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LEESWIJZER BIJ DE MONDELINGE VRAGENLIJST 

 
De mondelinge vragenlijst voor de eerste ronde van de Netherlands Kinship Panel Study wordt afgenomen met behulp 
van een computer. Het betreft een CAPI (Computer Assisted Personal Interview) vragenlijst, geprogrammeerd in Blaise. 
Het gebruik van een CAPI vragenlijst heeft vele voordelen, maar er kleeft als nadeel aan dat het niet eenvoudig is een 
papieren versie van een dergelijke vragenlijst te produceren die voor gebruikers gemakkelijk toegankelijk is. In dit 
document is getracht dit veel voorkomende euvel zo goed mogelijk te ondervangen. Om het gebruik van deze papieren 
versie te vergemakkelijken zijn enkele lay-out regels toegepast die de leesbaarheid hopelijk vergroten. Deze worden 
hieronder kort besproken. 
 
In deze papieren versie van de CAPI  vragenlijst, worden de teksten die de interviewer moet voorlezen en de 
beschikbare antwoordcategorieën in gewoon lettertype weergegeven, b.v.: 
 
B503 Werkte uw vader in loondienst of voor eigen rekening? 
 1 in loondienst 
 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf  
 3 meewerkend gezinslid 
 4 weet niet 
 
Informatie die voor de interviewer van belang is, wordt cursief weergegeven, aansluitend op de vraag b.v.: 
 
B206 Hoe vaak hebt u uw grootmoeder van vaderskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
Informatie voor de lezer die betrekking heeft op de route die door de vragenlijst heen gevolgd moet worden, wordt vet en 
cursief weergegeven. Dit gebeurt op één van twee manieren, te weten (a) voorafgaand aan de vraag, b.v.: 

 
L211 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent met minstens één van zijn of haar ouders samenleeft 

en er geen partner in hetzelfde huishouden verblijft. 
Binnen hoeveel jaar bent u van plan zelfstandig van uw ouders te gaan wonen? 
 ENQ: Als de respondent niet van plan is om zelfstandig te wonen vul dan „99‟ in. 
Indien de vraag niet van toepassing is, vul dan „88‟ in. 
– noteer het aantal jaren 

 
of (b) als verwijzing na één of meer antwoordcategorieën, b.v.: 
 
G207 Maakt u gebruik van betaalde kinderopvang? 
 1 ja 

 2 nee  vraag G301 

 
Soms varieert een element van de vraagformulering, b.v. omdat de naam van een persoon die eerder in het interview is 
opgegeven dient te worden ingevoegd. Dit wordt aangegeven door vette en gecursiveerde tekst tussen accolades, b.v.:  
 
C505B Wie heeft de voogdij over {naam, omschrijving}? 

 1 u hebt de voogdij, uw ex-partner niet 
 2 uw ex-partner heeft de voogdij, u niet 
 3 u hebt beiden de voogdij 
 4 anders 
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A. ACHTERGROND 

 
Ik wil graag beginnen met het noteren van uw achtergrondgegevens. 
 
A101  ENQ: Noteer het geslacht van de respondent. 

1 man  
2 vrouw 

 
A102  Wat is uw geboortedatum? 

– noteer de geboortedatum [dd-mm-jjjj] 
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B.  OUDERLIJK HUIS 

 
B101 Woonde u vlak na uw geboorte bij uw beide eigen ouders? 

Met uw eigen ouders bedoelen we in dit interview steeds uw biologische ouders. 

 1 ja  vraag B103 

 2 nee 
 
B102 Met wie woonde u dan? 

