
 
 INTERVIEWER VUL BEGINDATUM IN:                                    (dd/mm/yy) 
 
 INTERVIEWER VUL BEGINTIJD IN:                                               (Gebruik 24-uurs klok) 

 
 

 
A1 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 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 

                                                                                            (Weet niet) 

    

       
VRAAG INDIEN CODE 01-07 OF 88 BIJ A1   
A2  NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de 
televisie kijkt, kijkt u naar Unieuws Uof Uprogramma’s over politiek en actualiteitenU?  
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 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 

 
  

00 GA NAAR A3 

01 

02 

03 

04 VRAAG A2 

05 

06 

07 

88 

 1 



A3  KAART 2 Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet 
voorzichtig 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 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 

 
 
A4 KAART 3 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 

 
 
 
A5  KAART 4 Denkt u dat mensen meestal behulpzaam 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 
 
 
 
          VUL EINDTIJD SECTIE A IN:                                 (Gebruik 24-uurs klok)  
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Nu wil ik graag enkele vragen stellen over politiek en overheid. 

 
B1 Hoe geïnteresseerd bent u in de politiek? Bent u...  

LEES VOOR... 
 

heel erg geïnteresseerd, 1 

tamelijk geïnteresseerd, 2 

nauwelijks geïnteresseerd, 3 

of, helemaal niet geïnteresseerd 4 

(Weet niet) 8 

 
B1a KAART 5 In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in staat 

stelt om inspraak te hebben in wat de overheid doet? Gebruik deze kaart. 
 
 
Helemaal 
niet 
 

         Volledig  (Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B1b KAART 6 In hoeverre denkt u dat u geschikt bent om een actieve rol te spelen in een groep die zich 

bezighoudt met politieke kwesties? Gebruik deze kaart. 
  
 
Helemaal 
niet  
 

         Volledig   (Weet niet) 

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

 
 
 
B1c KAART 7 En in hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in 

staat stelt om invloed te hebben op de politiek? Gebruik deze kaart. 
  
 
Helemaal 
niet  

         Volledig  (Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B1d KAART 8 En kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe overtuigd u bent van uw eigen 

geschiktheid om deel te nemen aan de politiek? 
 
 
Helemaal 
niet 
overtuigd  
 

         Volledig 
overtuigd   

 
(Weet niet) 

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

 3 



 
 
 
B1e KAART 9 In hoeverre zou u zeggen dat politici zich bekommeren om wat mensen zoals u denken? 

Gebruik deze kaart. 
 
 
Helemaal 
niet 
 

         Volledig  (Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
  
 
B1f KAART 10 Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe makkelijk u het vindt om UpersoonlijkU 

deel te nemen aan politiek? 
 
 
Helemaal 
niet 
makkelijk 
 

         Heel erg 
gemakkelijk  

(Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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KAART 11 Gebruik deze kaart. Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u 
UpersoonlijkU heeft in elk van de instellingen die ik oplees? 0 betekent dat u helemaal geen 
vertrouwen heeft in een instelling en 10 dat u volledig vertrouwen heeft. 
Ten eerste... 
LEES VOOR ... 

 
  Helemaal 

geen 
vertrouwen 

         Volledig 
vertrouwen 

 (Weet 
niet) 

 
B2 
 

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

B3 …het 
rechtsstelsel? 

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

B4 …de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B5 …politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B6 
 

…politieke 
partijen? 

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

B7 …het Europees 
Parlement? 

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

B8 …de Verenigde 
Naties? 

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

 
 
B9 Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. Heeft u tijdens de laatste 

Tweede Kamer verkiezingen in september 2012 gestemd?   
 
   
   Ja 1 VRAAG B10  

   Nee   2 

   Niet stemgerechtigd 3 GA NAAR B11 

   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ B9 (CODE 1) 
B10 Op welke partij heeft u bij die verkiezingen gestemd? 
  
   VVD 01 

   PvdA 02 

   PVV 03 

   SP 04 

   CDA 05 

   D66 06 

   ChristenUnie 07 

                                                                                           GroenLinks       08 

   SGP 09 

   Partij voor de Dieren 10 

   50PLUS 11 

   Andere 16 

   Blanco 17       

 

   (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
  
 

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

Ja 
 

Nee 
(Weet 
niet) 

 
B11 Heeft u contact opgenomen met een politicus, een landelijke of 

gemeentelijke ambtenaar? 
1 
 

2 
 

8 
 
 

B12 Bent u in een politieke partij of actiegroep actief geweest? 1 2 8 
 

B13 
 

Bent u in een andere organisatie of vereniging actief geweest? 1 
 

2 
 

8 
 

B14 Heeft u een sticker of badge gedragen voor een campagne? 1 2 8 
 

B15 Heeft u deelgenomen aan een handtekeningenactie? 
 

1 2 8 
 

B16  Heeft u deelgenomen aan een geoorloofde openbare 
demonstratie? 
 

1 
 

2 
 

8 

0BB17 
 

Heeft u bepaalde producten geboycot? 1 2 8 
 

  
B18a Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden  

voelt dan met al de andere? 
   
   Ja 1 VRAAG B18b 

   Nee 2 
     GA NAAR B19 
   (Weet niet) 8 
 

 6 



 
VRAAG INDIEN JA BIJ B18A (CODE 1) 
 
B18b Welke?   
   VVD 01 

   PvdA 02 

   PVV 03 

   SP 04 VRAAG B18c 
   CDA 05 

   D66 06 

   ChristenUnie 07 

   GroenLinks 08 

   SGP 09 

   Partij voor de Dieren 10 

   50PLUS 11 

   Andere 16 

   (Weigering) 77 GA NAAR B19 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG INDIEN PARTIJ GENOEMD BIJ B18B 
B18c Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich…  

LEES VOOR 
   nauw verbonden, 1 

   tamelijk verbonden, 2 

   niet verbonden, 3 

   of, helemaal niet verbonden? 4  

   (Weet niet) 8 
 
VRAAG IEDEREEN 
B19 KAART 12  In de politiek wordt soms gesproken over ”links” en “rechts”. Als u deze kaart gebruikt, 

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

         Rechts (Weet niet) 

 
 

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

 7 



B20 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. 

 
Zeer 
ontevreden   

 

         Zeer 
tevreden  

 
(Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
   
 
B21 TOON NOG STEEDS KAART 13  Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand 

van de economie in Nederland? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
Zeer 
ontevreden  

          Zeer 
tevreden  

 
(Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  
 
 
B22 TOON NOG STEEDS KAART 13  Als u nu denkt aan de Nederlandse regering, hoe tevreden bent 

u over de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
  
Zeer 
ontevreden  

         Zeer 
tevreden  

 
(Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B23 TOON NOG STEEDS KAART 13  Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de 

democratie werkt in Nederland? Gebruik nog steeds deze kaart. 
  
Zeer 
ontevreden   

 

         Zeer 
tevreden  

 
(Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B24 KAART 14 Wilt u nu via UdezeU kaart zeggen wat u in het algemeen vindt van de huidige staat van 

het onderwijs in Nederland?  
 
  
 Zeer slecht   

 
          Zeer goed  (Weet niet) 

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

 
 
 
 
 8 



B25 TOON NOG STEEDS 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 slecht    

 
         Zeer goed (Weet niet) 

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

  
 
 

KAART 15 Kunt u met deze kaart aangeven in welke mate u het met elk van de volgende 
uitspraken eens of oneens bent?   

 
 
   

 Helemaal 
eens  

 
 

Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Helemaal  
oneens 

 
(Weet 
niet) 

         
 B26 De overheid zou 

maatregelen moeten 
nemen om 
inkomensverschillen te 
verminderen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B27 
 

Homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen 
moeten vrij zijn om hun 
leven te leiden zoals zij 
dat willen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 
 
 
B28 KAART 16 De volgende vraag gaat over de Europese Unie. Sommige mensen vinden dat de 

Europese eenwording verder moet gaan. Anderen zijn van mening dat die al te ver is gegaan. Kunt 
u aangeven welk cijfer op deze kaart het beste uw standpunt hierover weergeeft?  
Met eenwording wordt bedoeld verdere samenwerking en niet zozeer verdere uitbreiding.  

 
 
Eenwording 
is al te ver 
gegaan  

 

         Eenwording 
moet verder 

gaan  

 
 

(Weet niet) 

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

 
 
 
Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. 
 
B29  KAART 17 Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat Nederland mensen van Udezelfde 

huidskleur of dezelfde etnische groep Uals de meeste Nederlanders zou moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven? Het Nederlands beleid moet...? 

 
     Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Een aantal toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 
 9 



 
 
B30 TOON NOG STEEDS KAART 17 En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een Uandere 

Uhuidskleur of etnische groep dan de meeste Nederlanders? Het Nederlands beleid moet... 
Gebruik nog steeds deze kaart. 

 
   Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Een aantal toelaten 2 

   Enkelen toelaten 3 

   Niemand toelaten 4 

   (Weet niet) 8    

 
 
*B30a TOON NOG STEEDS KAART 17 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de Uarmere  
 Ulanden binnen EuropaU? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
   Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Een aantal toelaten 2 

   Enkelen toelaten 3 

   Niemand toelaten 4 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
B31 TOON NOG STEEDS KAART 17 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de Uarmere 

landen buiten EuropaU? Gebruik dezelfde kaart. 
 

   Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Een aantal toelaten 2 

   Enkelen toelaten 3 

   Niemand toelaten 4 

   (Weet niet) 8 

 

 
B32 KAART 18 Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Nederlandse economie dat 

mensen uit andere landen hier komen wonen? Gebruik deze kaart. 
 
  
Slecht voor 
de economie  

         Goed voor 
de economie 

 
(Weet niet) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B33 KAART 19 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? Gebruik deze kaart. 
 
 

Culturele 
leven is 
ondermijnd  

         Culturele 
leven is 
verrijkt 

 
 

(Weet niet) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
B34 KAART 20 I Is Nederland, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een slechtere 

of een betere plek geworden om te wonen? Gebruik deze kaart. 
 
Slechtere 
plek om te 
wonen  

         Betere plek 
om te wonen  

 
(Weet niet) 

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

 
   
 
         VUL EINDTIJD SECTIE B IN:                                  (Gebruik 24-uurs klok) 
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En nu enkele vragen over u en uw leven. 

 
 
C1 KAART 21 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze kaart. 

 
 

 Zeer 
ongelukkig 

 

         Zeer 
gelukkig  

 
(Weet niet) 

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

 
 
 
 
C2 KAART 22  "Om sociale redenen" houdt in er voor kiezen elkaar te ontmoeten en niet omwille van 

het werk of uit zuiver plichtsgevoel. 
Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u om UsocialeU redenen 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 KAART 23  Met hoeveel mensen kunt u intieme en persoonlijke kwesties bespreken?  

Gebruik deze kaart. 
 

Niemand 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 of meer 06 

(Weet niet) 88 

 
 
 
  
 

 12 



C4 KAART 24 Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan sociale 
activiteiten? Gebruik deze kaart. 

 
   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 
 
 
 
 
C5 Bent u of is iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of 

van lichamelijk geweld?  
   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 uw buurt loopt? 

