Deel 1
Basisvragenlijst POLS
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OVERZICHT BLOKKENSCHEMA POLS-BASISVRAGENLIJST (WBO)

Huishoudbox

[HHBoxB]

Geboorteland OP, vader, moeder

[GebLandB]

Tijdsbesteding

[TydsbestB]

Onderwijs Actueel

[ActueelB]

Onderwijs Laatste diploma

[LastDipB]

betaald werk ≥ 12 uur
Positie werkkring

anders

[PosWerkB]
Lft_OP ≥ 65 jr

Lft_OP < 65 jr
Bedrijf kort

Beroep

[BedryfKB]

Werkzoeken

[WrkZoekB]

[BeroepB]

Woning & Woonomgeving

[WoonB]

Gezondheid & Beweging

[GezondB]

Contacten & Vrije tijd

OIN-WvTelOin

[VryTydB]

[OiN_B]

WBO-MODULE

OVERZICHT BLOKKENSCHEMA POLS-BASISVRAGENLIJST (WBO) (2)
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Selectie Hoofdkostwinner

[HfdKostB]

Achtergrondkenmerken Hoofdkostwinner

POLS-basis WBO98A

• Tijdsbesteding
• Onderwijs Actueel
• Onderwijs Laatste diploma
• Positie werkkring
• Bedrijf kort
• Beroep
• Werkzoeken

[TydbestB]
[ActueelB]
[LastDipB]
[PosWerkB]
[BedryfKB]
[BeroepB]
[WrkZoekB]

Inkomen huishouden

[InkomenB]

Afsluiting interview

[VrgLystB]

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Huishoudbox [HHBoxB]
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AantalPP
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort?
>> ENQ: Kinderen die elders op kamers wonen niet tot huishoudens rekenen.<<

meer dan 1 persoon
HHKern

1 persoon

STEL VAST: Wie zijn dat?
>> ENQ: * Stel éérst de huishoudkern vast en ga daar vanuit.
* Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d. <<
1. Echtpaar/vaste partners alléén
[PartnAll]
2. Echtpaar/vaste partners + kind(eren)
[PartKind]
3. Echtpaar/vaste partners + kind(eren) + ander(en)
[PKindAnd]
4. Echtpaar/vaste partners + ander(en)
[PartnAnd]
5. 1-Ouder + kind(eren)
[EOudKind]
6. 1-Ouder + kind(eren) + ander(en)
[EOKndAnd]
7. Huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partners of 1-ouder [Overig]
code 2-3-4-7 ($1)
code 5-6 ($2)

code 1

RespoHHK
STEL VAST: $1 Respondent behoort wel of niet tot de huishoudkern.
$2 Respondent is wel of niet de 1-ouder (d.w.z. de huishoudkern)
1. Ja, behoort daartoe
[Kern]
2. Nee, behoort daar niet toe [NietKern]

RegOP[1..8]
Regel 1 huishoudbox
GEGEVENS VAN O.P. UIT REGISTRATIE (GBA)
Naam :
Geboren :
Burgerlijke staat :
>> ENQ: Indien deze persoon O.P. dan code 1. Anders <ENTER> <<
1. O.P.
Gsl[1..8]

Regel 1 huishoudbox
>> ENQ: Persoon 1 = iemand van echtp./v.p.’s <<
STEL VAST: Geslacht persoon 1?
1. Man
[Man]
2. Vrouw [Vrouw]
AantPP = 1 ($1)
AantPP > 1 ($2)

Geboren[1..8]
Regel 1 huishoudbox
---- Geboortedatum persoon 1 ----$1 Om te beginnen, wat is uw geboortedatum?
$2 Om met (persoon 1) te beginnen, wat is de geboortedatum
anders
Akk [1..8]
Regel 1 huishoudbox
(Persoon 1) is dus: ... jr?
Akkoord? Ja/Nee

POLS-basis WBO98A

wn/wg
Lft [1..8]
Regel 1 in huishoudbox
STEL VAST: Leeftijd in jaren?
>>ENQ: Informeer hiernaar of schat zelf (zo goed mogelijk)

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Huishoudbox (2)
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BurgSt [1..8]
Regel 1 huishoudbox
--- persoon 1 --En wat is op dit moment de burgerlijke staat?
1. Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed)
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwe / weduwnaar
4. Nooit gehuwd geweest

[Gehuwd]
[Gescheid]
[WeduwSt]
[NooitGeh]

AantPP > 1 èn
HHKern = code 1-4

AantPP > 1 èn
HHKern ≠ code 2-4

AantPP = 1

EVP [1..8]
Regel 2 huishoudbox
>> ENQ: persoon 2 = partner van persoon 1 <<
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1)?
1. Echgeno(o)t(e) van persoon 1 [Echtgen]
2. Vaste partner van persoon 1
[Vpartner]
4. GEEN partner persoon 1

[GeenPaar]

HHKern = code 3 of 6 ($1)
Relatie [1..8]

Regel [i] huishoudbox
$1 >> ENQ: Neem als persoon [2,3] een kind!! <<
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1)?
1. Kind van HHKern [Kind_HHK]
2. Anders
[Ander]

code 2/wn/wg
Ander [1..8]
Regel [i] huishoudbox
--- persoon [i] --STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1)?
1. Vader / moeder
[VaMoeder]
2. Schoonvader / schoonmoeder
[SchoonVM]
3. Broer / zus
[BroerZus]
4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
[SchoonBZ]
5. Schoonzoon / schoondochter
[SchoonZD]
6. Kleinkind
[KleinKnd]
7. Overig: familie of schoonfamilie
[Fam_SchF]
8. Overig: geen familie of schoonfamilie [Overig]
10. ***
[Kind_HHK]

Gsl [1..8]

POLS-basis WBO98A

code 1

Regel [i] huishoudbox
STEL VAST: Geslacht persoon [i]?
1. Man
[Man]
2. Vrouw [Vrouw]

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Huishoudbox (3)
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AantPP > 1

AantPP = 1

Geboren [1..8]
Regel [i] huishoudbox
---- Geboortedatum persoon [i] ----STEL VAST: Geboortedatum persoon [i]?
anders

wn/wg

Akk [1..8]
Regel 1 huishoudbox
(Persoon 1) is dus: ... jr?
Akkoord? Ja/Nee

BurgSt [1..8]

CtrlPers

Lft [1..8]
Regel 1 in huishoudbox
STEL VAST: Leeftijd in jaren?
>>ENQ: Informeer hiernaar of schat zelf (zo goed mogelijk)

Regel [i] huishoudbox
--- persoon [i] --En wat is op dit moment de burgerlijke staat?
1. Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed)
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwe / weduwnaar
4. Nooit gehuwd geweest

[Gehuwd]
[Gescheid]
[WeduwSt]
[NooitGeh]

STEL VAST: Hebt u iedereen in het huishouden gehad?
(huishouden telt [i] personen)
1. Ja, iedereen gehad
[JaKlaar]
2. Nee, nog niet iedereen gehad [NogNiet]