2 met alleen uw moeder 
3 met alleen uw vader 
4 met moeder en stiefvader 
5 met vader en stiefmoeder 
6 met grootouder(s) van moederskant 
7 met grootouder(s) van vaderskant 
8 met oom/tante van moederskant 
9 met oom/tante van vaderskant 
10 met broer of zus 
11 in een tehuis, weeshuis, opvanghuis 
12 in een internaat 
13 in een pleeggezin, gastgezin 
14 in een adoptiegezin 
15 anders 

 
B103 Is deze gezinssituatie voordat u zelfstandig ging wonen veranderd? 
 ENQ: Als de respondent nog thuis woont, gaat het om de situatie tot op heden. 
 1 ja 

 2 nee  vraag B201 

 3 woont nog steeds bij ouders thuis  vraag B201 

 
B104 Hoe woonde u daarna? 

1 terug naar beide ouders 
2 met alleen uw moeder 
3 met alleen uw vader 
4 met moeder en stiefvader 
5 met vader en stiefmoeder 
6 met grootouder(s) van moederskant 
7 met grootouder(s) van vaderskant 
8 met oom/tante van moederskant 
9 met oom/tante van vaderskant 
10 met broer of zus 
11 in een tehuis, weeshuis, opvanghuis 
12 in een internaat 
13 in een pleeggezin, gastgezin 
14 in een adoptiegezin 
15 anders 

 
B104A Deze vraag wordt alleen gesteld indien B104 = 15 

Geef een nadere omschrijving. 
 - omschrijving van de woonsituatie 
 
B105 Hoe oud was u toen? 
 – noteer leeftijd (… jaar) 
 
B106 Is deze gezinssituatie voordat u zelfstandig ging wonen nog eens veranderd? 

 1 ja  terug naar vraag B104 [doorgaan met loop tot respondent uit huis ging] 

 2 nee 
 
B201 Dan wil ik nu graag enkele gegevens van uw eigen vader weten. 
 ENQ: Bedoeld wordt de biologische vader van de respondent. 
 Als de respondent voor zijn of haar achtste jaar is geadopteerd, dan gaan al de vragen in de vragenlijst over de 

adoptie-vader. 
 
B202 In welk land is uw vader geboren? 
 ENQ: Alleen als de respondent zijn vader niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 

 Indien ‘onbekend’  vraag B302 

 
Nu worden standaardkenmerken van de vader verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 t/m X705D. Zie blok X 
voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag B203. 
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B203 Zijn de ouders van uw eigen vader nog in leven? 
1 beiden nog in leven 
2 alleen (groot)vader 

3 alleen (groot)moeder  vraag B206 

4 geen van beiden  vraag B208 

5 weet niet  vraag B208 

 
B204 Hoe vaak hebt u uw grootvader van vaderskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 

1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B205 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootvader van vaderskant? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks  
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
Vragen B206 en B207 worden alleen gesteld als de grootmoeder van vaderskant nog in leven is. 
 
B206 Hoe vaak hebt u uw grootmoeder van vaderskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B207 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootmoeder van vaderskant? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks  
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B208 Hoeveel nog in leven zijnde broers en zussen heeft uw vader? 
 ENQ: Noteer het aantal broers en zussen van de vader (ooms/tantes). 

Ook half-, stief- en geadopteerde broers en zussen van de vader van de respondent tellen mee. 
 ... aantal  
 
B209 Hoeveel nog in leven zijnde neven en nichten heeft u aan uw vaders kant? We bedoelen hier de kinderen van 

uw ooms en tantes. 
 1 0-5 
 2 6-10 
 3 11-15 
 4 16-20 
 5 meer dan 20 
 6 weet niet 
 
B301 Ook van uw eigen moeder wil ik enkele gegevens weten. 
 ENQ: Bedoeld wordt de biologische moeder van de respondent. 
 Als de respondent voor zijn of haar achtste jaar is geadopteerd, dan gaan al de vragen in de vragenlijst over de 

adoptie-moeder. 
 



 7 

B302 In welk land is uw moeder geboren? 
 ENQ: Alleen als de respondent zijn moeder niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 

 Indien ‘onbekend’  vraag B401 

 
Nu worden standaardkenmerken van de moeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 t/m X705D. Zie blok X 
voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag B303. 
 
B303 Zijn de ouders van uw eigen moeder nog in leven? 

