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AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A (Ronde 5 2010)   
 

 
RESPONDENTENNUMMER: 

 
VERSIE NUMMER: F-2-F A 

 
 

 
 
 



 

INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1. 
INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK HF2 

 

ALLEEN VOOR MANNEN 
 

HF1 TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.    
 

01 02 03 04 05 06 88 

C     Hij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige omgeving te leven. Hij vermijdt 
alles wat zijn veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Hij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor hem om nederig 
en bescheiden te zijn. Hij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K     Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij 
doet. Hij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L     Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M    Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat 
mensen zijn prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N     Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O    Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend 
leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P     Het is belangrijk voor hem om zich 
altijd correct te gedragen. Hij probeert 
geen dingen te doen waarvan andere 
mensen zouden kunnen zeggen dat 
het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q    Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat 
mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R     Het is belangrijk voor hem om trouw 
te zijn aan zijn vrienden. Hij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S     Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor hem is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T     Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U     Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem 
om dingen te doen waaraan hij plezier 
beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
GA NU NAAR VRAAG IF1  
 



ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

HF2  TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?  

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor haar. Zij wil 
dingen graag op haar eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.   
  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Zij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Zij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige omgeving te leven. Zij vermijdt 
alles wat haar veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Zij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor haar om nederig 
en bescheiden te zijn. Zij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins 

op mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat 
mensen haar prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich 
altijd correct te gedragen. Zij 
probeert geen dingen te doen 
waarvan andere mensen zouden 
kunnen zeggen dat het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt. Zij wil dat 
mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor haar is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T       Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof 
of haar familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

GA NU NAAR VRAAG IF1  
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen over 
verschillende onderwerpen die vergelijkbaar zijn met eerdere vragen. Probeert u zich de 
antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het 
volledig nieuwe vragen. 
 
De eerste vragen gaan over de hoeveelheid tijd die u besteedt aan televisie kijken, luisteren naar de 
radio en het lezen van kranten. 
 
IF1   TOON KAART B Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie kijken?  

Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan TV kijken op het internet. Wilt u deze kaart 
gebruiken voor uw antwoord? 

   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 
 
 
 
 
IF2 TOON NOG STEEDS KAART B Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan naar 

de radio luisteren? Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan het luisteren naar de radio 
op het internet. Gebruik dezelfde kaart. 

     
   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 
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IF3 TOON NOG STEEDS KAART B En hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het 
lezen van kranten? Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan het lezen van kranten op het 
internet. Gebruik dezelfde kaart. 

 
   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 

 
 
 
De volgende paar vragen gaan over de politie in België. 
  
 
IF4   TOON KAART C Op basis van wat u heeft gehoord of zelf heeft meegemaakt, hoe succesvol denkt u 

dat de politie is in het voorkomen van misdrijven in België waarbij geweld wordt gebruikt of met 
geweld wordt gedreigd? Kies uw antwoord op deze kaart. 

 
 Uiterst                  Heel                Eerder                 Niet                 Eerder           Heel             Uiterst      (Weet 
    onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    successvol    successvol     successvol   niet) 

                                                                   niet successvol       
 
00                    01                   02                     03                     04                  05                    06              88     

  

           

IF5   TOON NOG STEEDS KAART C En hoe succesvol denkt u dat de politie is in het aanhouden van 
mensen die woninginbraken plegen in België? Gebruik dezelfde kaart. 

     
 Uiterst                  Heel                Eerder                 Niet                 Eerder           Heel             Uiterst      (Weet 
    onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    successvol    successvol     successvol   niet) 

                                                                   niet successvol       
 

00                    01                   02                     03                     04                  05                    06              88     
  
 
 

IF6   TOON KAART D Als een gewelddadig misdrijf zou plaatsvinden in de buurt waar u woont en de politie 
wordt gebeld, hoe traag of hoe snel denkt u dat ze ter plaatse zouden zijn? Kies uw antwoord op deze 
kaart. 

 
  Uiterst               Heel             Eerder            Niet traag             Eerder          Heel           Uiterst     (Weet 
    traag               traag             traag               niet snel                snel             snel             snel         niet) 

                                                              

00                    01                 02                     03                     04                  05                06            88    
  

   (Gewelddadige misdrijven komen nooit voor in de buurt waar ik woon)     55 
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Nu volgen enkele vragen over wanneer de politie misdrijven afhandelt zoals inbraken en lichamelijk 
geweld. 
 