OP_Resp
STEL VAST:
Uw O.P. is: →

[regelnr.HHBos] [geslacht] [leeftijd] [ burg.staat]

Deze persoon dient de vragen te beantwoorden.
PROXI INTERVIEW IS NIET TOEGESTAAN
1. O.P. wil de vragen beantwoorden [DoetMee]
2. O.P. weigert : NON RESPONS [Weigert]
3. Andere reden
[Anders]
code 1
Blok Geboorteland OP, vader, moeder

POLS-basis WBO98A

code 2-3
Einde vraaggesprek

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Geboorteland OP, vader, moeder [GebLandB]
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NedNatOP
STEL VAST: Nationaliteit O.P.?
1. Nederlands
5. Duits
2. Turks
6. Ver.Koninkrijk (Gr.Britt + NrdIerl)
3. Marokkaans
7. Belgisch
4. Surinaams
8. Anders
code 1-7
wn/wg

[Ned]
[Turks]
[Marok]
[Surinaam]

[Duits]
[UK]
[Belgisch]
[Overig]

code 8
Code_Nat
>> ENQ: Start de codeermodule door de eerste letters van de
nationaliteit in te toetsen en codeer vervolgens door
op <ENTER> te drukken de nationaliteit van O.P.<<

GlandOP
STEL VAST: Geboorteland O.P.?
1. Nederland
6. Marokko
2. Suriname
7. Duitsland
3. Ned.Antillen/Aruba
8. Ver.Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
4. Indonesië
9. België
5. Turkije
10.Anders
code 1

code 2-9
wn/wg

InNedN

GlandVa

STEL VAST: In welk jaar is O.P. in Nederland komen wonen?
>> ENQ: vóór 1901 = 1901.<<

[Ned]
[Suriname]
[N_Antill]
[Indonesi]
[Turkije]

[Marokko]
[Duitsl]
[UK]
[België]
[Overig]

code 10
CodGlVa
>> ENQ: Start de codeermodule door de eerste letters van het
geboorteland in te toetsen en codeer vervolgens door
op <ENTER> te drukken het geboorteland van
vader O.P.<<

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Geboorteland OP, vader, moeder (2)
POLS-basis WBO98A

[Marokko]
[Duitsl]
[UK]
[België]
[Overig]

code 10
CodGlop
>> ENQ: Start de codeermodule door de eerste letters van het
geboorteland in te toetsen en codeer vervolgens door
op <ENTER> te drukken het geboorteland van O.P.<<

STEL VAST: Geboorteland vader O.P.?
1. Nederland
6. Marokko
2. Suriname
7. Duitsland
3. Ned.Antillen/Aruba
8. Ver.Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
4. Indonesië
9. België
5. Turkije
10.Anders

code 1-9
wn/wg

[Ned]
[Suriname]
[N_Antill]
[Indonesi]
[Turkije]
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GlandMo
STEL VAST: Geboorteland moeder O.P.?
1. Nederland
6. Marokko
2. Suriname
7. Duitsland
3. Ned.Antillen/Aruba
8. Ver.Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
4. Indonesië
9. België
5. Turkije
10.Anders
code 1-9
wn/wg

[Ned]
[Suriname]
[N_Antill]
[Indonesi]
[Turkije]

[Marokko]
[Duitsl]
[UK]
[België]
[Overig]

code 10
CodGlMo
>> ENQ: Start de codeermodule door de eerste letters van het
geboorteland in te toetsen en codeer vervolgens door
op <ENTER> te drukken het geboorteland van
moeder O.P.<<

Blok Tijdsbesteding

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Tijdsbesteding [TydbestB]
POLS-basis WBO98A
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IntroTyd
Bij deze enquête gaat het om verschillende aspekten van de leefsituatie, zoals het wel of niet hebben van
werk, opleiding, gezondheid, woonomgeving, vrijetijdsbesteding en criminaliteit.
In het eerste deel gaan we kort in op een aantal van deze aspekten. In het tweede deel worden er voor
enige onderwerpen meer vragen gesteld.
Ik wil graag beginnen met enkele vragen over hoe u uw tijd besteedt.
TydBesOP / TyBesKW
Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning de meeste tijd. Is dat aan: →
1. betaald werk
[BetaaldW]
2. huishoudelijk werk thuis
[Huishoud]
3. studie of opleiding
[OplStud]
4. vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering
[Vrijwill]
5. iets anders
[IetsAnd]
code 1

code 2-5, wn/wg
BetWrkOP / BetWrkKW
Hebt u op dit moment betaald werk, ook 1 uur per week of een
korte periode telt al mee?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

UrenWkop / UurwkKW
Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, onbetaalde uren
niet meegeteld?
>> ENQ: Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst) <<
wn
SUurWkop / SuurwkKW
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

anders

[MinOf4]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

lft_OP = 18 t.m. 64 jr

anders

($1 UurWkop / UurWkKw ≠ leeg
$2 BetWrKOP / BetWrkKW = nee/wn/wg)
UitkerOP / UitkerKW
>> ENQ: AOW, studiefinanciering zijn geen uitkeringen. <<
$1 Heeft u ook inkomsten uit een uitkering?
$2 Heeft u inkomsten uit een uitkering?
Ja/Nee
ja

Basisvragenlijst POLS (WBO) – Tijdsbesteding (2)

POLS-basis WBO98A

nee/wn/wg
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UitkerOP / UitkerKW = ja

UitkerOP / UitkerKW = nee/wn/wg

Anders

ArbOnGOP / ArbOnGKW
Is dat eventueel ook uit een Ltslarb1 /2songeschiktheidsuitkering?
Ja/Nee

UurHwOp / UurHwKW
De volgende vraag gaat over huishoudelijke bezigheden zoals opruimen en schoonmaken,
wassen en strijken, boodschappen doen, koken en afwassen, en verzorgen van dieren en planten.
Hoeveel uur per week besteedt u zelf doorgaans aan dergelijke huishoudelijke bezigheden?

wn
SUurHwop / SUurHwKW
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

anders

[MinOf4]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

Blok Onderwijs Actueel

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Onderwijs Actueel [ActueelB]

POLS-basis WBO98A
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IntroOp1

Dan zou ik u nu een aantal vragen over uw opleiding willen stellen.