1 beiden nog in leven 
2 alleen (groot)vader 

3 alleen (groot)moeder  vraag B306 

4 geen van beiden  vraag B308 

5 weet niet  vraag B308 
 
B304 Hoe vaak hebt u uw grootvader van moederskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B305 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootvader van moederskant? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks  
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
Vragen B306 en B307 worden alleen gesteld als de grootmoeder van moederskant nog in leven is. 
 
B306 Hoe vaak hebt u uw grootmoeder van moederskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 

1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B307 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootmoeder van moederskant? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks  
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
B308 Hoeveel nog in leven zijnde broers en zussen heeft uw moeder? 
 ENQ: Noteer het aantal broers en zussen van de moeder (ooms/tantes). 

Ook half-, stief- en geadopteerde broers en zussen van de moeder van de respondent tellen mee. 
 ... aantal  
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B309 Hoeveel nog in leven zijnde neven en nichten heeft u aan uw moeders kant? We bedoelen hier de kinderen van 
uw ooms en tantes. 

 1 0-5 
 2 6-10 
 3 11-15 
 4 16-20 
 5 meer dan 20 
 6 weet niet 
  

B400 Zijn of waren uw ouders ooit met elkaar getrouwd? 

1 ja  vraag B401 

2 nee  
 
B400B Zijn uw ouders ooit ongehuwd met elkaar gaan samenwonen? 

1 ja 

2 nee  vraag B403  

 
B401 Zijn uw eigen ouders ooit van elkaar gescheiden? 

ENQ: Ook uit elkaar gaan van niet-gehuwde ouders meetellen. 
1 ja 

2 nee  vraag B405 

 3 ouders hebben nooit samengeleefd  vraag B403 

 
B402 Hoe oud was u toen uw ouders uit elkaar gingen? 
 – noteer leeftijd (… jaar) 
 
B403 Deze vraag wordt niet gesteld als R de eigen vader nooit gekend heeft 

Is uw vader later met iemand anders getrouwd of met een partner gaan samenwonen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag B407 

 3 weet niet  vraag B407 

 
Als ouders nooit hebben samengeleefd, dan wordt bij deze vraag onderstaande formulering gebruikt. 
Is uw vader later met iemand getrouwd of met een partner gaan samenwonen? 

 
B404 Deze vraag wordt niet gesteld als de eigen vader van R overleden is 

Woont uw vader momenteel nog steeds met deze persoon samen? 

 1 ja  vraag B406 

 2 nee 
 
B405 Deze vraag wordt niet gesteld als de eigen vader van R overleden is. 

Woont uw vader momenteel alleen of woont hij met een partner samen? 

 1 alleen  vraag B407 

 2 samen met een partner 
 
B406 Over de huidige partner van uw vader willen we graag een aantal dingen weten.  
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de vader verzameld uit het X-blok, nl. vragen X201, 
X301 en X501 t/m X705D. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag B407. 
 
B407 Deze vraag wordt alleen gestellen als ouders gescheiden zijn. Deze vraag wordt niet gesteld als R de 

eigen moeder nooit gekend heeft. 
Is uw moeder na de scheiding van uw vader met iemand anders getrouwd of met een partner gaan 
samenwonen? 
ENQ: Bedoeld wordt de biologische moeder van de respondent. 

 1 ja 

 2 nee  vraag B409 

 3 weet niet  vraag B409 

 
Als ouders nooit hebben samengeleefd, dan wordt bij deze vraag onderstaande formulering gebruikt. 
Is uw moeder ooit met iemand getrouwd of met een partner gaan samenwonen? 

 
B408 Deze vraag wordt niet stellen als de eigen moeder van R overleden is. 

Woont uw moeder momenteel nog steeds met deze persoon samen? 

 1 ja  vraag B410 

 2 nee 
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B409 Deze vraag wordt niet gesteld als de eigen moeder van R overleden is. 

Woont uw moeder momenteel alleen of woont zij met een partner samen? 