 
IF7   TOON KAART E Gebaseerd op wat u heeft gehoord of wat u zelf heeft meegemaakt, hoe vaak zou u 

zeggen dat de politie in het algemeen de mensen in België met respect behandelt? Kies uw antwoord 
op deze kaart. 

    nooit 0 

    bijna nooit 1 

    zelden 2 

    af en toe 3 

    soms 4 

    de helft van de tijd 5 

    vaker wel dan niet 6 

    vaak 7 

    zeer vaak 8 

    bijna altijd 9 

    altijd 10 

                                              (Weet niet)       88 

 
 

IF8    TOON NOG STEEDS KAART E En ongeveer hoe vaak zou u zeggen dat de politie eerlijke, 
onpartijdige beslissingen maakt in de zaken die ze behandelt? Gebruik dezelfde kaart. 

 
    nooit 0 

    bijna nooit 1 

    zelden 2 

    af en toe 3 

    soms 4 

    de helft van de tijd 5 

    vaker wel dan niet 6 

    vaak 7 

    zeer vaak 8 

    bijna altijd 9 

    altijd 10 

                                              (Weet niet)       88 

 

 

 

 

 

 

 



IF9     TOON NOG STEEDS KAART E En bij het omgaan met mensen in België, hoe vaak zou u zeggen 
dat de politie in het algemeen haar beslissingen en daden uitlegt wanneer daar om gevraagd wordt? 
Gebruik dezelfde kaart. 

    nooit 0 

    bijna nooit 1 

    zelden 2 

    af en toe 3 

    soms 4 

    de helft van de tijd 5 

    vaker wel dan niet 6 

    vaak 7 

    zeer vaak 8 

    bijna altijd 9 

    altijd 10 

                                              (Weet niet)      88 

   (Niemand vraagt de politie ooit om haar beslissingen en daden uit te leggen)  55 

 
 
 
Nu enkele vragen over hoe waarschijnlijk het is dat u aangehouden en bestraft zou worden indien u 
bepaalde dingen zou gedaan hebben in België. Gebruik deze kaart waar 1 helemaal niet 
waarschijnlijk betekent en 4 erg waarschijnlijk. 
 
TOON KAART F Hoe waarschijnlijk is het dat u aangehouden en bestraft zou worden als u…LEES 
VOOR… 
 

  Helemaal 
niet 

waarschij
nlijk 

 

Niet erg 
waarschij

nlijk 

Waarschij
nlijk 

Erg 
waarschij

nlijk 

 (Weet 
niet) 

IF10     …een overdreven hoge of valse 
verzekeringsclaim indiende? 

01 02 03 04 88 

IF11 …iets kocht waarvan u dacht dat 
het misschien gestolen was? 

01 02 03 04 88 

IF12 ...een verkeersovertreding beging 
zoals te snel rijden of door een 
rood licht rijden? 

01 02 03 04 88 
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 European Social Survey 

 
 

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F B (Ronde 5 2010)   
 

 
RESPONDENTENNUMMER: 

 
VERSIE NUMMER: F-2-F B 

 
 

 
 
 



 

INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1. 
INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK HF2 

 

ALLEEN VOOR MANNEN 
 

HF1 TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.    
 

01 02 03 04 05 06 88 

C     Hij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige omgeving te leven. Hij vermijdt 
alles wat zijn veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Hij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor hem om nederig 
en bescheiden te zijn. Hij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 

 2 



 3 

 
Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K     Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij 
doet. Hij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L     Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M    Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat 
mensen zijn prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N     Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O    Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend 
leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P     Het is belangrijk voor hem om zich 
altijd correct te gedragen. Hij probeert 
geen dingen te doen waarvan andere 
mensen zouden kunnen zeggen dat 
het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q    Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat 
mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R     Het is belangrijk voor hem om trouw 
te zijn aan zijn vrienden. Hij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S     Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor hem is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T     Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U     Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem 
om dingen te doen waaraan hij plezier 
beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
GA NU NAAR VRAAG IF13  
 



ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

HF2  TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?  

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor haar. Zij wil 
dingen graag op haar eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.   
  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Zij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Zij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige omgeving te leven. Zij vermijdt 
alles wat haar veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Zij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor haar om nederig 
en bescheiden te zijn. Zij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 

 



 5 

 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins 

op mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat 
mensen haar prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich 
altijd correct te gedragen. Zij 
probeert geen dingen te doen 
waarvan andere mensen zouden 
kunnen zeggen dat het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt. Zij wil dat 
mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor haar is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T       Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof 
of haar familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

  GA NU NAAR VRAAG IF13  
 



Er zijn geen vragen IF1-IF12  
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 

 
Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen over 
verschillende onderwerpen die vergelijkbaar zijn met eerdere vragen. Probeert u zich de 
antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het 
volledig nieuwe vragen. 