OplActop / OplactKW
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander
opleidingsinstituut of in het bedrijf?
Ja/Nee
ja
NaamOP / NaamKW
Welke opleiding of cursus is dat?
>> ENQ: Bij 2 of meer, de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste <<
Naam:

nee/wn/wg

anders
School / SchoolKW
Soort school of instelling:

wn/wg

anders
RichtiOp / RichtiKW
Studierichting, vak, afdeling, module, 1e of 2e gedeelte:
SrtOplOp / SrtOplKW
STEL VAST: Soort onderwijs
1. Mavo
2. Havo, Atheneum, Gymnasium, VWO
3. Universitaire opleiding
4. Overige opleiding of cursus
code 1-2-4 èn
Lft_OP = 18 t.m. 22 of
code 3 èn
Lft_OP = 24 t.m. 30

wn/wg

[Mavo]
[HavoVWO]
[Univers]
[Overig]
anders

wn/wg

VolDelop / VolDelKW
Volgt u deze opleiding in voltijd of in deeltijd?
1. In voltijd [VolTyd]
2. In deeltijd [DeelTyd]

SrtOplOP / SrtOplKW = code 2
Klas4OP / klas4KW
Hebt u de 3e klas met succes
doorlopen, d.w.z. bent u overgegaan naar de 4e klas?
Ja/Nee

SrtOplOP / SrtOplKW = code 3

anders

FasUniOP / FasUniKW
In welke studiefase bevindt u zich?
1. 1e Fase, incl. propedeuse [Fase1]
2. 2e Fase, promotie
[Fase2Pro]
3. Overig postdoctoraal
[OverigPD]

Blok Onderwijs Laatste diploma

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Onderwijs Laatste diploma [LastDipB]

POLS-basis WBO98A

11

mvor 1-1-98

OplNLoOP / EenMerKW
Heeft u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee u langer dan 2 jaar bezig bent geweest?
Ja/Nee

ja
EenMerOP / EenMerKW
Gaat het om 1 opleiding of om meer dan 1?
1. Een
[Een]
2. Meer dan een [Meer]

nee/wn/wg

code 1/wn/wg ($1)
code 2 ($2)
DiplomOP / DiplomKW
$1 Heeft u voor deze opleiding de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
$2 Heeft u voor 1 of meer van deze opleidingen de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

NaamOP / NaamKW
>>ENQ: (laatste) opleiding van 2 jaar of langer<<
Welke opleiding was dat?
Naam:
anders

wn/wg

SchoolOP / SchoolKW
Soort school of instelling:
anders

wn/wg

RichtiOP / RichtiKW
Studierichting, vak, afdeling, module, 1e of 2e gedeelte:

Blok Positie Werkkring

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Positie Werkkring [PosWerkB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW≥ 12 uur
POLS-basis WBO98A
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IntrPWrk
De volgende vragen gaan over uw werkkring en uw beroep.
WrknemOP / WrknemKW
Werkt u als werknemer?
>>ENQ: indien meer dan een werkkring, vragen over de werkkring met de meeste uren per week <<

nee/wn/wg

ja

BedrPrOP / BedrPrKW
Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: →
1. van uzelf,
[Eigen]
(2. van uw partner),
[Partner]
3. of van uw ouders of schoonouders?
[Ouders]
4. N.V.T. (geen van deze)
[NVT]

Blok Bedrijf kort

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Bedrijf Kort [BedryfKB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW≥ 12 uur

PosWerkB.BedrPrOP / BedrPrKW = [Eigen]

PosWerkB.WrknemOP / WrknemKW = [Ja] of
PosWerkB.BedrPrOP / BedrPrKW ≠ [Eigen]

PersnlOP / PersnlKW
Heeft u personeel in dienst?
Ja/Nee
ja
BedrOmOP / BerdOmKW
Hoeveel mensen hebt u in totaal ongeveer in dienst?
1. 1
[N_1]
2. 2- 9
[N_2tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer [Meer]

SrtBedOP / SrtBedKW
Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep hebt u?

nee/wn/wg

SrtBedOP / SrtBedKW
Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkt u?

Blok Beroep

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Beroep [BeroepB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW≥ 12 uur
PosWerkB.BedrPrOP / BedrPrKW= [Eigen]

Persnlop / PersnlKW= ja

Persnlop / PersnlKW = nee/wn/wg

LeidZOP / LeidZKW
Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met
leidinggeven of toezicht houden?
Ja/Nee
ja

PosWerkB.WrknemOP / WrknemKW = [Ja] of
PosWerkB.BedrPrOP // BedrPrKW ≠ [Eigen]

BeroepOP / BeroepKW
Welk beroep of welke functie oefent u in
het bedrijf/de instelling uit?
>> ENQ: Voor militairen ook de rang opgeven <<

nee/wn/wg
VrnWrkOP / VrnWrkKW
Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?

anders

wn/wg ($1)

LeidWOP / LeidWKW
Geeft u in uw beroep of functie leiding
aan medewerkers?
Ja/Nee
ja
nee/wn/wg ($1)
NLeidWOP / NLeidWKW
Aan hoeveel?
1. 1 - 4
[N_1tm4]
2. 5 - 9
[N_5tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer
[Meer]
LeidWop / LeidWKW
Welke leidinggevende werkzaamheden verricht u?
$2
VrnWrkop / VrnWrkKW
$1 Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die u
verricht?
$2 Wat zijn, naast leidinggeven, de voornaamste
werkzaamheden die u verricht?

PleWrkOP / PleWrkKW

Heeft u plezier in uw werk?
1. Ja, regelmatig
[Ja]
2. Ja, soms
[JaSoms]
3. Nee
[Nee]

Blok Werkzoeken

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Werkzoeken [WrkZoekB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.BetWrkOP / BetWrkKW= nee/wn/wg of
TydbestB.UurWkop / UurWkKW< 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SuurWkKW< 12 uur
WilWrkop / WilWrkKW
De volgende vragen gaan over het zoeken naar werk.
Zou u betaald werk van 12 uur of meer per week willen hebben?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Reeds gevonden
[Gevonden]
4. Wil wel maar kan niet
[WilKanN]
code 1
KunStrOP / KunStrKW
Op welke termijn zou u kunnen beginnen?
1. Binnen 2 weken
[Mind2Wkn]
2. 2 Weken tot 3 maanden
[Wk2_Mnd3]
3. 3 Maanden tot 6 maanden
[Mnd3_6]
4. 6 Maanden of langer
[Mnd6Meer]
code 1

code 2-3-4/wn/wg

code 2-3-4
AfrondOP / AfrondKW
Hebt u die periode nodig om iets af te ronden i.v.m.: →
1. (uw huidige werk)
[HuidWerk]
2. vrijwilligerswerk
[Vrijwill]
3. opleiding of studie
[OplStud]
4. of kinderopvang?
[K_Opvang]
5. n.v.t. (geen van deze) [NVT]
code 1-2-3-4

code 5
Of_ivmOP / Of_ivmKW
Of is dat in verband met: →
1. ziekte
2. vakantie
3. of persoonlijke omstandigheden?
4. n.v.t. (geen van deze)

wn/wg

wn/wg

[Ziekte]
[Vakantie]
[PersOmst]
[NVT]

KunStrOP / KunStrKW = code 1-2

KunStrOP / KunStrKW = code 3-4

WrkKomOP / WrkKomKW
Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan werk
te komen van 12 uur of meer per week? Advertenties
nakijken om een baan te vinden telt al mee.
Ja/Nee
ja
Afg4wOP / Afg4wkKW
En de afgelopen 4 weken?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Nee, O.P. in afwachting van sollicitatie [NaSoll]

nee/wn/wg

Blok Woning & Woonomgeving

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Woning & Woonomgeving [WonenB]
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IntroWon
Ik wil u nu een paar vragen stellen over uw woning, woonomgeving en de
beschikbaarheid van enkele luxe apparaten.