 1 alleen  vraag B501 

 2 samen met een partner 
 
 Over de huidige partner van uw moeder willen we graag een aantal dingen weten.  
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de moeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen 
X201, X301 en X501 t/m X705D. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag B407. 
 
B501 Nu willen wij enkele vragen stellen over uw eigen ouders toen u 15 jaar oud was. 

In de periode dat u opgroeide, dat wil zeggen, tot uw 15e jaar, verrichtte uw vader toen betaalde arbeid? 
Had hij altijd werk, zat hij af en toe zonder werk, regelmatig of voor langere tijd zonder werk, of werkte hij vrijwel 
nooit? 
ENQ: Als een ouder is overleden voordat u 15 jaar was, gaat het om de situatie zoals die was vlak voordat uw 
ouder overleed. Het gaat dus om de eigen biologische ouders. 
Als de respondent voor zijn of haar achtste jaar is geadopteerd, dan gaan al de vragen in de vragenlijst over 
adoptie-ouders en adoptie- familie. 
Arbeidsongeschiktheid telt als geen werk!  
Als vader voordat de respondent 15 jaar werd met pensioen of VUT is gegaan, dan gaat het om de periode tot 
aan de VUT of pensioen 
1 de hele tijd gewerkt 
2 af en toe zonder werk geweest 
3 regelmatig zonder werk geweest 

 4 vrijwel nooit gewerkt 

 5 weet niet  vraag B505 

 
B502 Wat was het beroep of de functie van uw vader toen u 15 jaar oud was? 

Als uw vader op dat moment geen werk had, gaat het beroep dat hij daarvoor had. 
ENQ: Noteer beroep zo nauwkeurig mogelijk, als R het beroep niet kent sla de vraag dan over. 
– omschrijving van het beroep intypen. 

 
B502A ENQ:Klik op de 'Backspace' toets en probeer het beroep nader te coderen. 

– CBS-code van beroep. 
 
B502B ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 
 1 ja 
 2 nee 
 
B503 Werkte uw vader in loondienst of voor eigen rekening? 
 1 in loondienst 
 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf  
 3 meewerkend gezinslid 
 4 weet niet 
 
B504 Gaf hij in dit beroep leiding aan de werkzaamheden van anderen, en zo ja, 

aan hoeveel mensen was dat ongeveer? 
 1 gaf geen leiding 
 2 1-2 personen 
 3 3-10 personen 
 4 11-24 personen 
 5 25 personen of meer 
 6 weet niet 
 
B505 Wat is de hoogste opleiding die hij met een diploma heeft afgerond? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 
 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
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B506 In de periode dat u opgroeide, dat wil zeggen, tot uw 15
e
 jaar, verrichtte uw moeder toen betaalde arbeid? 

Werkte zij het grootste deel van de tjid, af en toe, of vrijwel nooit? 
ENQ: Als moeder onbetaald meewerkte in het bedrijf van haar man dan geldt dit als betaalde arbeid.  

                       Arbeidsongeschiktheid telt als geen werk! 
1 ja, het grootste deel van die tijd gewerkt  
2 ja, af en toe gewerkt in die periode 

3 nee, vrijwel nooit gewerkt in die periode  vraag B510 

 4 weet niet 
 
B507 Wat was het beroep of de functie van uw moeder toen u 15 jaar oud was? 

Als uw moeder op dat moment geen werk had, gaat het beroep dat zij daarvoor had. 
ENQ: Noteer beroep zo nauwkeurig mogelijk, als R het beroep niet kent sla de vraag dan over. 
– omschrijving van het beroep intypen. 

 
B507A ENQ:Klik op de 'Backspace' toets en probeer het beroep nader te coderen. 

– CBS-code van beroep. 
 