Als u dat doet of zou doen, voelt u zich dan...  
LEES VOOR 

 
   ...heel erg veilig, 1 

   veilig, 2 

   onveilig, 3 

   of, heel erg onveilig? 4 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
De volgende vragen gaan over uzelf. 
 
C7  Hoe is uw gezondheid over het algemeen? Zou u die omschrijven als... 

LEES VOOR... 
 
   ...heel erg goed,  1 

   goed,  2 

   redelijk,  3 

   slecht,  4 

   of, heel erg slecht? 5 
 
   (Weet niet) 8 
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C8  Wordt u op de één of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een langdurige ziekte, 
of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening?  
INDIEN JA, is dat in erge mate of in zekere mate? 

 
   Ja, in erge mate 1 

   Ja, in zekere mate 2 

   Nee 3 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
C9  Beschouwt u zichzelf als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap? 
 
 
   Ja 1 VRAAG C10 

   Nee 
     GA NAAR C11 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ C9 (CODE 1) 
  
C10 Welk?    

 
 
   Rooms Katholiek 01 

   Protestant  02 

   Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 03 

   Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 04   

   Nederlands Hervormd: confessionele richting 05 

   Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 06 

   Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 07 

   Nederlands Hervormd: overige richtingen  08  

   Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 09 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 10 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 11 GA NAAR C13 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband)  12 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 13 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 15 

   Gereformeerd: overige richting 16 

   Gereformeerd: (geen verdere details gegeven) 17 

   Ander protestants kerkgenootschap 18 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 19 

   Ander christelijk kerkgenootschap  20 

   Hindoeïsme 21 

   Boeddhisme 22 

   Andere Oosterse religie  23 

   Jodendom 24 

   Islam / Moslim 25 

   Humanistisch Verbond 26 

   Andere niet-christelijke religies 27 

   (Weet niet) 88 GA NAAR C11 

 

 

      

 15 



VRAAG INDIEN GEEN RELIGIE/DENOMINATIE GENOEMD OF WEET NIET BIJ C9 (CODE 2 OR 8 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 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ C11 (CODE 1) 
 
C12  Welk?  
 
   Rooms Katholiek 01 

   Protestant  02 

   Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 03 

   Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 04   

   Nederlands Hervormd: confessionele richting 05 

   Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 06 

   Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 07 

   Nederlands Hervormd: overige richtingen  08  

   Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 09 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 10 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 11 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband)  12 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 13 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 15 

   Gereformeerd: overige richting 16 

   Gereformeerd: (geen verdere details gegeven) 17 

   Ander protestants kerkgenootschap 18 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 19 

   Ander christelijk kerkgenootschap  20 

   Hindoeïsme 21 

   Boeddhisme 22 

   Andere Oosterse religie  23 

   Jodendom 24 

   Islam / Moslim 25 

   Humanistisch Verbond 26 

   Andere niet-christelijke religies 27 

   (Weet niet) 88 
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VRAAG IEDEREEN 
C13 KAART 25 Ongeacht of u zichzelf nu wel of niet als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap 

beschouwt, hoe gelovig vindt u dat u bent? Gebruik deze kaart. 
 
Helemaal 
niet gelovig  

         Heel erg 
gelovig 

 
(Weet niet) 

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

 
   
 
 
C14 KAART 26 Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak gaat 

u tegenwoordig naar religieuze diensten? Gebruik deze kaart.  
 
   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 TOON NOG STEEDS KAART 26 Los van wanneer u naar religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt 

u? Gebruik deze kaart.  
 
   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 IEDEREEN 
C16 Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in Nederland wordt gediscrimineerd?  
 
   
   Ja 1 VRAAG C17 

   Nee 2 

     GA NAAR C18 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ C16 (CODE 1) 
C17 Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd?  

DOORVRAGEN: ‘Welke andere redenen?’  
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  10 
 
   (Weet niet) 88 
 
   
VRAAG IEDEREEN 
C18 Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 
   Ja 1 GA NAAR C20 

   Nee 2   
     VRAAG C19 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN NEE OF WEET NIET BIJ C18 (CODE 2 OF 8) 
C19 Wat is uw nationaliteit?  
  
    _________________________ 

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

   Nee 2  VRAAG C21 

   (Weet niet) 8 GA NAAR C23 

 
VRAAG INDIEN NEE BIJ C20 (CODE 2)  
C21 In welk land bent u geboren? 
  
   _________________ 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
  

 18 



C22 In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen? 
 
     Jaar: 
 
   (Weet niet) 8888 
 
  
VRAAG IEDEREEN 
C23  Welke taal of talen spreekt u thuis het meest?   
 NOTEER NIET MEER DAN 2 TALEN  

 ________________________  

          _______________________ 

   (Weet niet) 888 
 
 
 
 
C24 Behoort 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 

 
VRAAG INDIEN NEE BIJ C25 (CODE 2) 
 
C26 In welk land werd uw vader geboren? 
  
    __________________ 

   (Weet niet) 88 
 
 
  
 
VRAAG IEDEREEN 
C27 Is uw moeder in Nederland geboren?   
   Ja 1 GA NAAR C28a  
   Nee 2  VRAAG C28 

   (Weet niet) 8 GA NAAR C28a 
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VRAAG INDIEN NEE BIJ C27 (CODE 2) 
C28 In welk land werd uw moeder geboren? 
  
    __________________ 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
 
          VUL EINDTIJD SECTIE C IN:                                (Gebruik 24-uurs klok) 
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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. 
 
VRAAG IEDEREEN 
KAART 27 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? Gebruik deze kaart. 
 
Ten eerste. Hoe belangrijk is het bij die beslissing dat zij ….  
LEES VOOR  
 
 Zeer 

onbelangrijk 
       Zeer belangrijk (Weet 

niet) 

D1 …goed zijn opgeleid? 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D2 …Nederlands kunnen 
spreken? 
 

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

D3 …een christelijke 
achtergrond hebben? 
 

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

D4 …blank zijn? 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D5 .…beroepsvaardigheden 
hebben die Nederland 
nodig heeft? 
 

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

D6 …de manier van leven 
in Nederland volledig 
aanvaarden? 

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

   
 
 
D7 KAART 28 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 
inpikken 

         Nieuwe banen 
scheppen 

(Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D8 KAART 29 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? Gebruik deze kaart. 

 
 
 
Over het 
algemeen 
kosten ze mee  
dan ze 
opbrengen  

         Over het algemeen 
brengen ze meer op 

dan ze kosten 

 
(Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
D9 KAART 30 Zijn de criminaliteitsproblemen in Nederland erger geworden of verminderd door 

mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen? Gebruik deze kaart. 
 
 
Criminaliteitsproblemen 
erger geworden  
 

         Criminaliteitsproblemen 
minder geworden    

(Weet 
niet) 

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

KAART 31 En nu denkend aan mensen die uit een ander land in Nederland zijn komen wonen en 
die van een UandereU huidskleur of 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 

geen 
bezwaren  
 

       Heel veel 
bezwaren  

(Weet 
niet) 

D10 … aangesteld zou 
worden als uw 
baas? 
 

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

D11 …met een naast 
familielid van u 
zou trouwen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D12 KAART 32  Hoe zou u met behulp van deze kaart de buurt omschrijven waar u nu woont? 
 

Een buurt waar Ubijna niemandU van een andere huidskleur of 

etnische groep is dan de meeste Nederlanders  

 

1 

USommige mensenU zijn van een andere huidskleur of etnische 

groep dan de meeste Nederlanders 

2 

UVeel mensenU zijn van een andere huidskleur of etnische groep 3 

(Weet niet) 8 

 
 
D13  KAART 33 Gebruik deze kaart. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 

volgende uitspraak?: 
 

‘Het is beter voor een land als bijna iedereen dezelfde gewoonten en tradities deelt ‘ 
 

Helemaal eens 1 

Eens 2 

Niet eens, niet oneens 3 

Oneens 4 

Helemaal oneens 5 

(Weet niet) 8 

 
 
D14 KAART 34 Hoe goed of hoe slecht is het voor een land om een wet te hebben tegen discriminatie 

op het werk op grond van huidskleur of etnische achtergrond? Gebruik deze kaart..   
 
 
Zeer slecht           Zeer goed (Weet niet) 

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

 
 
D15 KAART 35 Sommige mensen komen naar dit land en vragen asiel aan omdat zij zeggen dat ze 

angst hebben voor vervolging in hun eigen land. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens 
bent met de volgende uitspraak? 
 
‘De overheid zou soepel moeten zijn bij het beoordelen van de asielaanvragen.’ 

 
Helemaal eens 1 

Eens 2 

Niet eens, niet oneens  3 

Oneens 4 

Helemaal oneens 5 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
 
D16 Hoeveel van de 100 mensen die in Nederland wonen, zijn volgens u buiten Nederland geboren? 
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INTERVIEWER: Als respondent zegt: 'Weet niet'; zeg: 'Geef uw beste schatting'.  
 
                                                                                    van de 100 
 

 (Weet niet)  888 
 
 CODEER IEDEREEN 

D17a INTERVIEWER GEEF HIERONDER AAN, BIJ TWIJFEL VRAAG EVENTUEEL 
NOGMAALS OF RESPONDENT IN NEDERLAND IS GEBOREN  

  
Respondent is geboren in 

Nederland  

 

1 VRAAG D17b 

Respondent is niet geboren in 

Nederland 

 

2 GA NAAR D18 

(Weigering) 77  

(Weet niet) 88  

 
VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ D17A 
D17b KAART 36 In vergelijking met mensen zoals uzelf die in Nederland zijn geboren, hoe vindt u dat de 

overheid mensen uit andere landen behandelt die UrecentU hier zijn komen wonen? Gebruik deze 
kaart. 
 

Veel beter  1 

Iets beter  2 

Hetzelfde  3 

Iets slechter  4 

Veel slechter  5 

(Weet niet) 8 

  
VRAAG IEDEREEN 
D18 KAART 37 Gebruik deze kaart. Denkt u dat de religieuze overtuigingen en gebruiken in Nederland 

over het algemeen ondermijnd of verrijkt worden door mensen uit andere landen die hier zijn komen 
wonen? 

 
 
Religieuze 
overtuigingen 
en gebruiken 
worden 
ondermijnd  

         Religieuze 
overtuigingen 
en gebruiken 

worden 
verrijkt  

 
 
 
 

(Weet niet) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D19 Heeft u goede vrienden van een andere huidskleur of etnische groep dan de meeste Nederlanders? 
ZO JA, zijn er dat meerdere of enkele? 

 
 

Ja, meerdere  1 

Ja, enkele 2 

Nee, helemaal geen 3 

(Weet niet) 8 

 
 
 
D20 KAART 38 Hoe vaak heeft u buitenshuis contact met mensen van een andere huidskleur of 
etnische groep dan de meeste Nederlanders? Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, op straat, in de winkel 
of in de buurt.  
Gebruik deze kaart 
INTERVIEWER: Elke vorm van contact moet worden meegeteld, zowel verbaal als non-verbaal. 
 
 

Nooit 01 
GA NAAR 

D22 

Minder dan 1 keer per 

maand 
02 

VRAAG D21 
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 
GA NAAR 

D22 

 
 
VRAAG INDIEN CODE 02-07 BIJ D20 
D21 KAART 39 Wanneer u denkt aan dit contact, hoe slecht of goed is dit over het algemeen? 