De eerste paar vragen gaan over de politie in België. 
 
IF13 TOON KAART G Op basis van wat u heeft gehoord of zelf heeft meegemaakt, hoe succesvol denkt u 

dat de politie is in het voorkomen van misdrijven in België waarbij geweld wordt gebruikt of met 
geweld wordt gedreigd? Kies uw antwoord op deze kaart, waar 0 heel onsuccesvol betekent en 4 heel 
succesvol. 

 
                       Heel               Eerder                  Niet              Eerder            Heel           (Weet 
               onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    successvol    successvol     niet) 

                                                     niet successvol 
 
     0                     1                       2                      3                    4         8     

  
 
 
IF14  TOON NOG STEEDS KAART G En hoe succesvol denkt u dat de politie is in het aanhouden van 

mensen die woninginbraken plegen in België? Gebruik dezelfde kaart.  
 

                      Heel               Eerder                  Niet              Eerder            Heel           (Weet 
               onsuccessvol    onsuccessvol    onsuccessvol    successvol    successvol     niet) 

                                                     niet successvol 
 
           0                       1                     2                       3                   4            8     

 
 
 
IF15  TOON KAART H Als een gewelddadig misdrijf zou plaatsvinden in de buurt waar u woont en de 

politie wordt gebeld, hoe traag of hoe snel denkt u dat ze ter plaatse zouden zijn? Kies uw antwoord 
op deze kaart, waar 0 heel traag betekent en 4 heel snel. 

 
              Heel             Eerder            Niet traag             Eerder          Heel           (Weet 
                traag             traag               niet snel                snel             snel             niet) 

                                                   
              00                01                     02                        03                04               88     

 
    (Gewelddadige misdrijven komen nooit voor in de buurt waar ik woon)    55 
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Nu volgen enkele vragen over wanneer de politie misdrijven afhandelt zoals inbraken en lichamelijk 
geweld. 
 
IF16   TOON KAART I Gebaseerd op wat u heeft gehoord of wat u zelf heeft meegemaakt, hoe vaak zou u 

zeggen dat de politie in het algemeen de mensen in België met respect behandelt? Kies uw antwoord 
op deze kaart, waar 0 bijna nooit betekent en 10 bijna altijd. 

 
Bijna nooit  0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bijna altijd 10 
 

(Weet niet) 88 
 
 
IF17  TOON NOG STEEDS KAART I En ongeveer hoe vaak zou u zeggen dat de politie eerlijke, 

onpartijdige beslissingen maakt in de zaken die ze behandelt? Gebruik dezelfde kaart. 
 

Bijna nooit  0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bijna altijd 10 
 

(Weet niet) 88 
   
 
 
IF18   TOON NOG STEEDS KAART I En bij het omgaan met mensen in België, hoe vaak zou u zeggen 

dat de politie in het algemeen haar beslissingen en daden uitlegt wanneer daar om gevraagd wordt? 
Gebruik dezelfde kaart. 

 
Bijna nooit  0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bijna altijd 10 
 

(Niemand vraagt de politie ooit om haar beslissingen en 
daden uit te leggen) 

55 

(Weet niet) 88 
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Nu enkele vragen over hoe waarschijnlijk het is dat u aangehouden en bestraft zou worden indien u 
bepaalde dingen zou gedaan hebben in België. Gebruik deze kaart waar 1 erg onwaarschijnlijk 
betekent en 4 erg waarschijnlijk. 
 
 
TOON KAART J Hoe waarschijnlijk is het dat u aangehouden en bestraft zou worden in België als u… 
LEES VOOR… 
 
IF19  …een overdreven hoge of valse verzekeringsclaim indiende? 
 

Erg 
onwaarschijnlijk  

1 
 

 2 
 

 3 
 

Erg 
waarschijnlijk      

4 
 

(Weet niet) 8 
 
 
 
IF20 …iets kocht waarvan u dacht dat het misschien gestolen was? 
 

Erg 
onwaarschijnlijk  

1 
 

 2 
 

 3 
 

Erg 
waarschijnlijk      

4 
 

(Weet niet) 8 
 
 
 
IF21 ...een verkeersovertreding beging zoals te snel rijden of door een rood licht rijden? 

 
Erg 
onwaarschijnlijk    

1 
 

 2 
 

 3 
 

Erg 
waarschijnlijk        

4 
 

(Weet niet) 8 
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Nu zou ik enkele vragen willen stellen over politiek en de overheid. 
 
IF22   TOON KAART K In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in België mensen zoals u 

toestaat om inspraak te hebben in wat de overheid doet? 
 

