  8 

 
I4  Had u de indruk dat de respondent zijn best deed om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden? 
 
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Zeer vaak 5 

   Weet niet  8 
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I5  Had u over het algemeen de indruk dat de respondent de vragen goed begreep? 
   
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Zeer vaak 5 

   Weet niet 8 

 

I6 Was er iemand anders aanwezig die zich met het interview bemoeide? 
 
    Ja 1 VRAAG I7 
    Nee 2 GA NAAR I8 
 

I7  Wie was dat?  Meer antwoorden mogelijk. 
 
    Man / vrouw / partner 1 
    Zoon / dochter (incl. stief- en pleegkind),  

    geadopteerd kind of kind van partner) 2 
 Ouder/schoonouder/ouder van partner/stiefouder 3 

 Ander familielid 4 

 Iemand anders, geen familie 5 

 

 Weet niet 8 

I1  Hoe is de aanvullende vragenlijst afgenomen? 
 
    
   Face-to-face interview 1 

   Ingevuld door de respondent terwijl ik aanwezig was 2 

   Achtergelaten bij respondent en door mij opgehaald 3 

   Achtergelaten bij respondent en per post geretourneerd 4 

 

 

I8 Als u aanvullende opmerkingen heeft over het interview, wilt u ze dan hieronder 
noteren? 

 
 

 

 
 
 
 
 
BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGEN TE BEANTWOORDEN. 