B507B ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 

 1 ja 
 2 nee 
 
B508 Werkte uw moeder in loondienst, werkte zij voor eigen rekening, of was zij meewerkend gezinslid? 
 1 in loondienst 
 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf 
 3 meewerkend gezinslid 
 4 weet niet 
 
B509 Gaf zij in dit beroep leiding aan de werkzaamheden van anderen, en zo ja, 

aan hoeveel mensen was dat ongeveer? 
 1 gaf geen leiding 
 2 1-2 personen 
 3 3-10 personen 
 4 11-24 personen 
 5 25 personen of meer 
 6 weet niet 
 
B510 Wat is de hoogste opleiding die zij met een diploma heeft afgerond? 

ENQ: Gebruik toonkaart 2. 

 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
 
B601A Woonde u in Nederland toen u 15 jaar was? 
 1 ja 

 2 nee  vraag B602B 

 
B601 In welke plaats woonde u toen u 15 jaar oud was? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 

– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp.  vraag B602 

 
B602B In welk land woonde u? 

– codeer woonplaats met behulp van landen LookUp. 
 
B602 Hadden uw ouders de woning waarin u toen woonde in eigendom of huurden zij deze woning? 

 ENQ: Als R toen bij anderen dan zijn of haar eigen ouders woonde, gaat het om het huis van deze andere 
personen. 

 1 zij hadden de woning in eigendom 
 2 zij huurden de woning 
 3 weet niet 
 4 woonde in tehuis 
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B603 Ging u wel eens bij familie van uw moeder logeren tijdens uw jeugd? Hiermee bedoelen we de periode totdat u 

15 jaar oud was. Gebeurde dat nooit, af en toe of regelmatig? 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 
B604 Kwam er wel eens familie van uw moeder bij u logeren tijdens uw jeugd? Gebeurde dat nooit, af en toe of 

regelmatig? 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 
B605 Woonden de ouders van uw moeder toen in dezelfde plaats als u? 

ENQ: Als de ouders van moeder toen gescheiden waren en de één in dezelfde plaats woonde en de ander in 
een andere plaats, dan 'ja' invullen.  
Als één van de ouders van uw moeder toen niet meer in leven was, dan de vraag laten beantwoorden voor de 
langst levende ouder. 

 1 ja, gedurende heel mijn jeugd 
 2 ja, gedurende een deel van mijn jeugd 
 3 nee 
 4 ouders van moeder al overleden  
 
B606 Ging u wel eens bij familie van uw vader logeren tijdens uw jeugd? Gebeurde dat nooit, af en toe of regelmatig? 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 
B607 Kwam er wel eens familie van uw vader bij u logeren tijdens uw jeugd? Gebeurde dat nooit, af en toe of 

regelmatig? 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 
B608 Woonden de ouders van uw vader toen in dezelfde plaats als u? 

ENQ: Als de ouders van vader toen gescheiden waren en de één in dezelfde plaats woonde en de ander in een 
andere plaats, dan 'ja' invullen.  
Als één van de ouders van uw vader toen niet meer in leven was, dan de vraag laten beantwoorden voor de 
langst levende ouder. 

 1 ja, gedurende heel mijn jeugd 
 2 ja, gedurende een deel van mijn jeugd 
 3 nee 
 4 ouders van vader al overleden  
 
B609 Bent u in die tijd wel eens met familieleden (buiten uw gezin) op vakantie geweest? Gebeurde dat niet, een 

enkele keer of meerdere keren? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
B610 Bij de volgende vragen kunt u kiezen uit de antwoordmogelijkheden op toonkaart 3. 

Kunt u van de volgende dingen zeggen of zij wel eens zijn voorgekomen tussen uw ouders toen u ongeveer 15 
jaar oud was? 
Hoe vaak kwam het voor dat er felle discussies waren tussen uw ouders? 
ENQ: Als een ouder is overleden of als uw ouders uit elkaar zijn gegaan voordat u 15 jaar was, gaat het om de 
situatie zoals die was vlak voordat uw ouder overleed of uw ouders uit elkaar gingen. 
Als de respondent voor zijn of haar achtste jaar is geadopteerd, dan gaan deze vragen over de adoptie-ouders. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 

