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1. HUISHOUDBOX
• Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort?
indien groter dan 1
• Wie zijn dat?
1. echtpaar/vaste partner alleen
2. echtpaar/vaste partner + kind(eren)
3. echtpaar/vaste partner + kind(eren) + ander(en)
4. echtpaar/vaste partner + ander(en)
5. 1-ouder + kind(eren)
6. 1-ouder + kind(eren) + ander(en)
7. huishoudkern NIET- echtpaar/vaste partner of 1-ouder
• Respondent behoort wel of niet tot de huishoudkern (ja/nee)
Gegevens uit registratie (GBA)
• Naam:
• Geboorteplaats:
• Burgerlijke staat:
• Geslacht:
Man
Vrouw
• Geboortedatum:
• Leeftijd in jaren:
• 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
• Relatie tot huishoudkern
1. echtgenoot/echtgenote
2. vaste partner
3. geen partner
• Relatie tot huishoudkern
1. kind van huishoudkern
2. anders
• Relatie huishoudkern
1. vader/moeder
5. schoonzoon/schoondochter
2. schoonvader/schoonmoeder 6. kleinkind
3. broer/zus
7. overig: familie of schoonfamilie
4. zwager (schoonbroer)/schoonzus8. overig: geen familie of schoonfamilie

2. GEBOORTELANDEN NATIONALITEIT
• Nationaliteit ondervraagde persoon?
1. Nederlands
5. Duits
2. Turks
6. Ver. Koninkrijk (Gr. Britt. + Nrd. Ierland)
3. Marokkaans
7. Belgisch
4. Surinaams
8. anders
• Geboorteland ondervraagde persoon?
1. Nederland
6. Duitsland
2. Suriname
7. België
3. Ned. Antillen/Aruba
8. Ver. Koninkrijk (Gr. Britt. + Nrd. Ierland)
4. Indonesië
9. anders, namelijk
5. Marokko
• In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?
• Geboorteland vader ondervraagde persoon?
• Antwoordcategorieën: zie bij geboorteland ondervraagde persoon
• Geboorteland moeder ondervraagde persoon?
• Antwoordcategorieën: zie bij geboorteland ondervraagde persoon

3. TIJDSBESTEDING
• Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning de meeste tijd?
1. betaald werk
2. huishoudelijk werk thuis
3. studie of opleiding
4. vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering
5. iets anders
• Heeft u op dit moment betaald werk (ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee, Hoeveel werkt
u in totaal in een normale werkweek, onbetaalde uren niet meegeteld? Aantal uren Indien weet niet Weet u dan of het gaat om:
1. vier uur of minder per week
2. minder dan 12 uur per week
3. minder dan 30 uur per week
4 30 uur of meer per week
• Heeft u inkomsten uit een uitkering?
Indien ja
• Is dat eventueel ook uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering?
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? (0 tot en met
97)
Indien weet niet
• Weet u dan of het gaat om:
1. vier uur of minder per week
2. minder dan 12 uur per week
3. minder dan 3 0 uur per week
4 30 uur of meer per week

4. ACTUEEL ONDERWIJS
•

•
•
•
•

Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, een ander opleidingsinstituut of in het
bedrijf.
1. ja
2. nee
Welke opleiding of cursus is dat?
Soort school of instelling:
Studierichting, vak, afdeling, module, eerste of tweede gedeelte:
Soort onderwijs:
3. mavo
4. havo, atheneum, gymnasium, VWO
5. universitaire opleiding
6. overige opleiding of cursus
Indien overige

• Volgt u deze opleiding in voltijd of in deeltijd?
1. in voltijd
2. in deeltijd
Indien havo, vwo
• Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. bent u overgegaan naar de 4e klas?
1. ja
2. nee
Indien universiteit
•
In welke studiefase bevindt u zich?
1. eerste fase, incl. propedeuse
2. tweede fase, promotie
3. overig postdoctoraal

7.