   Helemaal niet 1 

   Heel weinig 2 

   Een beetje 3 

   Veel 4 

   Heel veel 5 

   (Weet niet) 8 

 

 

 

IF23   TOON KAART L Denkt u dat u een actieve rol zou kunnen opnemen in een groep die zich bezig 
houdt met politieke kwesties? 

   Zeker niet 1 

   Waarschijnlijk niet 2 

   Misschien wel, misschien niet 3 

   Waarschijnlijk wel 4 

   Zeker wel 5 

   (Weet niet) 8 

    
 
 

IF24  TOON KAART M In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in België mensen zoals u 
toestaat om een directe invloed te hebben op de politiek? 

 
   Helemaal niet 1 

   Heel weinig 2 

   Een beetje 3 

   Veel 4 

   Heel veel 5 

    (Weet niet) 8 

 

 

IF25   TOON KAART N Hoe zeker bent over uw bekwaamheid om deel te nemen aan de politiek? 
 

   Helemaal niet zeker 1 

   Een beetje zeker 2 

   Redelijk zeker 3 

   Erg zeker 4 

   Helemaal zeker 5 

                                                                                         (Weet niet)       8 

 
 
 
 



 

 
 

 
 European Social Survey 

 
 

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F C (Ronde 5 2010)   
 

 
RESPONDENTENNUMMER: 

 
VERSIE NUMMER: F-2-F C 

 
 

 
 
 



 

INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1. 
INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK HF2 

 

ALLEEN VOOR MANNEN 
 

HF1 TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.    
 

01 02 03 04 05 06 88 

C     Hij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige omgeving te leven. Hij vermijdt 
alles wat zijn veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Hij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor hem om nederig 
en bescheiden te zijn. Hij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K     Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij 
doet. Hij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L     Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M    Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat 
mensen zijn prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N     Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O    Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend 
leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P     Het is belangrijk voor hem om zich 
altijd correct te gedragen. Hij probeert 
geen dingen te doen waarvan andere 
mensen zouden kunnen zeggen dat 
het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q    Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat 
mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R     Het is belangrijk voor hem om trouw 
te zijn aan zijn vrienden. Hij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S     Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor hem is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T     Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U     Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem 
om dingen te doen waaraan hij plezier 
beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
GA NU NAAR VRAAG IF26  
 



ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

HF2  TOON KAART A Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?  

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor haar. Zij wil 
dingen graag op haar eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure 
        spullen hebben.   
  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Zij vindt het belangrijk dat iedereen in 
de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Zij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige omgeving te leven. Zij vermijdt 
alles wat haar veiligheid in gevaar zou 
kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te 
doen. Zij vindt het belangrijk om veel 
verschillende dingen te doen in het 
leven. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

I      Het is belangrijk voor haar om nederig 
en bescheiden te zijn. Zij zal niet 
proberen om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins 

op mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat 
mensen haar prestaties erkennen.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich 
altijd correct te gedragen. Zij 
probeert geen dingen te doen 
waarvan andere mensen zouden 
kunnen zeggen dat het fout is.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt. Zij wil dat 
mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten voor de mensen die 
haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor de natuur. 
Voor haar is het belangrijk dat de 
natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 88 

T       Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof 
of haar familie heeft meegekregen. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

  GA NU NAAR VRAAG IF26  
 



Er zijn geen vragen IF1-IF25  
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 

 
Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen over 
verschillende onderwerpen die vergelijkbaar zijn met eerdere vragen. Probeert u zich de 
antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het 
volledig nieuwe vragen. 
 

De eerste paar vragen gaan over de hoeveelheid tijd die u besteedt aan televisie kijken, luisteren 
naar de radio en het lezen van kranten. 
 
 
IF26   TOON KAART O Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie kijken?  

Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan televisie kijken op het internet.  
Gebruik deze kaart 

     

00 GA NAAR IF28    Geen tijd aan besteed 

01    Minder dan een ½ uur 

02    Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 

03    Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 

04     Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 

05 VRAAG IF27    Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 

06    Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 

07    Meer dan 3 uur, tot hoogstens 4 uur 

08    Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 

09    Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 

10    Meer dan 6 uur 

88   (Weet niet) 
 
 
IF27  TOON NOG STEEDS KAART O Hoeveel van de tijd die u op een gewone weekdag naar de televisie 

kijkt, kijkt u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteit?  
   Gebruik dezelfde kaart. 
 

   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, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
 

 6 



VRAAG AAN IEDEREEN 
 
IF28  TOON NOG STEEDS KAART O Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan naar 

de radio luisteren? Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan het luisteren naar de radio op 
het internet. Gebruik dezelfde kaart. 