Gebruik deze kaart. 
 
Zeer slecht  

 
         Zeer goed (Weet niet) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D22 KAART 40 Hoezeer voelt u zich verbonden met Nederland? 
Gebruik deze kaart. 
 

Nauw verbonden 1 

Verbonden 2 

Niet nauw verbonden 3 

Helemaal niet verbonden 4 

(Weet niet) 8 

 
 
 
Mensen hebben vaak verschillende opvattingen over de volgende onderwerpen. 
 
D23 Denkt u dat mensen met bepaalde huidskleuren of uit bepaalde etnische groepen minder intelligent 

worden UgeborenU dan anderen?  
 

Ja 1 

Nee 2 

(Weet niet) 8 

 
 
 
D24 Denkt u dat mensen met bepaalde huidskleuren of uit bepaalde etnische groepen als harder 

werkend zijn Ugeboren Udan anderen? 
Ja 1 

Nee 2 

(Weet niet) 8 

 
 
 
D25 KAART 41 Denkend aan de wereld van vandaag de dag, zou u zeggen dat sommige culturen veel 

beter zijn dan andere of dat alle culturen gelijkwaardig zijn? 
Kies een antwoord op deze kaart.  
 

 
Sommige culturen zijn veel beter dan andere   1 

Alle culturen zijn gelijkwaardig 2 

(Weet niet)     8 
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KAART 42 "Ik ga u nu een aantal vragen stellen over verschillende groepen mensen uit andere landen die 
mogelijk in Nederland zouden kunnen komen wonen.  
In welke mate vindt u dat Nederland…LEES VOOR… 
 
  Velen 

toelaten 
om hier te 
komen 
wonen en 
leven  

Een aantal 
toelaten 

Enkelen 
toelaten 

Niemand 
toelaten 

 
(Weet niet) 

D26 … Joodse mensen uit 
andere landen zou moeten 
toelaten om in Nederland te 
komen wonen en leven? 
 

1 2 3 4 8 

D27 … Moslims uit andere 
landen zou moeten toelaten 
om in Nederland te komen 
wonen en leven? 
 

1 2 3 4 8 

D28 … zigeuners uit andere 
landen zou moeten toelaten 
om in Nederland te komen 
wonen en leven? 

1 2 3 4 8 

 
 
 
CAPI RANDOMISATION  

 
 
 
 
VRAAG INDIEN D29=1 
D30 TOON NOG STEEDS KAART 42 Kunt u nog steeds aan de hand van deze kaart zeggen in welke 

mate u vindt dat Nederland Uhooggeschoolde arbeidskrachten uit PolenU zou moeten toelaten om in 
Nederland te komen wonen? 
 

Velen toelaten om hier te komen 

wonen en leven  

1 

GA NAAR  EIND 
SECTIE D 

Een aantal toelaten  2 

Enkelen toelaten  3 

Niemand toelaten  4 

(Weet niet) 8 

 
 

D29 INTERVIEWER CODEER: UITKOMST VAN  CAPI RANDOMISATION 
 

                GROUP 1    1 VRAAG D30 

                GROUP 2 2 GA NAAR D31 

GROUP 3 3 GA NAAR D32 

GROUP 4 4 GA NAAR D33 
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VRAAG INDIEN D29=2 
D31 TOON NOG STEEDS KAART 42  Kunt u nog steeds aan de hand van deze kaart aangeven in 
welke mate u vindt dat Nederland Uhooggeschoolde arbeidskrachten uit TurkijeU zou moeten toelaten om in 
Nederland te komen wonen? 
 

Velen toelaten om hier te komen 

wonen en leven  

1 

GA NAAR   
NAAR  EIND 

SECTIE D  

Een aantal toelaten  2 

Enkelen toelaten  3 

Niemand toelaten  4 

(Weet niet) 8 

 
VRAAG INDIEN D29=3 
D32 TOON NOG STEEDS KAART 42  Kunt u nog steeds aan de hand van deze kaart aangeven in 

welke mate u vindt dat Nederland Uongeschoolde arbeidskrachten uit PolenU zou moeten toelaten om 
in Nederland te komen wonen? 

 
Velen toelaten om hier te komen 

wonen en leven  

1 

GA NAAR   
NAAR  EIND 

SECTIE D 

Een aantal toelaten  2 

Enkelen toelaten  3 

Niemand toelaten  4 

(Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN D29=4 
D33 TOON NOG STEEDS KAART 42 Kunt u nog steeds aan de hand van deze kaart aangeven in 

welke mate u vindt dat Nederland Uongeschoolde arbeidskrachten uit TurkijeU zou moeten toelaten 
om in Nederland te komen wonen? 
 

Velen toelaten om hier te komen 

wonen en leven 

1 

GA NAAR   
NAAR  EIND 

SECTIE D 

Een aantal toelaten 2 

Enkelen toelaten 3 

Niemand toelaten 4 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
          VUL EINDTIJD SECTIE D IN:                                (Gebruik 24-uurs klok) 
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 Nu volgen een aantal vragen over een ander onderwerp. 
 
VRAAG IEDEREEN 
E1 KAART 43 Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak u fruit eet? Het drinken van 

vruchtensap telt niet mee. 
INTERVIEWER: Diepvriesfruit moet worden meegeteld. 

 
Drie keer per dag of vaker 01 

Twee keer per dag 02 

Één keer per dag 03 

Minder dan één keer per dag maar minstens 4 keer per week 04 

Minder dan vier keer per week maar minstens één keer per week 05 

Minder dan één keer per week 06 

Nooit 07 

(Weet niet)   88 

 
 
E2 TOON NOG STEEDS KAART 43  Kunt u nog steeds aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak 

u groenten of salades eet? Het eten van aardappelen telt niet mee. 
           INTERVIEWER: Diepvriesgroenten moeten worden meegeteld. 
 

Drie keer per dag of vaker 01 

Twee keer per dag 02 

Één keer per dag 03 

Minder dan één keer per dag maar minstens 4 keer per week 04 

Minder dan vier keer per week maar minstens één keer per week 05 

Minder dan één keer per week 06 

Nooit 07 

(Weet niet)   88 

 
  
 
E3 Op hoeveel van de afgelopen 7 dagen heeft u in een stevig tempo gewandeld, gesport of een 

andere lichamelijke activiteit gedaan gedurende 30 minuten of langer? 
INTERVIEWER: De lichamelijke activiteit hoeft niet onafgebroken te zijn geweest om meegeteld te 
worden. 

 
 
NOTEER HET AANTAL DAGEN:   
  
                                           (Weet niet)      88 
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E4 KAART 44 Laten we het nu hebben over het roken van sigaretten. 

Welk van de beschrijvingen op deze kaart komt het best overeen met uw rookgedrag? 
 

INTERVIEWER: roltabak moet worden meegeteld, maar het roken van pijp, sigaren en 
elektronische sigaretten mag niet worden meegeteld. 
 

Ik rook dagelijks 1 
VRAAG E5 

Ik rook, maar niet dagelijks 2 

Ik rook momenteel niet, maar ik heb gerookt in 

het verleden 
3 

GA NAAR E6 Ik heb maar een paar keer gerookt 4 

Ik heb nog nooit gerookt 5 

(Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN CODE 1 OF 2 BIJ E4 
E5 Hoeveel sigaretten rookt u op een doorsnee dag? 
 

NOTEER HET AANTAL SIGARETTEN: :  
 
     (Weet niet)   888 
 
 
VRAAG IEDEREEN 
E6 KAART 45 I Hoe vaak heeft u alcohol gedronken in de afgelopen 12 maanden, dat 

wil zeggen sinds [dag, maand, jaar] 
Bijvoorbeeld wijn, bier, sterke drank of andere alcoholische dranken. 
INTERVIEWER: Verwijs naar dezelfde maand als die waarin het interview plaatsvindt, maar van het 
voorgaande jaar. 
Bijvoorbeeld, als het interview plaatsvindt in september 2014, verwijs dan naar [september 2013]. 
 

Elke dag 01 

VRAAG E7  

Meerdere keren per week 02 

1 keer per week 03 

2-3 keer per maand 04 

1 keer per maand 05 

Minder dan 1 keer per 

maand 

06 

Nooit 07 GA NAAR E11 

(Weigering) 77 
VRAAG E7 

(Weet niet) 88 
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VRAAG INDIEN CODE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 77 OF 88 BIJ E6 
E7 KAART 46 Kunt u denken aan de laatste keer dat u alcohol heeft gedronken op een maandag, 

dinsdag, woensdag UofU donderdag. 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE 
KAART TE LEZEN. 
Hoeveel van elk van de volgende dranken heeft u op die dag gedronken? 

 
Geef uw antwoord op basis van deze kaart. 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: nog andere dranken? 

 
INTERVIEWER: Indien de respondent een antwoord geeft dat niet op de kaart staat, 
raadpleeg het onderstaande kader:  

 
 INTERVIEWER CODEER AANTAL VAN ELK TYPE DRANK: 
 

1: Glas bier (250ml)    
2: Flesje of blikje bier (330ml)  
3: Glas of flesje speciaalbier (330ml)  
4: Flesje of blikje alcoholarm bier (330ml)  
5: Flesje of blikje cider of rosé/fruitbier (250ml)  
6: Glas wijn (100ml)  
7: Glas sherry of port  
8: Glas sterke drank of shot  
9: Mixdrank  
10: Cocktail  
11: Flesje mixdrank  
12: Fles wijn (niet getoonde categorie)  
13: Shooter (niet getoonde categorie)  
555: (Drink nooit alcohol van maandag tot en met donderdag) 
888: (Weet niet) 
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E8 TOON NOG STEEDS KAART  46 Kunt u denken aan de laatste keer dat u alcohol 
heeft gedronken op een vrijdag, zaterdag, UofU zondag. 

 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT 
OM DE KAART TE LEZEN. 
Hoeveel van elk van de volgende dranken heeft u op die dag gedronken? 

 
Geef uw antwoord op basis van deze kaart. 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: nog andere dranken? 

 
INTERVIEWER: Indien de respondent een antwoord geeft dat niet op de kaart staat, 
raadpleeg het onderstaande kader:  

 
 INTERVIEWER CODEER AANTAL VAN ELK TYPE DRANK: 
 

1: Glas bier (250ml)    
2: Flesje of blikje bier (330ml)  
3: Glas of flesje speciaalbier (330ml)  
4: Flesje of blikje alcoholarm bier (330ml)  
5: Flesje of blikje cider of rosé/fruitbier (250ml)  
6: Glas wijn (100ml)  
7: Glas sherry of port  
8: Glas sterke drank of shot  
9: Mixdrank  
10: Cocktail  
11: Flesje mixdrank  
12: Fles wijn (niet getoonde categorie)  
13: Shooter (niet getoonde categorie)  
555: (Drink nooit alcohol van maandag tot en met donderdag) 
888: (Weet niet) 
 
 

 
E9 INTERVIEWER CODE:     
   Respondent is man 1 VRAAG E10a 

   Respondent is vrouw 2 GA NAAR E10b 
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VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ E9 
E10a KAART  47a Op deze kaart staan zes verschillende voorbeelden van hoeveel alcohol iemand 

tijdens één enkele gelegenheid zou kunnen drinken. 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE 
KAART TE LEZEN. 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden deze hoeveelheid of meer alcohol gedronken tijdens 
één enkele gelegenheid? 