HuurEig
Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, eigenaar van de woning?
Ja/Nee
Kamers

Hoeveel slaap-, woon-, en studeer- of werkkamers zijn er in deze woning?

Video
Is er in uw huishouden een videorecorder?
Ja/Nee
CD_Speel

En een CD-speler?
Ja/Nee

Magnetro
En een magnetron?
Ja/Nee
VaatWas

En is er in uw huishouden een vaatwasmachine?
Ja/Nee

PC
Heeft uw huishouden een personal computer?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Internet
Heeft uw huishouden via de PC een Internet-aansluiting?
Ja/Nee
ja
InterAct[1..5]
>> ENQ: meer antwoorden mogelijk.<<
Voor welke activiteiten wordt in uw huishouden het
Internet gebruikt?
1. Surfen/halen van gratis informatie [Surfen]
2. E-mail
[E-Mail]
3. Downloaden van software
[DownLoad]
4. Elektronisch winkelen
[Elektro]
5. Andere activiteiten
[Andere]

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Woning & Woonomgeving (2)
POLS-basis WBO98A

nee/wn/wg
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VerhWens
Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?
1. Beslist niet
2. Eventueel wel, misschien
3. Zou wel willen, kan niets vinden
4. Beslist wel
5. Reeds andere huisvesting gevonden

[Niet]
[Missch]
[Willen]
[Wel]
[Gevond]

EngePlek
Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten waar u ‘s avonds liever niet alleen zou komen?
Ja/Nee

InbrKans
Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 maanden wordt ingebroken in uw woning?
Acht u die kans: →
1. Groot
[Groot]
2. niet groot, niet klein
[NietNiet]
3. of klein?
[Klein]

Blok Gezondheid & Beweging

POLS-basis WBO98A
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IntGEZ
De volgende onderwerpen gaan over gezondheid en vrijetijdsbesteding.

Gezond

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: →
1. zeer goed
[ZeerGoed]
2. goed
[Goed]
3. gaat wel
[GaatWel]
4. soms goed en soms slecht
[SomsGS]
5. of slecht?
[Slecht]

BThuis
Bent u als gevan van een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd
bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis?
Ja/Nee
TydbestB.UurWkop / UurWkKW≠ leeg en/of
ActueelB.Opleidng = ja
BWerk

Bander

anders

Bent u als gevan van een langdurige ziekte, aandoening
of handicap belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse
bezigheden op school of op het werk?
Ja/Nee

Bent u als gevolg van van een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd in uw
vrijetijdsbesteding, bij het Ltslspo1 /2en of het reizen? (zoals van en naar werk of school gaan)
Ja/Nee

ConHArts
De volgende vraag gaat over contacten met de huisarts. Het gaat hierbij om alle bezoeken aan de huisarts,
visites van de huisarts, maar ook om telefonische konsulten. Verlenging van recepten moet u niet meetellen.
Hoe vaak heeft u voor u zelf in de afgelopen 14 dagen, dus sinds (...), contact gehad met de huisarts?
>> ENQ: - Contact met vervanger i.p.v. met eigen huisarts ook meetellen.
- Indien nodig aantal keren laten schatten.
- Geen contact gehad = code 0 <<

Roken
Rookt u?
Ja/Nee
nee

ja/wn/wg

NietRook
Rookt u nooit?
1. Nooit
2. Een enkele keer

[Nooit]
[WelEens]

Blok Contacten & Vrije tijd

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Contacten & Vrije tijd [VryTydB]
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FamCont
De volgende vraag gaat over contacten met familieleden. Het gaat hierbij om ontmoetingen, telefonische
en schriftelijke contacten met familie of gezinsleden die niet bij u in huis wonen. Hoe vaak heeft u
contact met één of meer familieleden? Is dat: →
1. minstens 1 keer per week
[Wekelyks]
2. 2 keer per maand
[TweeWeek]
3. 1 keer per maand
[Maandel]
4. minder dan 1 keer per maand
[WelEens]
5. of zelden of nooit?
[ZeldenN]
VrieCont
Hoe vaak hebt u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen? Is dat: →
1. minstens 1 keer per week
[Wekelyks]
2. 2 keer per maand
[TweeWeek]
3. 1 keer per maand
[Maandel]
4. minder dan 1 keer per maand
[WelEens]
5. of zelden of nooit?
[ZeldenN]
KrantAb
Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, geabonneerd of een dagblad?
Ja/Nee

TVKijken
Hoeveel uur per week kijkt u gewoonlijk televisie?
wn
TVUurDan
Weet u dan of het gaat om: →
1. minder dan 1 uur per week
2. 1 tot 5 uur per week
3. 5 tot 10 uur per week
4. 10 tot 20 uur per week
5. of om 20 uur of meer per week?

anders
[Min1]
[N_1_5]
[N_5_10]
[N_10_20]
[Meer20]

Verenig
Neemt u minstens 1 keer per maand actief deel aan activiteiten van een of meer verenigingen?
Ja/Nee
UuLiSP
Hoeveel uur per week besteedt u aan lichamelijke Ltslspo1 /2?
1. 5 Of meer uur per week
[VijfMeer]
2. 1 Tot 5 uur per week
[EenVijf]
3. Minder dan 1 uur per week
[MinEen]
4. Doe niet aan lichamelijke Ltslspo1 /2 [Niet]
code 1-2-3, wn/wg
Ltslspo1 /2Kee
Hoeveel keer Ltslspo1 /2 u gemiddeld per week?
>> ENQ: vaker dan 15 keer = 15 <<

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Contacten & Vrije tijd (2)
POLS-basis WBO98A

code 4
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Cafe
Gaat u wel eens naar een café?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

CafeVaak
Is dat: →
1. minstens 1 keer per week
2. 1 tot 3 keer per maand
3. minder dan 1 keer per maand
4. of bijna nooit?

[Week]
[MndNWeek]
[JrNMnd]
[Bnooit]

Museum
Bezoekt u wel eens een museum?
Ja/Nee
ja
MusVaak
Is dat: →
1. minstens 1 keer per maand
2. meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks
3. 1 of 2 keer per jaar
4. of bijna nooit?

nee/wn/wg

[Maand]
[Jr3NMnd]
[Min3Jr]
[Bnooit]

Vakantie
Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden, d.w.z. sinds (....), met vakantie geweest?
>> ENQ: vakantie = verblijf buiten de eigen woning voor recreatieve doeleinden met tenminste
4 opeenvolgende overnachtingen <<
1. geen enkele keer
[Niet]
2. 1 keer
[Een]
3. meer dan 1 keer
[Meer]

PolInter
Het volgende blokje vragen gaat over uw mening over de politiek. Ben u zeer geinteresseerd in politieke
onderwerpen, tamelijk, weinig of niet geinteresseerd?
1. Zeer geinteresseerd
[Zeer]
2. Tamelijk geinteresseerd
[Tamelyk]
3. Weinig geinteresseerd
[Weinig]
4. Niet geinteresseerd
[Niet]