     

 7 

   Geen tijd aan besteed  
 

00 GA NAAR IF30

   Minder dan een ½ uur  

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur  

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ 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, tot hoogstens 4 uur  

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur  

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur  

   Meer dan 6 uur  

   (Weet niet)  

01 

02 

03 

04  

05 VRAAG IF29 

06 

07 

08 

09 

10 

88
 
 

 

IF29  TOON NOG STEEDS KAART O En hoeveel van de tijd die u op een gewone weekdag naar de radio 
luistert, luistert u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteit?   
Gebruik dezelfde kaart. 

   
   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, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
 

 
 
 
 



VRAAG AAN IEDEREEN 
 
IF30  TOON KAART P Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het lezen van 

kranten? Gelieve ook de tijd mee te tellen die u spendeert aan het lezen van kranten op het internet. 
Gebruik deze kaart. 

 
 

    
   Geen tijd aan besteed 00   GA NAAR IF32  

   Minder dan 15 minuten 01 

   15 minuten, tot hoogstens een ½ uur 02 

   Meer dan een ½ uur, tot hoogstens 45 minuten 03 

          Meer dan 45 minuten, tot hoogstens 1 uur      04 VRAAG IF31  

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 05      

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 06 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 07  

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 08 

   Meer dan 3 uur 09 

                                                                                           (Weet niet)       88 

 
  
 
 
IF31  TOON NOG STEEDS KAART P En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteit?    

Gebruik dezelfde kaart. 
 

   Geen tijd aan besteed 00     

   Minder dan 15 minuten 01 

   15 minuten, tot hoogstens een ½ uur 02 

   Meer dan een ½ uur, tot hoogstens 45 minuten 03 

          Meer dan 45 minuten, tot hoogstens 1 uur      04   

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 05      

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 06 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 07  

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 08 

   Meer dan 3 uur 09 

                                                                                           (Weet niet)       88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Nu zouden we graag hebben dat u enkel denkt aan het gebruik van internet om televisie te kijken, 
naar de radio te luisteren of kranten te lezen 
 
IF32  TOON KAART Q Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het bekijken van 

televisieprogramma's op het internet? Gebruik deze kaart. 
 

   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR IF34 

   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 IF33 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
 

 
 
 

 
IF33  TOON NOG STEEDS KAART Q En hoeveel van die tijd bekijkt u televisieprogramma's over politiek 

en actualiteit? Gebruik dezelfde kaart. 
 

   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, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
IF34  TOON NOG STEEDS KAART Q Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het 

beluisteren van de radio op het internet? Gebruik dezelfde kaart. 
 

   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR IF36 

   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 IF35 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
 

 
 

 
IF35  TOON NOG STEEDS KAART Q En hoeveel van die tijd luistert u naar radioprogramma's over 

politiek en actualiteit? Gebruik dezelfde kaart. 
 

   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, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
IF36  TOON KAART R Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het lezen van de 

online krant op het internet? Gebruik deze kaart. 
 

   Geen tijd aan besteed 00   GA NAAR IF38  

   Minder dan 15 minuten 01 

   15 minuten, tot hoogstens een ½ uur 02 

   Meer dan een ½ uur, tot hoogstens 45 minuten 03 

          Meer dan 45 minuten, tot hoogstens 1 uur      04 VRAAG IF37 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 05      

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 06 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 07  

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 08 

   Meer dan 3 uur 09 

                                                                                           (Weet niet)       88 

  
 
 
 
IF37  TOON NOG STEEDS KAART R En hoeveel van die tijd leest u kranten over politiek en actualiteit? 
       Gebruik dezelfde kaart. 
 

   Geen tijd aan besteed 00     

   Minder dan 15 minuten 01 

   15 minuten, tot hoogstens een ½ uur 02 

   Meer dan een ½ uur, tot hoogstens 45 minuten 03 

          Meer dan 45 minuten, tot hoogstens 1 uur      04  

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 05      

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 06 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 07  

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 08 

   Meer dan 3 uur 09 

                                                                                           (Weet niet)       88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
IF38  TOON KAART S Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal op het internet, voor 

andere doeleinden dan televisie kijken, luisteren naar de radio en het lezen van kranten?  
Gebruik deze kaart.  

 
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR EINDE 

   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 IF39 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
 

 
 
 

 
IF39  TOON NOG STEEDS KAART S En hoeveel van die tijd wordt besteed aan politiek en actualiteit?   

Gebruik deze kaart. 
 

   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, tot hoogstens 4 uur 07 

   Meer dan 4 uur, tot hoogstens 5 uur 08 

   Meer dan 5 uur, tot hoogstens 6 uur 09 

   Meer dan 6 uur 10 

   (Weet niet) 88 
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