 4 ouders van R hebben nooit samengeleefd  vraag B615 

 
B611 Hoe vaak kwam het voor dat de één de ander sterke verwijten maakte? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
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B612 Hoe vaak kwam het voor dat uw ouders een tijd niet meer met elkaar wilden praten? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
B613 Hoe vaak kwam het voor dat ruzies uit de hand liepen? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
B614 Hoe vaak kwam het voor dat uw ouders ze een tijdje niet meer bij elkaar woonden? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
B615 In welk jaar bent u voor het eerst zelfstandig van uw ouders/verzorgers gaan wonen? 
 ENQ: Sla de vraag over als respondent nog bij de ouders woont en nooit elders heeft gewoond. 

Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet naar een 
jaartal. 
– noteer het jaar 
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C.  PARTNERS, SCHOONOUDERS EN KINDEREN 

 
C101 Hebt u momenteel een partner, hiermee bedoelen we iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie 

heeft? 
 ENQ: Met het woord 'partner' bedoelen we ook een echtgenoot of echtgenote. 

 1 ja 

 2 nee  vraag C401 

 
C102 Wat is zijn of haar geboortejaar? 
 ENQ: U kunt eventueel ook een leeftijd invoeren, dit wordt dan automatisch omgezet naar een jaartal. 

 – noteer jaar 
 
C103  In welk land is uw partner geboren? 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
C104 Woont uw partner hier in huis? 
 ENQ:  Het gaat om de mening van de respondent, dus of deze zichzelf als samenwonend beschouwt. 

1 ja 

2 nee  vraag C110 

 
C105 Maakt uw partner altijd deel uit van dit huishouden, of woont hij of zij ook een deel van de tijd ergens anders? 

 1 woont altijd hier  vraag C114 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
C106 Hoe verdeelt uw partner doorgaans de tijd tussen dit huishouden en een andere plek? 
 1 elke week een aantal dagen hier en een aantal dagen ergens anders 
 2 steeds een week hier en een week elders 
 3 regelmatig een aaneengesloten periode van enkele weken of maanden afwezig 
 4 een ander vast patroon 
 5 een onregelmatig patroon 
 
C106B Deze vraag alleen stellen als  C106 = 3. 

Hoe vaak hebt u gemiddeld in zo’n periode telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw partner? 
1 minder dan één keer per maand 
2 p zijn  minst maandelijks 
3 op zijn minst wekelijks 
4 enkele keren per week 
5 dagelijks 

 
C107 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt uw partner elders? 
 ― noteer aantal nachten 
 
C108 Bij wie is uw partner als hij of zij niet hier is? 
 1 bij zijn/haar vader/moeder 
 2 bij zijn/haar partner 
 3 bij zijn/haar grootouders 
 4 bij andere familie 
 5 bij schoonfamilie 
 6 bij vrienden 
 7 in zorginstelling, opvanghuis, gevangenis, etc.  
 8 op zichzelf wonend 
 9 in een hotel, pension of kosthuis 
 10 reizend 
 
C109 Kent u de postcode van het adres waar uw partner dan woont? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag C109C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag C109B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag C109D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag C109 
 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
C109A In welke straat woont uw partner dan? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

C109B In welke plaats woont uw partner dan? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 
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C109C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 

 
C109D In welk land woont uw partner dan? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
Door naar vraag C114. 

 
C110 Kent u de postcode van het adres waar uw partner woont? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag C110C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag C110B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag C110D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag C112 

 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
C110A In welke straat woont uw partner? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

C110B In welke plaats woont uw partner? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
C110C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 

 
C110D In welk land woont uw partner? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
C112 Hoe vaak hebt u uw partner in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 

1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
C113 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met deze 

persoon? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
C114 In welk jaar is uw relatie begonnen? 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 

naar een jaartal. 
 – jaar noteren 
 
C115 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent (gehuwd of ongehuwd) met een partner 

samenwoont. 
In welk jaar bent u gaan samenwonen? 

 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 
naar een jaartal. 