 
Was dat… 
LEES VOOR ... 

:...dagelijks of bijna 

dagelijks, 

1 

GA NAAR 
E11 

wekelijks, 2 

maandelijks, 3 

minder dan één kaar 

per maand, 

4 

of, nooit? 5 

(Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN CODE 2 BIJ E9 
E10b KAART 47b Op deze kaart staan zes verschillende voorbeelden van hoeveel alcohol iemand tijdens 

één enkele gelegenheid zou kunnen drinken. 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE 
KAART TE LEZEN. 

 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden deze hoeveelheid of meer alcohol gedronken tijdens 
één enkele gelegenheid? 

 
Was dat… 
LEES VOOR ... 

...dagelijks of bijna 

dagelijks, 

1 

wekelijks, 2 

maandelijks, 3 

minder dan één kaar 4 

of, nooit? 5 

(Weet niet) 8 

 
VRAAG IEDEREEN 
E11 Wat is uw lichaamslengte zonder schoenen aan?  
  

INTERVIEWER: Als de respondent zegt: "Ik weet het niet.", antwoord dan: "Probeer uw 
lichaamslengte zo goed mogelijk te schatten." 

 
INTERVIEWER: 100 centimeter ='1 meter' '00 cm' 
 

                                                                         . 
  
          
     (Weet niet)        888 
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E12 Wat is uw lichaamsgewicht zonder schoenen aan? 

INTERVIEWER: Als de respondent zegt: "Ik weet het niet.", antwoord dan: "Probeer uw 
lichaamsgewicht zo goed mogelijk te schatten.". 
 
               kilograms (kg)              

                                                                                    .           
    
  
     
     (Weet niet)        8888 
 
 
E13 KAART 48 I Met welke zorgverleners weergegeven op deze kaart heeft u uw gezondheid 

besproken in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen sinds [dag, maand, jaar] 
INTERVIEWER: Verwijs naar dezelfde maand als die waarin het interview plaatsvindt, maar van het 
voorgaande jaar. 

 
Bijvoorbeeld, als het interview plaatsvindt in september 2014, verwijs dan naar [september 2013]. 

 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
INTERVIEWER: elke vorm van communicatie en huisbezoeken telt mee. 
 
 

Huisarts  1 

Medisch specialist (met uitzondering 

van de tandarts) 

2 

(Geen van bovenstaanden) 5 

(Weet niet) 8 
 
 
E14 KAART 49  Was het voor u in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen sinds [dag, maand, jaar], 

ooit UonmogelijkU om het nodige medische consult of behandeling te krijgen vanwege één of meer 
redenen die op deze kaart staan? 
INTERVIEWER: Verwijs naar dezelfde maand als die waarin het interview plaatsvindt, maar van het 
voorgaande jaar. Bijvoorbeeld, als het interview plaatsvindt in september 2014, verwijs dan naar 
[september 2013]. 

 
Ja 1 VRAAG 

E15 

Nee 2 GA NAAR 
E16 (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ E14 
E15 TOON NOG STEEDS KAART 49 Welke van de redenen die op deze kaart staan verklaren waarom 

het voor u onmogelijk was dit medisch consult of behandeling te krijgen? 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAG INDIEN CODE 2 BIJ E14 
E16 Was dat omdat ... 

LEES VOOR .. 
 

: …het voor u wel mogelijk was om een medisch consult of 

behandeling te krijgen, 

1 

of omdat u geen medisch consult of behandeling nodig had in 

de afgelopen 12 maanden? 

2 

(Weet niet) 8 

 
 
VRAAG IEDEREEN 
E17 KAART 50 Besteedt u tijd aan het zorgen voor of het helpen van familieleden, vrienden, buren of 

anderen vanwege één of meerdere redenen op deze kaart? 
 

Betaald werk in het kader van uw baan mag niet meegeteld worden. 
INTERVIEWER: Indien respondent 'ja' antwoordt op één of meerdere redenen op deze kaart, 
codeer dit dan als 'Ja'.   

 
Ja 1 VRAAG 

E18 

Nee 2 GA NAAR 
E19 (Weet niet) 8 

 
 

Kon het niet betalen 01 

GA NAAR E17 
 

Kon niet vrij krijgen van werk 02 

Had andere verplichtingen 03 

De behandeling die u nodig had was niet beschikbaar in uw 

woonomgeving 

04 

De wachtlijst was te lang 05 

Kon geen afspraak krijgen 06 

Anders (NOTEER) ___________ 07 

(Weet niet) 88 
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VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ E17 
E18 KAART 51 In het algemeen, hoeveel uur per week besteedt u hieraan? 

Gebruik deze kaart. 
INTERVIEWER: Indien het aantal uur dat de respondent hieraan besteedt verschilt van week tot 
week, moet de respondent denken aan de tijd die men gemiddeld per week besteedt. 

 
 

(Minder dan 1 uur per week)   55 

1-10 uur per week 01 

11-20 uur per week 02 

21-30 uur per week 03 

31-40 uur per week 04 

41-50 uur per week 05 

Meer dan 50 uur per week  06 

(Weet niet) 88 

 
 
VRAAG IEDEREEN 
E19 KAART 52  Van welke behandelingen weergegeven op deze kaart heeft u gebruik gemaakt voor uw 

eigen gezondheid in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen sinds [dag, maand, jaar] 
 

INTERVIEWER: Verwijs naar dezelfde maand als die waarin het interview plaatsvindt, maar van het 
voorgaande jaar. Bijvoorbeeld, als het interview plaatsvindt in september 2014, verwijs dan naar 
[september 2013]. 

 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS. 

 
 

Acupunctuur 01 

Acupressuur 02 

Chinese geneeskunde 03 

Chiropraxie 04 

Osteopathie 05 

Homeopathie 06 

Kruidenbehandeling 07 

Hypnotherapie 08 

Massagetherapie 09 

Fysiotherapie 10 

Reflexologie 11 

Spirituele genezing 12 

Geen van bovenstaanden 55 

(Weet niet) 88 
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KAART 53  Ik lees nu een lijstje voor over hoe u zich zou hebben kunnen gevoeld of gedragen in de 
afgelopen week.  
Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen, hoe vaak gedurende de afgelopen week… 
LEES VOOR … 

 
 

  
Nooit of 

bijna nooit Soms Meestal 

Altijd of 
bijna de hele 

tijd 
(Weet 
niet) 

       

E20 …u zich gedeprimeerd voelde? 1 2 3 4 8 

E21 …u voelde dat alles wat u deed 
met moeite ging? 1 2 3 4 8 

E22 …u slecht geslapen heeft? 1 2 3 4 8 

E23 …u gelukkig was? 1 2 3 4 8 

E24 …u zich eenzaam voelde? 1 2 3 4 8 

E25 …u van het leven genoot? 1 2 3 4 8 

E26 …u zich droevig voelde? 1 2 3 4 8 

E27 …u niet op gang kon komen? 1 2 3 4 8 
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E28 KAART 54 Welke gezondheidsproblemen weergegeven op deze kaart heeft u gehad of ervaren in 
de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen sinds [dag, maand, jaar]? 
U hoeft me alleen te vertellen welke letters op u van toepassing zijn. 
INTERVIEWER: Verwijs naar dezelfde maand als die waarin het interview plaatsvindt, maar van het 
voorgaande jaar. Bijvoorbeeld, als het interview plaatsvindt in september 2014, verwijs dan naar 
[september 2013]. 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS. 

 
 Z 01 

VRAAG E29 

 F 02 

 T 03 

 K 04 

 H 05 

 Y 06 

 Q 07 

 E 08 

 L 09 

 B 10 

 M 11 

(Geen van 

bovenstaande) 

- 55 
GA NAAR 

E30 
   (Weet niet) - 88 

 
 
VRAAG INDIEN CODE 01-11 BIJ E28 
E29 TOON NOG STEEDS KAART 54 En welke gezondheidsproblemen die u gehad of ervaren heeft in 

de afgelopen 12 maanden, hebben u op één of andere manier beperkt in uw dagelijkse activiteiten? 
Vertel mij nogmaals welke letters op u van toepassing zijn. 
INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS. 

 
Z 01 

F 02 

T 03 

K 04 

H 05 

Y 06 

Q 07 

E 08 

L 09 

B 10 

M 11 

(Geen van 

bovenstaande) 

55 

(Weet niet) 88 
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VRAAG IEDEREEN 
E30 KAART 55 Heeft u of heeft u ooit te kampen gehad met één of meerdere gezondheidsproblemen 

die op deze kaart staan? 
ZO JA,is dat momenteel of vroeger? 

 
Ja, momenteel   1 

Ja, vroeger 2 

Nee, nooit 3 

(Weet niet) 8 
 
 
 
 
E31 KAART 56 Gebruik deze kaart om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe vaak was er een 

ernstig conflict tussen de mensen die in uw huishouden woonden toen u opgroeide? 
 

Altijd 1 

Vaak 2 

Soms 3 

Bijna nooit 4 

Nooit 5 

(Weet niet) 8 

 
 
 
E32 TOON NOG STEEDS KAART 56 Gebruik nog steeds deze kaart. Hoe vaak hebben u en uw gezin 

te kampen gehad met ernstige financiële moeilijkheden toen u opgroeide? 
 

 
Altijd 1 

Vaak 2 

Soms 3 

Bijna nooit 4 

Nooit 5 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
       VUL EINDTIJD SECTIE E IN:                                (Gebruik 24-uurs klok) 
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Ik wil u nu graag iets vragen over uzelf en de andere leden van uw huishouden. 
 
F1 Hoeveel mensen wonen hier normaal gesproken als lid van dit huishouden, uzelf en kinderen 

meegerekend? 
 