PolGespr
Als er in gezelfschap over politieke problemen in ons land gesproken wordt, doet u dan meestal mee met het
gesprek, luistert u met belangstelling, luistert u niet of heeft u geen belangstelling?
1. Doet meestal mee
[DoetMee]
2. Luistert met belangstelling
[Luistert]
3. Luistert niet, geen belangstelling
[LuisNiet]

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Contacten & Vrije tijd (3)
POLS-basis WBO98A
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ProbLand
Vervolgens zou ik u willen vragen wat u de belangrijkste problemen in ons land vindt?
>> ENQ: Doorvragen, meer antwoorden mogelijk. Door O.P. genoemde problemen duidelijk van elkaar
scheiden d.m.v. puntkomma (;) <<

TevrReg
Kunt u aangeven hoe tevreden of ontevreden u IN HET ALGEMEEN bent met wat de regering in het
afgelopen jaar heeft gedaan? Is dat: →
1. zeer tevreden
[ZeerTevr]
2. tevreden
[Tevreden]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden [NietNiet]
4. ontevreden of
[Ontevred]
5. zeer ontevreden?
[ZeerOnt]

NatNed = ned èn
Lft_OP ≥ 18 jr

Startdatum interview =
$1 nà 30-4-98 en vóór 6-5-98 of
$2 vóór 1-5-98 en nà 5-5-98

NatNed = ned en/of
Lft_OP < 18 jr

Startdatum interview =
nà 5-5-98 en vóór 1-6-98
Op6Mei
Heeft u gestemd bij Kamerverkiezingen van
6 mei of niet?
Ja/Nee
ja

Stemmen
$1
Op 6 mei a.s. zijn er verkiezingen.
$1/$2 Stel dat er nu verkiezingen voor de
Tweede Kamer zouden worden gehouden. Op welke partij zou u dan
stemmen?
1. PvdA
9. SP
2. CDA
10. Centrum Democraten
3. VVD
11. AOV
4. D66
12. Unie 55+
5. GroenLinks 13. Andere partij
[Ander]
6. SGP
14. Blanco
[Blanc]
7. GPV
15. Gaat niet stemmen [Niet]
8. RPF

nee/wn/wg

Gestemd
$1
Op 6 mei a.s. zijn er verkiezingen.
$1/$2 Stel dat er nu verkiezingen voor de
Tweede Kamer zouden worden gehouden. Op welke partij zou u dan
stemmen?
1. PvdA
9. SP
2. CDA
10. Centrum Democraten
3. VVD
11. AOV
4. D66
12. Unie 55+
5. GroenLinks 13. Andere partij [Ander]
6. SGP
14. Ongeldig
[Ongeldig]
7. GPV
15. Blanco
[Blanc]
8. RPF

IntroWel
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over geloof en welzijn.

POLS-basis WBO98A
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Gelovig
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?
>> ENQ: Het gaat hier om de gezindte van de persoon die deze vraag beantwoordt <<
1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
[Geen]
2. Rooms-Katholiek
[RK]
3. Nederlands Hervormd
[NH]
4. Gereformeerde kerken
[Geref]
5. Islam
[Islam]
6. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
[Ander]

code 2-3-4-5-6
KerkBez
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk of naar een
godsdienstige bijeenkomst?
>> ENQ: Het gaat hier om de persoon die deze vraag beantwoordt <<
Is dat: →
1. 1 keer per week of vaker
[Week]
2. 2 tot 3 keer per maand
[MandWeek]
3. 1 keer per maand
[EenMnd]
4. minder dan 1 keer per maand [MinMnd]
5. zelden of nooit?
[Bnooit]

Geluk

code 1/wn/wg

In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is dat: →
1. erg gelukkig
[ErgGeluk]
2. Gelukkig
[Gelukkig]
3. niet gelukkig, niet ongelukkig
[NietNiet]
4. niet zo gelukkig
[NtGeluk]
5. of ongelukkig?
[Ongeluk]

TevrLeef
In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt? Is dat: →
1. buitengewoon tevreden
[BuitTevr]
2. zeer tevreden
[ZeerTevr]
3. Tevreden
[Tevreden]
4. tamelijk tevreden
[TamTevr]
5. of niet zo tevreden?
[NietTevr]

Blok OIN-WvTelOin

POLS-basis WBO98A
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N.B. De vragen OIN-WvTelOin worden aan 50% van de respondenten WBO gesteld.
IntroOIN1 /2
Dan volgen nu enkele vragen over letsel en blessures. Eerst wil ik u in het algemeen vragen
of u sinds [MndNu-3] letsel of blessures heeft opgelopen? Ook lichte zaken tellen mee.
Ja/Nee
ja
Nee/wn/wg ($1)
Incident1 /2
Heeft u ($1 misschien) letsel of een blessure opgelopen bij één of meer ongelukken of
ongelukjes, die sinds [MndNu - 3], zijn gebeurd?
1. Ja, bij één ongeluk
[BijEen]
2. Ja, bij meer ongelukken
[BijMeer]
3. Nee
[Nee]
Prevaln1 /2
Heeft u sinds [MndNu - 3] nog hinder ondervonden van letsel of blessures opgelopen bij
één of meer ongelukken of ongelukjes die eerder, dat wil zeggen voor [MndNu - 3] zijn gebeurd?
1. Ja, bij één ongeluk
[BijEen]
2. Ja, bij meer ongelukken
[BijMeer]
3. Nee
[Nee]
NoOnglk1 /2
Heeft u sinds [MndNu - 3] misschien nog hinder ondervonden van letsel of blessures die geleidelijk zijn ontstaan?
>> ENQ: geleidelijk d.w.z. niét bij een ongeluk(je).<<
1. ja, hinder van één
[JaEen]
2. ja, hinder van meer
[JaMeer]
3. Nee
[Nee]

IntroOIN1 /2 = nee èn
Incident1 /2 = nee/wn/wg èn
Prevaln1 /2 = nee/wn/wg èn
NoOnglk1 /2 = nee/wn/wg

IntroOIN1 /2 = ja èn
Incident1 /2 = nee/wn/wg èn
Prevaln1 /2 = nee/wn/wg èn
NoOnglk1 /2 = nee/wn/wg

anders

VertOv1 /2
In het begin zei u dat u sinds [MndNu - 3] een letsel of blessure heeft gehad. Kunt u daar iets
meer over vertellen?
>> ENQ: * Bij meer letsels/blessures de LAATSTE nemen (d.w.z. meest recent ontstaan).
* Noteer aard en toedracht. <<
OngZiek1 /2
>> ENQ: b.v. iemand is door een epileptische aanval gevallen en heeft een arm gebroken.<<
STEL VAST: Is het ongeval/letsel ontstaan door ziekte?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg
ConclOv1 /2
>> ENQ: Plotseling ontstaan letsel of blessure moet worden gezien als een
ongeluk(je), b.v. een spierscheuring tijdens Ltslspo1 /2 of werk.<<
STEL VAST: Hoe is het letsel of de blessure ontstaan?
1. Als gevolg van een ongeluk of ongelukje sinds [MndNu - 3] [OngSinds]
2. Als gevolg van ongeluk of ongelukje vóór [MndNu - 3]
[OngVoor]
3. Geleidelijk ontstaan
[Geleid]
4. Overig: NIET 1, 2 of 3 <<
[Overig]