GEVOLGD ONDERWIJS

•

Heeft u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee U 2 jaar of langer bezig bent
geweest?
Indien ja
• Gaat het om één opleiding of om meer dan één?
Indien één
• Heeft u voor deze opleiding de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
Indien ja
• Welke opleiding was dat?
Indien meer dan één
• Heeft u voor één of meer van deze opleidingen de akte, het getuigschrift of het diploma
behaald?
Indien ja
• Voor welke opleiding heeft u als laatste een akte, getuigschrift of diploma behaald?
• Soort school of instelling:
• Studierichting, vak, afdeling, module, eerste of tweede gedeelte:

6.

POSITIE IN DE WERKKRING

• Werkt u als werknemer?
Indien nee
• Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk:
1. van uzelf
2. van uw partner
3. van uw ouders of schoonouders
4. geen van deze

7.

SOORT BEDRIJF

Als positie in werkkring is 'zelfstandig' dan:
• Heeft u personeel in dienst?
Indien ja
• Hoeveel mensen heeft u in totaal ongeveer in dienst
1. 1
4. 20-49
2. 2-9
5. 50-99
3 10-19
6. 100 of meer
• Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft u?
(tekst, maximaal 40 tekens)
Indien positie in werkkring anders
• Bij wat voor soort bedrijf / instelling werkt u?

8.

BEROEP

Zelfstandig+personeel
• Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden?
Niet zelfstandig
• Welk beroep of welke functie oefent u in het bedrijf / de instelling uit?
• Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers?
• Aan hoeveel?
1 1-4
4 20-49
2 5-9
5 50-99
3 10-19
6. 100-meer
• Welke leidinggevende werkzaamheden verricht u?
• Wat zijn, naast leidinggeven, de voornaamste werkzaamheden die u verricht ?
• Heeft u plezier in uw werk?
1. ja, regelmatig
2. ja, soms
3. nee

9.

WERK ZOEKEN

• Zou u betaald werk voor 12 uur Of meer per week willen hebben?
1. ja
2. nee
3. reeds gevonden
4. wil wel, maar kan niet
Indien ja
• Op welke termijn zou u kunnen beginnen?
1. binnen twee weken
2. twee weken tot drie maanden
3. drie maanden tot zes maanden
4. zes maanden of meer
•
Heeft u die periode nodig om iets af te ronden 1.v.m.:
1. vrijwilligerswerk
2. opleiding of studie
3. kinderopvang
4. geen van deze
•
Heeft u die periode nodig om iets af te ronden 1.v.m.:
1. uw huidige werk
2. vrijwilligerswerk
3. opleiding of studie
4. kinderopvang
5. geen van deze
Indien geen van deze
• Of is dat in verband met:
1. ziekte
2. vakantie
3. persoonlijke omstandigheden
4. geen van deze
•
•

Heeft u in het afgelopen halfjaar iets gedaan om aan werk te komen van 12 uur of meer per week?
(advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee)
En de afgelopen 4 weken?

10.

WONEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, eigenaar van de woning?
Hoeveel slaap-, woon- en studeer- of werkkamers zijn er in deze woning?
Is er in uw huishouden een videorecorder?
En een Cd-speler?
En een magnetron?
En is er in uw huishouden een vaatwasmachine?
En is er in uw huishouden een personal computer?
En is er - via de personal computer- een Internet-aansluiting?
Voor welke activiteiten wordt er in uw huishouden gebruik gemaakt van Internet?
1. surfen/halen van gratis informatie
2. E-mail
3. downloaden van software
4. elektronisch winkelen
5. andere activiteiten
• Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?
1. beslist niet
2. misschien
3. zou wel willen, maar kan niets vinden
4. beslist wel
5. reeds andere huisvesting gevonden
• Voelt u zich wel eens onveilig?
• Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 maanden wordt ingebroken in uw woning?
Acht u die kans:
1. groot
2. niet groot en niet klein
3. klein

11. GEZONDHEID EN BEWEGING
•

•
•
•

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze:
12. zeer goed
13. goed
14. gaat wel
15. soms goed en soms slecht
16. slecht
Bent u, als gevolg van een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het uitvoeren van
dagelijkse bezigheden thuis?
Indien werkuren>11 of opleiding voltijd:
Bent u, als gevolg van een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het uitvoeren van
dagelijkse bezigheden op school of op het werk?
Indien anders
Bent u als gevolg van een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd in uw vrije.
tijdsbesteding, bij het sporten of het reizen (zoals van en naar werk of school gaan) ?