       NOTEER: 
 
   (Weet niet) 88 
 
 
  NEEM OP IN HUISHOUDTABEL: GEGEVENS VAN DE RESPONDENT (ALLEEN F2/F3) 

VERVOLGENS DIE VAN DE ANDERE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN (F2 T/M F4), AFLOPEND IN 
LEEFTIJD (OUDSTE EERST)   

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

 
 
F2 CODEER GESLACHT  
 
 
F3 En wat is zijn/haar geboortejaar ? (Weet niet = 8888) 
 
 
F4 KAART 57 Als u op deze kaart kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen hem/haar en u is? 
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             Aflopende leeftijdsvolgorde (oudste eerst) ------------------------------ 
Persoon  01 

(respondent) 
02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NAAR KEUZE:  
Voornaam of initialen  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       
F3 Geboortejaar                         
       
F4 Deze persoon is……       
Echtgeno(o)t(e)/partner  01 01 01 01 01 
Zoon/dochter (incl.stief-, pleeg-, 
geadopteerd kind, kind van 
partner) 

 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ ouder van 
partner/stiefouder 

 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, pleeg-, 
geadopteerde broer / zus) 

 04 04 04 04 04 

Ander familielid  05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid  06 06 06 06 06 
(Weet niet)  88 88 88 88 88 
 
 
 

Aflopende leeftijdsvolgorde (oudste eerst) ------------------------------ 
Persoon  07 08 

 
09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

NAAR KEUZE:  
Voornaam of initialen 

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       
F3 Geboortejaar                         
       
F4 Relationship       
Echtgeno(o)t(e)/partner 01 01 01 01 01 01 
Zoon/dochter (incl.stief-, pleeg-, 
geadopteerd kind, kind van 
partner) 

02 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ ouder van 
partner/stiefouder 

03 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, pleeg-, 
geadopteerde broer / zus) 

04 04 04 04 04 04 

Ander familielid 05 05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid 06 06 06 06 06 06 
(Weet niet) 88 88 88 88 88 88 
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F5       INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER: 
  
 
RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)TE/ PARTNER               1     VRAAG F6                                                                              
   ALLE ANDEREN              2    GA NAAR F7 
 
 
 
F6 KAART 58 U heeft mij zonet verteld dat u samenwoont met uw echtgeno(o)t(e) / partner. Welke van 

de beschrijvingen op deze kaart geeft uw relatie met hem of haar weer? 
 

Getrouwd 01 
VRAAG F7 

In een UgeregistreerdU partnerschap 02 

Samenwonend UzonderU samenlevingscontract 03 
GA NAAR F8 

Samenwonend met samenlevingscontract 04 

Gescheiden van tafel en bed 05 

VRAAG F7 Gescheiden 06 

(Weet niet) 88 
 
 
INDIEN CODE 01, 02, 05, 06, 07 BIJ F6 
F7 En voor de zekerheid, mag ik u vragen of u UooitU met een partner heeft samengewoond zonder 
ermee getrouwd te zijn of als partner te zijn geregistreerd?  
  
   Ja 1  
   Nee 2 
   (Weigering) 7    
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG IEDEREEN 
F8 Voor de zekerheid, mag ik u vragen of u UooitU gescheiden bent na een huwelijk of een geregistreerd 

partnerschap heeft ontbonden? 
 
   Ja 1  
   Nee 2 
   (Weigering) 7    
   (Weet niet) 8 
 
F9 INTERVIEWER CODEER:  

RESPONDENT WOONT MET ECHTGENO(O)TE / PARTNER 
(code 01 at F5) 

1 CODE F10 

ALLE ANDEREN         2 GA NAAR 
F11 
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F10 INTERVIEWER CODEER:  

RESPONDENT WOONT 
SAMEN                                              

1 VRAAG F11 

ALLE ANDEREN         2 GA NAAR 
F12 

 
 
 
VRAAG INDIEN UNIETU SAMENWONEND MET MAN/VROUW/PARTNER OF UWELU SAMENWONEND  
F11 KAART 59  Deze vraag gaat over uw Uwettelijke burgerlijke staatU en niet over met wie u al dan niet 

samenwoont.  Welke (UéénU) van de beschrijvingen op deze kaart geeft uw wettige burgerlijke staat 
op dit moment weer? 

 
          CODE SLECHTS ÉÉN ANTWOORD: PRIORITEITSCODE   

Getrouwd 01 

 

In een UgeregistreerdU partnerschap 02 

Gescheiden van tafel en bed 03 

Gescheiden 04 

Weduwnaar / weduwe 05 
 Geen van bovenstaande (NOOIT getrouwd of in een 

UgeregistreerdU partnerschap)  06 

(Weet niet) 88 
  

 

F12 CODEER IEDEREEN  
INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER: 

 
    RESPONDENT HEEFT THUISWONENDE 

KINDEREN (code 02 bij F4)  
1 GA NAAR 

F14 
HEEFT DIE NIET 2 VRAAG F13 

 
 
 
F13 Heeft u ooit eigen kinderen, stief-, geadopteerde of pleegkinderen, of kinderen van een partner 

gehad die in uw huishouding woonden?   
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
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VRAAG IEDEREEN 
F14 KAART 60 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 

 
 
**F14a KAART 61 Zijn één of meerdere van de problemen weergegeven op deze kaart van toepassing op 

uw woning? 
INTERVIEWER OPMERKING: Indien respondent 'ja' antwoordt op één of meerdere 
problemen op deze kaart, codeer dit dan als 'Ja'.  
Indien de respondent meer dan één woning heeft, dan moet hij/zij denken aan de woning 
waar hij/zij de meeste tijd doorbrengt. 

 

Ja 

 

1 

Nee 2 

(Weet niet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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 F15 KAART 62 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u succesvol heeft beëindigd?  
Gebruik deze kaart. 
           
OPMERKING VOOR INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien: 
- een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is. 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van deelname uitgereikt 
(en geen andere certificaten, voor bijv. het behalen van de cursus ) 
 

Basisschool niet afgemaakt 1 
Alleen basisschool afgemaakt 2 

LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3 
basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt 

3 

MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg), HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt 4 
MBO niveau 1 afgemaakt (duur <2 jaar) 5 

HAVO, MMS, MSVM afgemaakt 6 
VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt 7 

KMBO, leerlingwezen, MBO, MEAO, MTS afgemaakt (duur 2-3 jaar) 8 
MBO niveau 2 en 3 afgemaakt  (duur 2-3 jaar) 9 

MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) 10 
MBO-plus voor havisten 11 

propedeuse WO, OU-certificaat 12 
korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar) 13 

Bachelor HBO, kweekschool, PABO, conservatorium, MO-akten afgemaakt 14 
Bachelor universiteit afgemaakt 15 

HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen, Post HBO- opleidingen, pre-master onderwijs voor HBO 16 
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen, ingenieur, meester, doctorandus 17 

Doctoraat / gepromoveerd 18 
(Anders) 

(Weet niet) 
5555 
8888 
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VRAAG IEDEREEN 
F16      Hoeveel jaar voltijd- of deeltijdonderwijs heeft u ongeveer afgerond? In geval van deeltijdonderwijs 

graag omrekenen naar voltijdjaren en optellen bij het aantal jaren onderwijs vanaf 6 jaar.  
INTERVIEWER: rond het antwoord naar boven of naar beneden af naar het dichtstbijzijnde 
volledige jaar. 
 

 
   NOTEER: 
   (Weet niet) 88 
 
 
F17a KAART 63 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat u in de afgelopen 

7 dagen heeft gedaan? Kies wat van toepassing is.  
 
         LET OP: GOED DOORVRAGEN Welke andere? 
 

CODEER ALLE DIE VAN TOEPASSING ZIJN 
 
   UBetaald werkU verricht (of tijdelijk afwezig)  01 
  (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf)   
  
   UOnderwijsU gevolgd, ook indien op vakantie  02 

   (niet door werkgever betaald)    

   UWerkloosU en actief op zoek naar werk 03    

   UWerkloosU, wil werk maar Uniet Uactief op zoek naar werk 04   

   UInvalide of arbeidsongeschiktU 05 

   UGepensioneerdU 06 

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

   (anders) 09 
 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
 
F17b INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a 1 VRAAG F17c  
   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a  2 GA NAAR F17d  
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VRAAG INDIEN MEER DAN EEN GECODEERD BIJ F17B (CODE 1) 
F17c TOON NOG STEEDS KAART 63 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 

uw situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving.  
 
CODEER SLECHTS EEN ANTWOORD 
          
   UBetaald werkU verricht (of tijdelijk afwezig)  01 
  (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf)   
  
   UOnderwijsU gevolgd, ook indien op vakantie  02 

   (niet door werkgever betaald)    

   UwerkloosU en actief op zoek naar werk 03    

   UwerkloosU, wil werk maar UnietU actief op zoek naar werk 04   

   Uinvalide of arbeidsongeschiktU 05 

   UgepensioneerdU 06 

  actief in het Uhuishouden, voor kinderen of andere personen zorgenU 08 

   (anders) 09 
 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
CODEER IEDEREEN 
F17d INTERVIEWER, ZIE ANTWOORD BIJ F17a EN NOTEER CODE:   
   
   RESPONDENT HEEFT BETAALD WERK BIJ F17a 1 GA NAAR F21  
   (code 01 at F17a).    

   RESPONDENT HEEFT GEEN BETAALD WERK BIJ f17a 2 VRAAG F18  
    
 
 
F18 Zou ik nog even mogen vragen, heeft u in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 

gedurende één uur of langer?  
 
         
   Ja 1 GA NAAR F21 

   Nee 2 
     VRAAG F19  
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN NEE OF WEET NIET BIJ F18 (CODE 2 OF 8) 
F19 Heeft u ooit betaald werk verricht?   
   Ja 1 VRAAG F20  
   Nee 2 
     GA NAAR F36  
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ F19 (CODE 1) 
F20 In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk verricht?      
 
   NOTEER JAARTAL:  
 
   (Weet niet) 8888 
 
 
INTERVIEWER: Als respondent momenteel werkt (code 01 bij F17a of code 1 bij F18), vraag F21 t/m 
F34a over de huidige baan. Als respondent momenteel geen betaald werk verricht, maar in het 
verleden wel betaald werk heeft verricht (code 1 bij F19), vraag F21 t/m F34a over de laatste baan. 
 
INTERVIEWER NB: Als de respondent meer dan een baan heeft, moeten zij antwoorden over de baan 
die hen het meeste aantal uren per week bezighoudt. Als zij twee banen hebben die precies gelijk zijn 
qua uren, moeten zij antwoorden over de best betaalde baan. 
 
 F21 Was/bent u in uw belangrijkste baan…  
 LEES VOOR   
 
   …een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F23 

    als zelfstandige werkzaam,  2 GA NAAR F22 
   of, werkzaam in eigen familiebedrijf? 3  

      GA NAAR F23 
   (Weet niet) 8 
 
VRAAG INDIEN ZELFSTANDIGE (CODE 2 BIJ F21) 
F22 Hoeveel werknemers heeft u (gehad)?      
    
   NOTEER het aantal werknemers:  GA NAAR F24 
 
   (Weet niet) 88888  
 
 
VRAAG INDIEN WERKENEMER IN LOONDIENST OF FAMILIEBEDRIJF OF WEET NIET (CODES 1 3, 8 
BIJ F21) 
F23 Heeft/had u een arbeidscontract voor…  
            LEES VOOR 
    UonbepaaldeU tijd, 1      
    
    bepaalde tijd,  2 
                                                                                                                          
    heeft/had u geen contract? 3 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG ALLEN DIE WERKEN/VROEGER HEBBEN GEWERKT  
F24 Uzelf meegerekend, hoeveel mensen zijn/waren ongeveer werkzaam op de locatie waar u 

gewoonlijk 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 
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F25 Heeft u, in uw belangrijkste baan, enige verantwoordelijkheid (gehad) om leiding te geven of 

toezicht te houden op het werk van andere werknemers? 
         
    
   Ja 1 VRAAG F26  
   Nee 2 
     GA NAAR F27  
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ F25 (CODE 1) 
F26 Voor hoeveel mensen was/bent u verantwoordelijk?  
 