WBO-MODULE

POLS-basis WBO98A
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anders

Incident1 /2 = 1 èn
Prevaln1 /2 = 3 èn
NoOnglk1 /2 = 3
of
Incident1 /2 = 3 èn
Prevaln1 /2 = 1 èn
NoOnglk1 /2 = 3
of
Incident1 /2 = 3 èn
Prevaln1 /2 = 3 èn
NoOnglk1 /2 = 1

vervolgroute wordt random bepaald1

geselect.vrg:
Incident1 /2 = BijMeer
LaIncid1 /2
De volgende vragen gaan
over het LAATSTE ongeluk of ongelukje na
[MndNu - 3] waarbij u
letsel of een blessure heeft
opgelopen.

geselect.vrg:
Prevaln1 /2 =BijMeer
LaPreval /2
De volgende vragen gaan
over het LAATSTE ongeluk of ongelukje dat vóór
[MndNu - 3] is gebeurd
en waarvan u nog hinder
ondervindt.

geselect.vrg:
geselect.vrg:
NoOnglk1 /2 = JaMeer = BijEen of
JaEen
LaNoOng1 /2
De volgende vragen gaan
over de laatste blessure of
het LAATSTE letsel dat
sinds [MndNu -3] geleidelijk is ontstaan.

( $1 NoOnglk1 /2 ≠ code 1 of 2
$2 NoOnglk1 /2 = code 1 of 2 )
TXTIPN1 /2
Kunt u iets meer over het ($1 ongeluk/ongelukje - $2 letsel/de blessure) vertellen?
>> ENQ: Noteer aard en toedracht van het ($1 ongeluk/ongelukje - $2 letsel/de blessure) <<

Ltslspo1 /2
$1 STEL VAST: Heeft u dit letsel/deze blessure opgelopen
..................... tijdens het beoefenen van een Ltslspo1 /2 of een activiteit bedoeld als Ltslspo1 /2?
$2 STEL VAST: Was dat
......................als gevolg van het beoefenen van een Ltslspo1 /2 of een activiteit bedoeld als Ltslspo1 /2?
Ja/Nee
Ltslarb1 /2
$1 STEL VAST: Heeft u dit letsel/deze blessure opgelopen
..................... tijdens het verrichten van betaalde Ltslarb1 /2?
$2 STEL VAST: Was dat
......................als gevolg van het verrichten van betaalde Ltslarb1 /2?
Ja/Nee

Basisvragenlijst POLS (WBO) - OIN-WvTelOin (3)
1
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Vragen (Incident1 /2 - Prevaln1 /2 - NoOnglk1 /2) beantwoord met ‘ja, bij meer’ hebben
tweemaal zo grote trekkingskans dan vragen beantwoord met ‘ja, bij één’

POLS-basis WBO98A

mvor 1-1-98

Incident1 /2
Prevaln1 /2

NoOnglk1 /2

RijdVoer1 /2
Was er bij dit ongeluk/ongelukje een rijdend voertuig betrokken?
Ja/Nee
ja
OpnbWeg1 /2
Gebeurde het voorval op de openbare weg?
Ja/Nee

nee/wn/wg

MediBeh1 /2
Bent u voor deze blessure/dit letsel onder behandeling geweest van een arts, tandarts, fysiotherapeut
of andere medische behandelaar?
Ja/Nee
Incident1 /2 èn
Ltslspo1 /2 = ja of
Ltslarb1 /2 = ja of
OpnbWeg1 /2= ja of
MediBeh1 /2 = ja

Prevaln1 /2 of NoOnglk1 /2 èn
Ltslspo1 /2 = ja of
Ltslarb1 /2 = ja of
OpnbWeg1 /2= ja of
MediBeh1 /2 = ja

anders

MndBken1 /2
Weet u nog in welke maand u het letsel of de blessure heeft opgelopen?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Ltslmnd1 /2
STEL VAST: maand
DtmBken1 /2
En weet u ook nog op welke datum?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Ltsldag1 /2
STEL VAST: hoeveelste [Maand] ?

Ltslmnd1 /2 ≥ [MndNu - 3]

WBO-MODULE

Basisvragenlijst POLS (WBO) - OIN-WvTelOin (4)
POLS-basis WBO98A

Ltslmnd1 /2 < [MndNu - 3]
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WvTelOin
Om een goed beeld te krijgen van letsel en blessures in Nederland zouden wij graag wat dieper
willen ingaan op het letsel / de blessure van u. Het CBS houdt hiervoor een telefonische enquête.
Het is de bedoeling om binnen enkele weken te bellen voor een kort telefonisch vraaggesprek.
Wilt u daaraan meedoen?
1. Akkoord
[JaGoed]
2. niet akkoord
[NietGoed]
3. n.v.t.: niet telefonisch bereikbaar
[NVT]
Code 1

code 2-3/wn/wg

Net3of4
>> ENQ: Toets eerst - zonder spaties - het NETNUMMER van 3 en 4 cijfers.
Of anders de eerste 3 of 4 cijfers van het telefoonnummer.<<

$1 Net3of4 = 3 cijfers
$2 Net3of4 = 4 cijfers
AbonNr7
>> ENQ: Toets -zonder spatie- de overige ($1 7 / $2 6) cijfers van het 10-cijferige telefoonnummer.<<
Toestel
>> ENQ: Indien TOESTEL-nummer dit hier opgeven (alléén cijfers!). Anders toets <ENTER>. <<

WBO-MODULE

POLS-basis WBO98A
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Deel 3
Basisvragenlijst POLS
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N.B. Alleen indien: WBO.WoonGrpB.SelKostW ≠ OP of partner OP

KostBer
STEL VAST: Is de hoofdkostwinner aanwezig en bereid een aantal vragen over dit huishouden te
beantwoorden.
Indien hoofdkostwinner niet aanwezig is zoek dan iemand anders in het huishouden
die bereid is de vragen te beantwoorden.
1. Hoofdkostwinner is bereid
[HkostZ]
2. Iemand anders is bereid
[IemAnd]
3. Niemand bereid
[Niemand]

code 1

code 2

code 3/wn/wg

WieAntw
STEL VAST: Welke persoon is bereid een aantal vragen over dit
huishouden te beantwoorden?
>> ENQ: TOETS het HHB0x-REGELNUMMER in van de persoon
die de vragen gaat beantwoorden!! <<
Overzicht HHBox

Blok Tijdsbesteding

POLS-basis WBO98A

Blok Afsluiting interview
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IntroTyd
Voor de hoofdkostwinner.volgen nu vragen over tijdsbesteding, onderwijs en werkkring..
Hoofdkostwinner is:

TydBesOP / TydBesKW
Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning de meeste tijd. Is dat aan: →
1. betaald werk
[BetaaldW]
2. huishoudelijk werk thuis
[Huishoud]
3. studie of opleiding
[OplStud]
4. vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering
[Vrijwill]
5. iets anders
[IetsAnd]
code 1

code 2-5, wn/wg
BetWrkOP / BetWrkKW
Hebt u op dit moment betaald werk, ook 1 uur per week of een
korte periode telt al mee?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

UurWkop/ UurwkKW
Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, onbetaalde uren
niet meegeteld?
>> ENQ: Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst) <<
wn
Suurwkop / SuurWkKW
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

anders

[MinOf4]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

lft_HfdKW = 18 t.m. 64 jr

anders

($1 UurWkop / UurWkKW≠ leeg
$2 BetWrkOP / BetWrkKW= nee/wn/wg)
UitkerOP / UitkerKW
>> ENQ: AOW, studiefinanciering zijn geen uitkeringen. <<
$1 Heeft u ook inkomsten uit een uitkering?
$2 Heeft u inkomsten uit een uitkering?
Ja/Nee
ja

POLS-basis WBO98A

nee/wn/wg
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UitkerOP / UitkerKW = nee/wn/wg
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Anders

ArbOnGOP / ArbOnGKW
Is dat eventueel ook uit een Ltslarb1 /2songeschiktheidsuitkering?
Ja/Nee

UurHwOp / UurHwKW
De volgende vraag gaat over huishoudelijke bezigheden zoals opruimen en schoonmaken,
wassen en strijken, boodschappen doen, koken en afwassen, en verzorgen van dieren en
planten.
Hoeveel uur per week besteedt u zelf doorgaans aan dergelijke huishoudelijke bezigheden?
wn
SUurHwop / SuurHwKW
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

anders

[MinOf4]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

Blok Onderwijs Actueel

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Onderwijs Actueel Hoofdkostwinner [ActueelB]
POLS-basis WBO98A
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IntroOpl

Dan zou ik u nu een aantal vragen over uw opleiding willen stellen.

OplActop / OplactKW
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander
opleidingsinstituut of in het bedrijf?
Ja/Nee
ja
NaamOp / NaamKW
Welke opleiding of cursus is dat?
>> ENQ: Bij 2 of meer, de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste <<
Naam:

nee/wn/wg

anders
School / SchoolKW
Soort school of instelling:

wn/wg

anders
RichtiOP / RichtiKW
Studierichting, vak, afdeling, module, 1e of 2e gedeelte:
SrtOplop / Srtoplkw
STEL VAST: Soort onderwijs
1. Mavo
2. Havo, Atheneum, Gymnasium, VWO
3. Universitaire opleiding
4. Overige opleiding of cursus

code 1-2-4 èn
lft OP = 18 t.m. 22 of
code 3 èn
lft OP = 24 t.m. 30

wn/wg

[Mavo]
[HavoVWO]
[Univers]
[Overig]

anders

wn/wg

VolDelop / VolDelKW
Volgt u deze opleiding in voltijd of in deeltijd?
1. In voltijd [VolTyd]
2. In deeltijd [DeelTyd]

Srtoplop / SrtoplKW = code 2
Klas4OP / klas4KW
Hebt u de 3e klas met succes
doorlopen, d.w.z. bent u overgegaan naar de 4e klas?
Ja/Nee

Srtoplop / SrtoplKW = code 3

anders

FasUniOP / FasUniKW
In welke studiefase bevindt u zich?
1. 1e Fase, incl. propedeuse [Fase1]
2. 2e Fase, promotie
[Fase2Pro]
3. Overig postdoctoraal
[OverigPD]

Blok Onderwijs Laatste diploma

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Onderwijs Laatste diploma Hoofdkostwinner [LastDipB]
POLS-basis WBO98A
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OplNLoOP
Heeft u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee u langer dan 2 jaar bezig bent geweest?
Ja/Nee

ja
EenMerOP / EenmerKW
Gaat het om 1 opleiding of om meer dan 1?
1. Een
[Een]
2. Meer dan een [Meer]

nee/wn/wg

code 1, wn/wg ($1)
code 2 ($2)
DiplomOP / DiplomKW
$1 Heeft u voor deze opleiding de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
$2 Heeft u voor 1 of meer van deze opleidingen de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

NaamOP / NaamKW
>>ENQ: (laatste) opleiding van 2 jaar of langer<<
Welke opleiding was dat?
Naam:
anders

wn/wg

SchoolOP / SchoolKW
Soort school of instelling:
anders

wn/wg

RichtiOP / RichtiKW
Studierichting, vak, afdeling, module, 1e of 2e gedeelte:

Blok Positie Werkkring

POLS-basis WBO98A

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Positie Werkkring Hoofdkostwinner [PosWerkB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW ≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SuurWkKW ≥ 12 uur
IntrpWrk
De volgende vragen gaan over uw werkkring en uw beroep.
WrknemOP / WerknemKW
Werkt u als werknemer?
>>ENQ: indien meer dan een werkkring, vragen over de werkkring met de meeste uren per week <<

nee/wn/wg

ja

BedrprOP / BedrprKW
Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: →
1. van uzelf,
[Eigen]
(2. van uw partner),
[Partner]
3. of van uw ouders of schoonouders?
[Ouders]
4. N.V.T. (geen van deze)
[NVT]

Blok Bedrijf kort

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Bedrijf Kort Hoofdkostwinner [BedryfKB]
POLS-basis WBO98A
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW ≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW≥ 12 uur

PosWerkB. BedrprOP / BedrprKW = [Eigen]

PosWerkB.WrknemOp / WrknemKW = [Ja] of
PosWerkB. BedrprOP / BedrprKW ≠ [Eigen]

Persnlop / persnlKW
Heeft u personeel in dienst?
Ja/Nee
ja
BedromOP / BedromKW
Hoeveel mensen hebt u in totaal ongeveer in dienst?
1. 1
[N_1]
2. 2- 9
[N_2tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer [Meer]

SrtBedOP / SrtBedKW
Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep hebt u?

nee/wn/wg

SrtBedOP / SrtBedKW
Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkt u?

Blok Beroep

POLS-basis WBO98A

mvor 1-1-98

Basisvragenlijst POLS (WBO) - Beroep Hoofdkostwinner [BeroepB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.UurWkop / UurWkKW≥ 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW≥ 12 uur
PosWerkB. BedrprOP / BedrprKW = [Eigen]

PosWerkB. WrknemOp / WrknemKW = [Ja]

of
PosWerkB. BedrprOP / BedrprKW ≠ [Eigen]

Personel = ja

Personel = nee/wn/wg

LeidZOP / LeidZKW
Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met
leidinggeven of toezicht houden?
Ja/Nee
ja

BeroepOP / BeroepKW
Welk beroep of welke functie oefent u in
het bedrijf/de instelling uit?
>> ENQ: Voor militairen ook de rang opgeven <<

nee/wn/wg
VrnWrkop / VrnWrkKW
Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?

anders

wn/wg ($1)

LeidWOP / LeidWKW
Geeft u in uw beroep of functie leiding
aan medewerkers?
Ja/Nee
ja
nee/wn/wg ($1)
NLeidWOP / NLeidWKW
Aan hoeveel?
1. 1 - 4
[N_1tm4]
2. 5 - 9
[N_5tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer
[Meer]
LeidWop / LeidWKW
Welke leidinggevende werkzaamheden verricht u?
$2
VrnWrkop / VrnWrkKW
$1 Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die u
verricht?
$2 Wat zijn, naast leidinggeven, de voornaamste
werkzaamheden die u verricht?