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 consulten. Verlenging van recepten moet u echter niet
meetellen.
•
Hoe vaak heeft u voor het kind in de afgelopen 14 dagen, dus sinds 'veertien dagen geleden' contact
gehad met de huisarts? (0 tot en met 97)
•
Rookt u?
Indien nee
• Rookt u nooit?
1. nooit
2. een enkele keer

12.
•

•

•
•

•
•

•

•

•

CONTACTEN EN VRIJE TIJD

Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden? Is dat:
1. minstens 1 keer per week
2. 2 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. minder dan 1 keer per maand
5. zelden of nooit
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?
1. minstens 1 keer per week
2. 2 keer per maand
3- 1 keer per maand
4- minder dan 1 keer per maand
5. zelden of nooit
Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, geabonneerd op een dagblad?
Hoeveel uur per week kijkt u gewoonlijk televisie?
Indien weet niet
• 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. 2o uur of meer per week
Neemt u minstens 1 keer per maand actief deel aan activiteiten van een of meer verenigingen
Hoeveel uur per week besteedt u aan lichamelijke sport?
1 5 of meer uur per week
2. 1 tot 5 uur per week
3. minder dan 1 uur per week
4. doe niet aan lichamelijke sport
Indien niet
• En hoeveel keer sport u gemiddeld per week?
Gaat u wel eens naar een café?
Indien ja
• Is dat:
1. minstens 1 keer per week
2. 1 tot 3 keer per maand
3. minder dan 1 keer per maand
4. bijna nooit
Bezoekt u wel eens een museum?
Indien ja
• Is dat:
1. minstens 1 keer maand
2. meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks
3. 1 Of 2 keer per jaar
4. bijna nooit
Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden, d.w.z. sinds '12 maanden geleden', met vakantie
geweest?
1. 1 keer
2. meer dan 1 keer
3. geen enkele keer

13.

POLITIEK EN LEVENSBESCHOUWING

Indien leeftijd 15 jaar of ouder
• Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen, tamelijk, weinig of niet geïnteresseerd?
1. zeer geïnteresseerd
2. tamelijk geïnteresseerd
3. weinig geïnteresseerd
4. niet geïnteresseerd
• Als er in gezelschap over politieke problemen in ons land wordt gesproken, doet u dan meestal
mee met het gesprek, luistert u met belangstelling, luistert u niet of heeft u geen belangstelling?
1. doet meestal mee

•
•

•

•

•

•

•

2. luistert met belangstelling
3. luistert niet, geen belangstelling
Vervolgens zou ik u willen vragen wat u de belangrijkste problemen in ons land vindt.
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
2. tevreden
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. ontevreden
5. zeer ontevreden
Stel dat er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden. op welke partij
zou u dan stemmen?
1. PVDA
6. SGP
11. Centrum Democraten
2. CDA
7. GPV
12. AOV
3. VVD
8. RPF
13. blanco
4. D66
9. Unie 55+
14. andere partij
5. Groen Links
10. SP
15. gaat niet stemmen
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?
1. geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
2. Rooms-katholiek
3. Nederlands Hervormd
4. Gereformeerd
5. Islam
6. andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk of naar een andere godsdienstige bijeenkomst?
Is dat:
1. 1 keer per week of vaker
2. 2 tot 3 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. minder dan een keer per maand
5. zelden of nooit
In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is dat:
1. erg gelukkig
2. gelukkig
3. niet gelukkig, niet ongelukkig
4. niet zo gelukkig
5. ongelukkig
In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt? Is dat:
1. buitengewoon tevreden
2. zeer tevreden
3. tevreden
4. tamelijk tevreden
5. niet zo tevreden