 NOTEER: 
 
 (Weet niet) 88888 
 
   
  
 
VRAAG ALLEN DIE WERKEN/VROEGER HEBBEN GEWERKT  
KAART 64 Ik ga u nu een aantal dingen voorlezen over uw arbeidssituatie. Kunt u met behulp van deze 
kaart aangeven in hoeverre de directie op uw werk u toestaat/toestond om…  
 

LEES VOOR 

 
 
 

   
Ik heb/ had geen 
invloed 

        Ik 
bepaal(de

) dat 
helemaal 

zelf 

 
(Weet 
niet) 

 

F27  
 

...te beslissen 
hoe uw eigen 
dagelijks werk 
is/was 
georganiseerd? 

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

F28  ...invloed uit te 
oefenen op 
beleids-
beslissingen? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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F29 Wat zijn/waren uw contractueel vastgelegde uren per week (in uw belangrijkste baan) zonder 
betaalde en onbetaalde overuren?  
INTERVIEWER: nulurencontract (heeft geen vaste basisuren of contractueel vastgelegde uren) 
moet worden gecodeerd als 0 uur. Range van antwoorden ligt tussen de 0 en 168 uur. 

 
 
  

   NOTEER HET AANTAL UREN:   
 
   (Weet niet)   888 
         (Heeft geen vaste basisuren of contractueel vastgelegde uren)          555 
 
 
F30 Ongeacht uw contracturen, hoeveel uur werkt/werkte u normaal per week (in uw belangrijkste 

baan), met inbegrip van betaalde of onbetaalde overuren? 
INTERVIEWER: Range van antwoorden ligt tussen de 0 en 168 uur. 

 
    
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet)   888 
 
 
 
F31 Wat doet/deed of maakt/maakte het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 

hoofdzakelijk? _____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
 
F32 KAART 65 Voor welk soort organisatie op deze kaart werkt/werkte u?  

SLECHTS EEN ANTWOORD 
 
   Centrale of lokale overheid 01 

   Andere publieke sector (bv onderwijs en gezondheidszorg) 02 

   Overheidsbedrijf 03 

   Particulier bedrijf 04 

   Zelfstandigen (eigen bedrijf)  05 

   Anders 06  

   (Weet niet) 08 

 
 

F33 Wat is/was de naam of titel van uw (belangrijkste) baan? 
    Noteer zo uitgebreid mogelijk  

_____________________________________________________ 
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F34 Wat voor werk doet/deed u het merendeel van uw tijd in uw (belangrijkste) baan?          

Noteer zo uitgebreid mogelijk 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 
 
 
 
 
F34a Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor die baan? 
         Noteer zo uitgebreid mogelijk 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 
 
F35 Heeft u in de afgelopen 10 jaar betaald werk verricht in een ander land gedurende een periode van 

6 maanden of langer?    
   Ja 1 

   Nee 2 
 
    (Weet niet) 8 
 
 
 
 
**F35a KAART 66 En aan welke zaken weergegeven op deze kaart bent u blootgesteld tijdens de banen 
 die u UooitU heeft gehad? 

INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
 
 

Trillingen van handgereedschap of machines 1 

Vermoeiende of pijnlijke houdingen 2 

Handmatig optillen of verplaatsen van mensen 3 

Handmatig dragen of verplaatsen van zware 

objecten 
4 

(Geen van bovenstaande) 5 

(Weet niet) 8 
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**F35b KAART 67 En aan welke zaken weergegeven op deze kaart bent u blootgesteld tijdens de banen     
 die u UooitU heeft gehad? 

INTERVIEWER DOORVRAGEN: 'Nog andere'? 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 

Zeer hard lawaai 01 

Zeer warme temperaturen 02 

Zeer koude temperaturen 03 

Straling zoals röntgenstralen 04 

Werken met, inademen van, of in contact komen met 

chemische producten, dampen of stoffen  

05 

Het inademen van andere soorten rook, gassen, poeder of stof 06 

(Geen van bovenstaande) 55 

(Weet niet) 88 

 
 
VRAAG IEDEREEN 
F36 Bent u UooitU werkloos en op zoek naar werk geweest gedurende een periode van meer dan 3 

maanden? 
    
   Ja 1 VRAAG F37 

   Nee 2 
     GA NAAR F39 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ F36 (CODE 1) 
F37 Is er zo’n periode geweest die 12 maanden heeft geduurd of langer? 
  
   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
F38 Is er zo’n periode geweest in de afgelopen 5 jaar? 

OPMERKING VOOR DE INTERVIEWER: hier wordt bedoeld de perioden van meer dan 3 maanden 
bij F36. 

   Ja 1 

   Nee 2 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 

 52 



 
VRAAG IEDEREEN 
F39 Bent u lid van een vakbond of soortgelijke organisatie of bent u dat ooit geweest?  

ZO JA, bent u momenteel lid of was u vroeger lid (maar momenteel niet meer)?  
    

   Ja, momenteel 1 

   Ja, vroeger 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
F40 KAART 68 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 UbelangrijksteU bron van 
inkomen in uw huishouden? Gebruik deze kaart. 

 
   Lonen of salarissen 01 

  Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) 02 

   Inkomen uit agrarisch bedrijf 03 

   Pensioenen 04 

   Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling 05 

   Andere sociale uitkeringen of toelagen 06 

   Inkomen uit beleggingen, spaargelden verzekeringen of  07 

   onroerende goederen  

   Inkomen uit andere bronnen 08 

   (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
F41 KAART 69 Gebruikmakend van deze kaart, kunt u mij vertellen welke letter overeenkomt met het 

totale inkomen van uw huishouden uit UalleU bronnen en na aftrek van belastingen en sociale 
premies/verplichte bijdragen? Als u het precieze inkomen niet weet, maak dan een schatting. 
Gebruik het deel van de kaart dat voor u het gemakkelijkst is: week-, maand- of jaarinkomen.   

   JP

 
P01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
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F42 KAART 70 Welke van de omschrijvingen op deze kaart komt het dichtst in de buurt van uw beeld 

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 erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 4 
 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
F43 INTERVIEWER NOTEER CODE:   
   
   RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)TE  1 VRAAG F44  
   (code 01 at F5)  

   WOONT NIET SAMEN 2 GA NAAR F52  
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F44 KAART 71 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner succesvol heeft 
beëindigd? Gebruik deze kaart.  
 
INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
- een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is, 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt, 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van deelname uitgereikt 
(en geen andere certificaten, voor bijv. het behalen van de cursus) 
 

Basisschool niet afgemaakt 1 
Alleen basisschool afgemaakt 2 

LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3 
basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt 

3 

MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg), HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt 4 
MBO niveau 1 afgemaakt (duur <2 jaar) 5 

HAVO, MMS, MSVM afgemaakt 6 
VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt 7 

KMBO, leerlingwezen, MBO, MEAO, MTS afgemaakt (duur 2-3 jaar) 8 
MBO niveau 2 en 3 afgemaakt  (duur 2-3 jaar) 9 

MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) 10 
MBO-plus voor havisten 11 

propedeuse WO, OU-certificaat 12 
korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar) 13 

Bachelor HBO, kweekschool, PABO, conservatorium, MO-akten afgemaakt 14 
Bachelor universiteit afgemaakt 15 

HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen, Post HBO- opleidingen, pre-master onderwijs voor HBO 16 
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen, ingenieur, meester, doctorandus 17 

Doctoraat / gepromoveerd 
(Anders) 

(Weet niet) 

18 
5555 
8888 
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F45a KAART 72 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat hij/zij de afgelopen 

7 dagen heeft gedaan? 
GOED DOORVRAGEN: Welke andere? 
NOTEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS       
     

 
    Ubetaald werkU verricht (of tijdelijk afwezig)  01 
  (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf)    
    

   Uonderwijs gevolgdU, ook indien op vakantie  02 

   (niet door werkgever betaald)      

   UwerkloosU en actief op zoek naar werk 03 

   UwerkloosU, wil werk maar UnietU actief op zoek naar werk 04 

   Uinvalide of arbeidsongeschiktU 05 

   gepensioneerd 06    

  actief in het Uhuishouden, voor kinderen of andere personen zorgenU 08 

   (anders)  09 
 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
F45b INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F46a  1 VRAAG F45c  
   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F46a 2 GA NAAR F45d  
 
 
  
 
F45c TOON NOG STEEDS KAART 72 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het UbesteU bij 

zijn/haar situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts één omschrijving. 
 
   Ubetaald werkU verricht (of tijdelijk afwezig)  01 
  (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf)    
    

   UonderwijsU gevolgd, ook indien op vakantie  02 

   (niet door werkgever betaald)      

   UwerkloosU en actief op zoek naar werk 03 

   UwerkloosU, wil werk maar UnietU actief op zoek naar werk 04 

   Uinvalide of arbeidsongeschiktU 05 

   UgepensioneerdU 06    

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

   (anders)  09 
 
   (Weet niet) 88 
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F45d INTERVIEWER ZIE F45a EN CODEER:   
   
   PARTNER HEEFT BETAALD WERK BIJ F45a  1 GA NAAR F47  
   (code 01 at F45a).    

   PARTNER HEEFT GEEN BETAALD WERK BIJ F45a 2 VRAAG F46  
   (Alles behalve code 01 bij F45a) 
 
  
 
F46 Zou ik nog even mogen vragen, heeft hij/zij in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 

(gedurende één uur of langer)?  
 
   Ja 1 VRAAG F47  
   Nee 2 
     GA NAAR F52  
   (Weet niet) 8 
  
  
  
VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK (CODE 1 BIJ F45D OF CODE 1 BIJ F46) 
F47 Wat is de naam of titel van zijn/haar belangrijkste baan? 
 NOTEER     
  __________________________________________________ 
 
 
  
F48 Wat voor werk doet hij/zij het merendeel van de tijd in zijn/haar belangrijkste baan? 
 NOTEER 
  __________________________________________________ 
   
 
 
F49 Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor die baan? 
 NOTEER  
  __________________________________________________ 
 
 
 
F50 In zijn/haar belangrijkste baan is hij/zij…  

LEES VOOR     
 
   ...een werknemer in loondienst, 1   
   als zelfstandige werkzaam,  2   
   of, werkzaam in uw familiebedrijf? 3 
       
   (Weet niet) 8 
 
 
 
F51 Hoeveel uur werkt hij/zij normaal per week (in zijn/haar belangrijkste baan)? Reken alle betaalde en 

onbetaalde overuren mee.  
  