PleWrkOP / PleWrkKW

Heeft u plezier in uw werk?
1. Ja, regelmatig
[Ja]
2. Ja, soms
[JaSoms]
3. Nee
[Nee]

Blok Werkzoeken
POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS (WBO) - Werkzoeken Hoofdkostwinner [WrkZoekB]
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N.B. Alleen indien: TydbestB.BetWrkOP / BetWrkKW= nee/wn/wg of
TydbestB.UurWkop / UurWkKW< 12 uur of
TydbestB.SUurwkop / SUurWkKW< 12 uur
WilWrkop / WilWrkKW
De volgende vragen gaan over het zoeken naar werk.
Zou u betaald werk van 12 uur of meer per week willen hebben?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Reeds gevonden
[Gevonden]
4. Wil wel maar kan niet
[WilKanN]
code 1
KunStrOP / KunStrKW
Op welke termijn zou u kunnen beginnen?
1. Binnen 2 weken
[Mind2Wkn]
2. 2 Weken tot 3 maanden
[Wk2_Mnd3]
3. 3 Maanden tot 6 maanden
[Mnd3_6]
4. 6 Maanden of langer
[Mnd6Meer]
code 1

code 2-3-4/wn/wg

code 2-3-4
AfrondOP / AfrondKW
Hebt u die periode nodig om iets af te ronden i.v.m.: →
1. (uw huidige werk)
[HuidWerk]
2. vrijwilligerswerk
[Vrijwill]
3. opleiding of studie
[OplStud]
4. of kinderopvang?
[K_Opvang]
5. n.v.t. (geen van deze) [NVT]
code 1-2-3-4

code 5
Of_ivmOP / Of_ivmKW
Of is dat in verband met: →
1. ziekte
2. vakantie
3. of persoonlijke omstandigheden?
4. n.v.t. (geen van deze)

wn/wg

wn/wg

[Ziekte]
[Vakantie]
[PersOmst]
[NVT]

KunStrOP / KunStrKW = code 1-2

KunStrOP / KunStrKW = code 3-4

WrkKomOP / WrkKomKW
Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan werk
te komen van 12 uur of meer per week? Advertenties
nakijken om een baan te vinden telt al mee.
Ja/Nee
ja
Afg4wOP / Afg4wkKW
En de afgelopen 4 weken?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Nee, O.P. in afwachting van sollicitatie [NaSoll]

nee/wn/wg

Blok Inkomen huishouden

POLS-basis WBO98A
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Basisvragenlijst POLS - Inkomen huishouden [InkomenB]
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IntroInk
De volgende vragen gaan over de inkomenssituatie van dit huishouden.
Voor een onderzoek als dit is het belangrijk dat we huishoudens globaal kunnen indelen in inkomensgroepen.

InkBron
>> ENQ: Inkomen uit alimentatie, vermogen en dividend beschouwen als: ‘uit een andere inkomensbron’ (= code 6) <<
Uit welke inkomensbron ontvangt de hoofdkostwinner het meeste netto inkomen: →
1. uit loon of salaris,
[Loon]
2. uit winst van eigen bedrijf,
[Winst]
3. uit VUT,
[VUT]
4. uit pensioen, AOW, AWW,
[Pensioen]
5. uit sociale uitkering, wachtgeld of studiebeurs,
[Uitkerng]
6. of is dat uit een andere inkomensbron?
[Ander]

code 1-3-4-5
InkMnd
Bij deze vraag gaat het om het netto inkomen in een gewone maand, dus wat binnenkomt
na aftrek van belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet
u niet meerekenen. Zou u, afgerond op honderd gulden, willen aangeven wat het netto
inkomen van dit huishouden in een gewone maand is? Als meer dan één persoon een eigen
inkomen heeft, wilt u dan alle netto inkomens bij elkaar optellen.
>> ENQ: * Bedoeld wordt wat er in een gewone maand op de giro of bank wordt bijgeschreven.
* Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij oproepkrachten, invalkrachten dan
‘weet niet’.<<

anders

code 2 of 6 ($1)
wn/wg ($2)

wn ($2)
InkJaar
$1 Bij deze vraag gaat het om het netto inkomen, dus wat overblijft na aftrek van belastingen en
premies. Eventuele kinderbijslag moet u niet meerekenen.
Zou u, afgerond op duizend gulden, willen aangeven wat het netto inkomen van dit huishouden
over de afgelopen 12 maanden is geweest. Als meer dan één persoon een eigen inkomen heeft,
wilt u dan alle netto inkomens bij elkaar optellen.
$2 Kunt u misschien wel aangeven wat over de afgelopen 12 maanden ongeveer het inkomen van
dit huishouden is geweest? Het gaat weer om het netto inkomen, dus wat overblijft na aftrek van
belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag moet u niet meerekenen. Als meer dan één
persoon een eigen inkomen heeft, wilt u dan alle netto inkomens bij elkaar optellen.
>> ENQ: Zo nodig kan O.P. volstaan met het netto inkomen van [JrNu].<<

anders

wn/wg

AantInk
STEL VAST: Gaat het om één inkomen of om meer dan één inkomen?
1. Eén inkomen
[EenInk]
2. Meer dan één inkomen
[MeerInk]

InkBron = code 2
Blok Afsluiting interview

POLS-basis WBO98A

InkBron ≠ code 2
Blok Afsluiting
interview
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Basisvragenlijst POLS - Inkomen huishouden (2)
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( $1 AantInk = code 1
$2 AantInk = code 2/wn/wg )
ZiekKost
Moet ($1 van dit inkomen / $2 hiervan) nog premie voor een ziektekostenverzekering worden betaald?
Ja/Nee
ja/nee/wn
BelTerug
Verwacht u dat dit huishouden achteraf nog geld terug ontvangt van de belastingen over dit jaar?
Ja/Nee
ja
HoevTerg
Kunt u ongeveer aangeven hoeveel?

wg

nee/wn/wg

Blok Afsluiting interview

Basisvragenlijst POLS - Afsluiting interview
POLS-basis WBO98A
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SlotResp
Dat was het dan!
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het CBS zou graag de mogelijkheid hebben om bij een aantal mensen na te gaan
hoe de gesprekken verlopen zijn.
Mogen wij u daar eventueel voor bellen?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Niet van toepassing
[NVT]

code 1

code 2-3/wn/wg

BelNaar
STEL VAST: Kan OP op dit nummer [tel.nr.OP] worden gebeld?
>> ENQ: Zo nee, dan hier telefoonnummer intoetsen waar OP
bereikbaar is.
Zo ja, druk ENTER.<<

EINDE INTERVIEW

POLS-basis WBO98A

mvor 1-1-98