 NOTEER IN UREN: 
 
 (Weet niet) 888 
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VRAAG IEDEREEN 
 
F52 KAART 73 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw vader succesvol heeft beëindigd?  
 Gebruik deze kaart. 
 INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
- een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is, 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt, 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van deelname uitgereikt 
(en geen andere certificaten, voor bijv. het behalen van de cursus) 
 

Basisschool niet afgemaakt 1 
Alleen basisschool afgemaakt 2 

LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3 
basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt 

3 

MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg), HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt 4 
MBO niveau 1 afgemaakt (duur <2 jaar) 5 

HAVO, MMS, MSVM afgemaakt 6 
VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt 7 

KMBO, leerlingwezen, MBO, MEAO, MTS afgemaakt (duur 2-3 jaar) 8 
MBO niveau 2 en 3 afgemaakt  (duur 2-3 jaar) 9 

MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) 10 
MBO-plus voor havisten 11 

propedeuse WO, OU-certificaat 12 
korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar) 13 

Bachelor HBO, kweekschool, PABO, conservatorium, MO-akten afgemaakt 14 
Bachelor universiteit afgemaakt 15 

HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen, Post HBO- opleidingen, pre-master onderwijs voor HBO 16 
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen, ingenieur, meester, doctorandus 17 

Doctoraat / gepromoveerd 
(Anders) 

(Weet niet) 

18 
5555 
8888 
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F53 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 VRAAG F54 

   Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F54  
   Niet werkzaam 3 
     GA NAAR F56  
   (Vader was overleden/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

   (Weet niet) 8 VRAAG F54  
 
 
 

VRAAG INDIEN VADER WERKZAAM WAS OF WEET NIET (CODE 1, 2 of 8 bij F53)  
F54 Wat was de naam of titel van zijn (belangrijkste) baan? 
  NOTEER 

 
______________________________________________________ 
 
 

 59 



F55 KAART 74 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het UbesteU weer wat voor werk hij deed 
toen u 14 jaar oud was?  
SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 

 
OPMERKING VOOR INTERVIEWER: De respondenten moeten zelf een categorie kiezen. Indien 
nodig voeg toe: “Er is geen goed of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die u het beste vindt 
passen.”            
              

   UWetenschappelijk/vakspecialistisch beroep  
   b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 01 
    
   UHoger leidinggevend beroep  
   b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar,   
   vakbondsvertegenwoordiger 02 
     
   UAdministratief beroep  
   b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager,  
   boekhouder 03 
 
   UCommercieel beroep  
   b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende,  
   verzekeringsagent 04 
  
   UDienstverlenend beroep  
   b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner,  
   verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger 05 
  
   UGeschoolde arbeider  
   b.v. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker,  
   elektricien 06 
  
   UHalf geschoolde arbeider  
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker  07 
  
   UOngeschoolde arbeider  
   b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 08 
 
   ULandbouwberoep  
   b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 09 
   
   (Weet niet) 88 
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VRAAG IEDEREEN 
 
F56 KAARTD 75 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw moeder succesvol heeft beëindigd? 

Gebruik deze kaart. 
 
 OPMERKING VOOR INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
- een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
- OF een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van deelname uitgereikt 
(en geen andere certificaten, voor bijv. het behalen van de cursus) 
 

Basisschool niet afgemaakt 1 

Alleen basisschool afgemaakt 2 

LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3 basisberoepsgericht, 
kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt 

3 

MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg), HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt 4 

MBO niveau 1 afgemaakt (duur <2 jaar) 5 

HAVO, MMS, MSVM afgemaakt 6 

VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt 7 

KMBO, leerlingwezen, MBO, MEAO, MTS afgemaakt (duur 2-3 jaar) 8 

MBO niveau 2 en 3 afgemaakt  (duur 2-3 jaar) 9 

MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) 10 

MBO-plus voor havisten 11 

propedeuse WO, OU-certificaat 12 

korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar) 13 

Bachelor HBO, kweekschool, PABO, conservatorium, MO-akten afgemaakt 14 

Bachelor universiteit afgemaakt 15 

HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen, Post HBO- opleidingen, pre-master onderwijs voor HBO 16 

WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen, ingenieur, meester, doctorandus 17 

Doctoraat / gepromoveerd 
(Anders) 

(Weet niet) 

18 
5555 
8888 
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F57 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw moeder toen als werkneemster in loondienst, was zij zelfstandig 
werkzaam, of werkte zij toen niet? 

 
   Werkneemster in loondienst 1 VRAAG F58  
   Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F58  
   Niet werkzaam  3 
     GA NAAR F60  
   (Moeder was overleden/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

   (Weet niet) 8 VRAAG F58  
 
 
 
 
VRAAG INDIEN MOEDER WERKZAAM WAS OF WEET NIET (CODE 1, 2, OF 8 BIJ F57) 
 
F58 Wat was de naam of titel van haar (belangrijkste) baan? 
 NOTEER 
 
 _______________________________________________________ 
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F59 KAART 76 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk zijj deed 
toen u 14 jaar oud was?  
SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 

 
OPMERKING VOOR INTERVIEWER: De respondenten moeten zelf een categorie kiezen. Indien 
nodig voeg toe: “Er is geen goed of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die u het beste vindt 
passen.”            
             
             
             
         

   UWetenschappelijk/vakspecialistisch beroep  
   b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 01 
    
   UHoger leidinggevend beroep  
   b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar,   
   vakbondsvertegenwoordiger 02 
     
   UAdministratief beroep  
   b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager,  
   boekhouder 03 
 
   UCommercieel beroep  
   b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende,  
   verzekeringsagent 04 
  
   UDienstverlenend beroep  
   b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner,  
   verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger 05 
  
   UGeschoolde arbeider  
   b.v. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker,  
   elektricien 06 
  
   UHalf geschoolde arbeider  
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker  07 
  
   UOngeschoolde arbeider  
   b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 08 
 
   ULandbouwberoep  
   b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 09 
   
   (Weet niet) 88 
    
 
  
F60 Heeft u gedurende de afgelopen 12 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 
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F61 KAART 77 Hoe zou u uw herkomst omschrijven? Gebruik deze kaart en kies Umaximaal tweeU  
herkomstgroepen die het best op u van toepassing zijn. 
 
INTERVIEWER: Codeer Umaximaal tweeU herkomstgroepen in totaal. Indien de respondent meer dan 
twee herkomstgroepen geeft, vraag de respondent er twee te kiezen. Indien de respondent niet kan 
kiezen, codeer dan de twee eerstgenoemde herkomstgroepen. 
GOED DOORVRAGEN: Nog andere? 
 

 Eerst genoemde herkomst Tweede genoemde herkomst 
Nederlands 01 01 

Antilliaans 02 02 

Berbers 03 03 

Bosnisch 04 04 

Duits 05 05 

Zigeuner / Roma 06 06 

Indonesisch 07 07 

Italiaans 08 08 

Koerdisch 09 09 

Moluks 10 10 

Marokkaans 11 11 

Pools 12 12 

Surinaams 13 13 

Turks 14 14 

Andere  
(NOTEER IN TOTAAL MAXIMUM TWEE 

HERKOMSTGROEPEN) 

15 15 

 ___________________________ __________________________ 

(Weigering)  777777 777777 

(Weet niet) 888888 888888 

(Geen tweede herkomstgroep) - 555555 

 
 
INTERVIEWER VUL DATUM:                          /                /                (dd/mm/yy) 
 
INTERVIEWER VUL TIJD IN:                                      (Gebruik 24-uurs klok) 
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Onderzoek

'Waar staat Nederland?'

RESPONDENTNUMMER: __________________________

VERSIENUMMER: S-C-A

 ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG HS1 BEANTWOORDEN? 

 ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG HS2 BEANTWOORDEN?



 



2

 Onderzoek 'Waar staat Nederland?'

HS1 ALLEEN VOOR MANNEN

Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel  
van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?

Hoeveel lijkt deze persoon op u?
Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

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

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

D Het is belangrijk voor hem om te laten zien wat hij kan. Hij wil dat 
mensen bewonderen wat hij doet.  01  02  03  04  05  06

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

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

G Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Hij 
vindt dat mensen regels altijd moeten naleven, zelfs als niemand 
toekijkt.

 01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

I Het is belangrijk voor hem om nederig en bescheiden te zijn. Hij 
tracht de aandacht niet op hemzelf te vestigen.  01  02  03  04  05  06

J Het is belangrijk voor hem om zich te vermaken. Hij houdt ervan  
om zichzelf te “verwennen”.  01  02  03  04  05  06

K Het is belangrijk voor hem om zelf beslissingen te nemen over wat 
hij doet. Hij wil graag vrij en onafhankelijk van anderen zijn.  01  02  03  04  05  06

L Het is erg belangrijk voor hem om de mensen om hem heen te  
helpen. Hij wil zorgen voor hun welzijn.  01  02  03  04  05  06

M Het is belangrijk voor hem om zeer succesvol te zijn. Hij hoopt dat 
mensen zijn prestaties erkennen.  01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

O Hij is op zoek naar avontuur en neemt graag risico’s. Hij wil een 
spannend leven leiden.  01  02  03  04  05  06

P Het is belangrijk voor hem om zich altijd correct te gedragen. Hij wil 
alle gedrag vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat het fout is.  01  02  03  04  05  06

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

R Het is belangrijk voor hem om loyaal te zijn ten opzichte van zijn 
vrienden. Hij wil zichzelf wijden aan de mensen die hem dierbaar zijn.  01  02  03  04  05  06

S Hij vindt echt dat mensen goed voor de natuur moeten zorgen. 
Goed omgaan met het milieu is belangrijk voor hem.  01  02  03  04  05  06



3

 Onderzoek 'Waar staat Nederland?'

Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

 01  02  03  04  05  06

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

GA NU VERDER MET VRAAG IS1 OP PAGINA 4 

HS2 ALLEEN VOOR VROUWEN

Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel  
van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?

Hoeveel lijkt deze persoon op u?
Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

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

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

D Het is belangrijk voor haar om te laten zien wat zij kan. Zij wil dat 
mensen bewonderen wat zij doet.  01  02  03  04  05  06

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

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

G Zij vindt dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Zij 
vindt dat mensen regels altijd moeten naleven, zelfs als niemand 
toekijkt.

 01  02  03  04  05  06

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

I Het is belangrijk voor haar om nederig en bescheiden te zijn. Zij 
tracht de aandacht niet op haarzelf te vestigen.  01  02  03  04  05  06

J Het is belangrijk voor haar om zich te vermaken. Zij houdt ervan  
om zichzelf te “verwennen”.  01  02  03  04  05  06

K Het is belangrijk voor haar om zelf beslissingen te nemen over wat 
zij doet. Zij wil graag vrij en onafhankelijk van anderen zijn.  01  02  03  04  05  06

L Het is erg belangrijk voor haar om de mensen om haar heen te  
helpen. Zij wil zorgen voor hun welzijn.  01  02  03  04  05  06

M Het is belangrijk voor haar om zeer succesvol te zijn. Zij hoopt dat 
mensen haar prestaties erkennen.  01  02  03  04  05  06

(Vervolg HS1: Hoeveel lijkt deze persoon op u?)
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 Onderzoek 'Waar staat Nederland?'

Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

O Zij is op zoek naar avontuur en neemt graag risico’s. Zij wil een 
spannend leven leiden.  01  02  03  04  05  06

P Het is belangrijk voor haar om zich altijd correct te gedragen. Zij  
wil alle gedrag vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat het 
fout is.

 01  02  03  04  05  06

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

R Het is belangrijk voor haar om loyaal te zijn ten opzichte van haar 
vrienden. Zij wil zichzelf wijden aan de mensen die haar dierbaar zijn.  01  02  03  04  05  06

S Zij vindt echt dat mensen goed voor de natuur moeten zorgen. 
Goed omgaan met het milieu is belangrijk voor haar.  01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

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

VOOR MANNEN EN VROUWEN - DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen over  
verschillende onderwerpen die lijken op de vorige. Probeer de antwoorden a.u.b. niet te herinneren,  
maar behandel de vragen hieronder als ware het volledig nieuwe vragen.

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.

IS1  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand Nederlands kan  
spreken bij de beslissing of iemand die buiten Nederland  
geboren en opgevoed is en daar woont, hier zou mogen 
komen wonen en leven?

Kruis één hokje aan.

Zeer 
onbelangrijk 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Zeer  
belangrijk 10

(Vervolg HS2: Hoeveel lijkt deze persoon op u?)



5

 Onderzoek 'Waar staat Nederland?'

IS2  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand blank is bij de  
beslissing of iemand die buiten Nederland geboren en  
opgevoed is en daar woont, hier zou mogen komen  
wonen en leven?

Kruis één hokje aan.

Zeer 
onbelangrijk 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Zeer  
belangrijk 10

IS3  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand de manier van  
leven in Nederland volledig aanvaardt bij de beslissing of  
iemand die buiten Nederland geboren en opgevoed is en 
daar woont, hier zou mogen komen wonen en leven?

Kruis één hokje aan.

Zeer 
onbelangrijk 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Zeer  
belangrijk 10

 De volgende vragen gaan over een ander onderwerp.

IS4  In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in staat stelt om  
inspraak te hebben in wat de overheid doet? 
Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Redelijk veel

 5 Veel

IS5  En in hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in staat stelt om  
invloed te hebben op de politiek? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Redelijk veel

 5 Veel
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 Onderzoek 'Waar staat Nederland?'

IS6  In hoeverre zou u zeggen dat politici zich bekommeren om wat mensen zoals u denken? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Redelijk veel

 5 Veel

IS7  In hoeverre denkt u dat u geschikt bent om een actieve rol te spelen in een groep die zich bezighoudt  
met politieke kwesties? 

Kruis één hokje aan.

Volledig 
ongeschikt

Volledig 
geschikt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IS8  En hoe overtuigd bent u van uw eigen geschiktheid om deel te nemen aan de politiek? 

Kruis één hokje aan.

Volledig 
onovertuigd

Volledig 
overtuigd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IS9  Hoe makkelijk vindt u het persoonlijk om deel te nemen aan politiek? 

Kruis één hokje aan.

Heel erg 
moeilijk

Heel erg 
makkelijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

VULT U ALSTUBLIEFT DE DATUM VAN VANDAAG IN:
DAG MAAND JAAR

- -

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN.

LEVERT U DE LIJST ALSTUBLIEFT WEER IN ZOALS UITGELEGD.



 



RESPONDENTNUMMER: __________________________

VERSIENUMMER: S-C-B

 ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG HS1 BEANTWOORDEN? 

 ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG HS2 BEANTWOORDEN?

Onderzoek

'Waar staat Nederland?'
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HS1 ALLEEN VOOR MANNEN

Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel  
van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?

Hoeveel lijkt deze persoon op u?
Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

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

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

D Het is belangrijk voor hem om te laten zien wat hij kan. Hij wil dat 
mensen bewonderen wat hij doet.  01  02  03  04  05  06

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

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

G Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Hij 
vindt dat mensen regels altijd moeten naleven, zelfs als niemand 
toekijkt.

 01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

I Het is belangrijk voor hem om nederig en bescheiden te zijn. Hij 
tracht de aandacht niet op hemzelf te vestigen.  01  02  03  04  05  06

J Het is belangrijk voor hem om zich te vermaken. Hij houdt ervan  
om zichzelf te “verwennen”.  01  02  03  04  05  06

K Het is belangrijk voor hem om zelf beslissingen te nemen over wat 
hij doet. Hij wil graag vrij en onafhankelijk van anderen zijn.  01  02  03  04  05  06

L Het is erg belangrijk voor hem om de mensen om hem heen te  
helpen. Hij wil zorgen voor hun welzijn.  01  02  03  04  05  06

M Het is belangrijk voor hem om zeer succesvol te zijn. Hij hoopt dat 
mensen zijn prestaties erkennen.  01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

O Hij is op zoek naar avontuur en neemt graag risico’s. Hij wil een 
spannend leven leiden.  01  02  03  04  05  06

P Het is belangrijk voor hem om zich altijd correct te gedragen. Hij wil 
alle gedrag vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat het fout is.  01  02  03  04  05  06

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

R Het is belangrijk voor hem om loyaal te zijn ten opzichte van zijn 
vrienden. Hij wil zichzelf wijden aan de mensen die hem dierbaar zijn.  01  02  03  04  05  06

S Hij vindt echt dat mensen goed voor de natuur moeten zorgen. 
Goed omgaan met het milieu is belangrijk voor hem.  01  02  03  04  05  06
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Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

 01  02  03  04  05  06

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

GA NU VERDER MET VRAAG IS10 OP PAGINA 4 

HS2 ALLEEN VOOR VROUWEN

Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel  
van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt?

Hoeveel lijkt deze persoon op u?
Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

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

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

D Het is belangrijk voor haar om te laten zien wat zij kan. Zij wil dat 
mensen bewonderen wat zij doet.  01  02  03  04  05  06

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

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

G Zij vindt dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Zij 
vindt dat mensen regels altijd moeten naleven, zelfs als niemand 
toekijkt.

 01  02  03  04  05  06

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

I Het is belangrijk voor haar om nederig en bescheiden te zijn. Zij 
tracht de aandacht niet op haarzelf te vestigen.  01  02  03  04  05  06

J Het is belangrijk voor haar om zich te vermaken. Zij houdt ervan  
om zichzelf te “verwennen”.  01  02  03  04  05  06

K Het is belangrijk voor haar om zelf beslissingen te nemen over wat 
zij doet. Zij wil graag vrij en onafhankelijk van anderen zijn.  01  02  03  04  05  06

L Het is erg belangrijk voor haar om de mensen om haar heen te  
helpen. Zij wil zorgen voor hun welzijn.  01  02  03  04  05  06

M Het is belangrijk voor haar om zeer succesvol te zijn. Zij hoopt dat 
mensen haar prestaties erkennen.  01  02  03  04  05  06

(Vervolg HS1: Hoeveel lijkt deze persoon op u?)
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Lijkt heel 
erg veel 
op mij

Lijkt 
op mij

Lijkt 
enigszins 

op mij

Lijkt 
weinig 
op mij

Lijkt 
niet 

op mij

Lijkt hele-
maal niet 

op mij

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

O Zij is op zoek naar avontuur en neemt graag risico’s. Zij wil een 
spannend leven leiden.  01  02  03  04  05  06

P Het is belangrijk voor haar om zich altijd correct te gedragen. Zij  
wil alle gedrag vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat het 
fout is.

 01  02  03  04  05  06

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

R Het is belangrijk voor haar om loyaal te zijn ten opzichte van haar 
vrienden. Zij wil zichzelf wijden aan de mensen die haar dierbaar zijn.  01  02  03  04  05  06

S Zij vindt echt dat mensen goed voor de natuur moeten zorgen. 
Goed omgaan met het milieu is belangrijk voor haar.  01  02  03  04  05  06

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

 01  02  03  04  05  06

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

VOOR MANNEN EN VROUWEN - DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen over  
verschillende onderwerpen die lijken op de vorige. Probeer de antwoorden a.u.b. niet te herinneren,  
maar behandel de vragen hieronder als ware het volledig nieuwe vragen.

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.

IS10  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand Nederlands kan  
spreken bij de beslissing of iemand die buiten Nederland  
geboren en opgevoed is en daar woont, hier zou mogen 
komen wonen en leven?

  Kruis één hokje aan.

Zeer onbelangrijk 00

Heel erg onbelangrijk 01

Redelijk onbelangrijk 02

Tamelijk onbelangrijk 03

Een beetje onbelangrijk 04

Niet onbelangrijk, niet belangrijk 05

Een beetje belangrijk 06

Tamelijk belangrijk 07

Redelijk belangrijk 08

Heel erg belangrijk 09

Zeer belangrijk 10

(Weet niet) 88

(Vervolg HS2: Hoeveel lijkt deze persoon op u?)



5

IS11  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand blank is bij de  
beslissing of iemand die buiten Nederland geboren en  
opgevoed is en daar woont, hier zou mogen komen  
wonen en leven?

  Kruis één hokje aan.

Zeer onbelangrijk 00

Heel erg onbelangrijk 01

Redelijk onbelangrijk 02

Tamelijk onbelangrijk 03

Een beetje onbelangrijk 04

Niet onbelangrijk, niet belangrijk 05

Een beetje belangrijk 06

Tamelijk belangrijk 07

Redelijk belangrijk 08

Heel erg belangrijk 09

Zeer belangrijk 10

(Weet niet) 88

IS12  Hoe belangrijk vindt u het dat iemand de manier van  
leven in Nederland volledig aanvaardt bij de beslissing of  
iemand die buiten Nederland geboren en opgevoed is en 
daar woont, hier zou mogen komen wonen en leven?

  Kruis één hokje aan.

Zeer onbelangrijk 00

Heel erg onbelangrijk 01

Redelijk onbelangrijk 02

Tamelijk onbelangrijk 03

Een beetje onbelangrijk 04

Niet onbelangrijk, niet belangrijk 05

Een beetje belangrijk 06

Tamelijk belangrijk 07

Redelijk belangrijk 08

Heel erg belangrijk 09

Zeer belangrijk 10

(Weet niet) 88

    De volgende vragen gaan over een ander onderwerp.

IS13   In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in staat stelt om  
inspraak te hebben in wat de overheid doet? 
Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Veel

 5 Heel veel

IS14   En in hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in Nederland mensen zoals u in staat stelt om  
invloed te hebben op de politiek? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Veel

 5 Heel veel
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IS15   In hoeverre zou u zeggen dat politici zich bekommeren om wat mensen zoals u denken? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet

 2 Nauwelijks

 3 Een beetje

 4 Veel

 5 Heel veel

IS16   In hoeverre denkt u dat u geschikt bent om een actieve rol te spelen in een groep die zich bezighoudt  
met politieke kwesties? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet geschikt

 2 Een beetje geschikt

 3 Redelijk geschikt

 4 Erg geschikt

 5 Volledig geschikt

IS17   En hoe overtuigd bent u van uw eigen geschiktheid om deel te nemen aan de politiek? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet overtuigd

 2 Een beetje overtuigd

 3 Redelijk overtuigd

 4 Erg overtuigd

 5 Volledig overtuigd

IS18   Hoe makkelijk vindt u het persoonlijk om deel te nemen aan politiek? 

Kruis één hokje aan.

 1 Helemaal niet makkelijk

 2 Een beetje makkelijk

 3 Redelijk makkelijk

 4 Erg makkelijk

 5 Heel erg makkelijk
 

VULT U ALSTUBLIEFT DE DATUM VAN VANDAAG IN:
DAG MAAND JAAR

- -

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN.

LEVERT U DE LIJST ALSTUBLIEFT WEER IN ZOALS UITGELEGD.
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