 – jaar noteren 
 
C116 Bent u met deze partner getrouwd?  
 1 ja 

 2 nee  vraag C118A 
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C117 In welk jaar bent u getrouwd? 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 

naar een jaartal. 
 – jaar noteren 
 
C118 Hebt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen? 
 1 ja, wel huwelijkse voorwaarden 
 2 nee, geen huwelijkse voorwaarden 
 
C118A Deze vraag is alleen voor gehuwden die niet met hun partner samenwonen. 
 Waarom woont u niet met uw partner samen? 
 1 partner verblijft in het tehuis, ziekenhuis, inrichting, etc. 
 2 partner verblijft elders wegens werk, opleiding, etc. 
 3 partner en respondent zijn gescheiden van tafel en bed 
 4 partner en respondent zijn uit elkaar zonder officieel te zijn gescheiden 
 5 partner en respondent geven de voorkeur aan gescheiden woningen; de relatie bestaat nog wel 
 
Vragen C119 en C120 zijn alleen bestemd voor ongehuwd samenwonenden. 
 
C119 Hebben u en uw partner een samenlevingscontract? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C120 Hebben u en uw partner uw partnerschap laten registreren? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C121 Wat is het geslacht van uw partner? 
 1  man 

2 vrouw 
 
C122 Deze vraag is alleen voor mannen die gehuwd zijn met een vrouw. 

Gebruikt uw partner haar eigen naam of die van u? 
 1 (meestal) eigen naam  
 2 (meestal) mijn naam  
 3 beide namen tegelijkertijd  
 4 de ene keer de ene naam, de andere keer de andere naam 
 
C123 Deze vraag is alleen voor vrouwen die gehuwd zijn met een man. 

Gebruikt u meestal uw eigen naam of die van uw partner? 
 1 (meestal) eigen naam  
 2 (meestal) naam van mijn partner 
 3 beide namen tegelijkertijd  
 4 de ene keer de ene naam, de andere keer de andere naam 
 
C201 Ik heb ook een paar vragen over uw schoonouders. In welk land is uw schoonvader geboren? 
 ENQ: Schoonouders zijn de (biologische) ouders van de huidige partner. 

Alleen als de respondent zijn schoonvader niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 

 Indien ‘onbekend’  vraag C204 

 
C202A Wat is de hoogste opleiding die uw schoonvader met een diploma heeft afgerond? 

ENQ: Gebruik toonkaart 2. 
 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
 
C202 Is uw schoonvader nog in leven? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C204 

 3 weet niet  vraag C204 

 



 16 

Nu worden standaardkenmerken van de schoonvader verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 en X501 t/m 
X705D. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag C206. 
 
C204 In welk land is uw schoonmoeder geboren? 
 ENQ: Schoonouders zijn de (biologische) ouders van de huidige partner. 

Alleen als de respondent zijn schoonmoeder niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 

 Indien ‘onbekend’  vraag C204 

 
C205A Wat is de hoogste opleiding die uw schoonmoeder met een diploma heeft afgerond? 

ENQ: Gebruik toonkaart 2. 
 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
 
C205 Is uw schoonmoeder nog in leven? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C206 

 3 weet niet  vraag C206 

 
Nu worden standaardkenmerken van de schoonmoeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 en X501 t/m 
X705D. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag C204. 

 
C206 Zijn de ouders van uw partner ooit van elkaar gescheiden? 

 ENQ: Schoonouders zijn de eigen (biologische) ouders van de partner. Ook uit elkaar gaan van niet-gehuwde 
schoonouders meetellen. 

 1 ja 
 2 nee 
 3 schoonouders hebben nooit samengeleefd 

 
C301 Hebt u met uw partner samen kinderen gekregen? 

ENQ: Het gaat alleen om eigen kinderen, niet om adoptiekinderen. 
 1 ja 

 2 nee  vraag C304 

 
C302 Hoeveel kinderen hebt u samen gekregen? 
 ENQ: Overleden kinderen meetellen. 
 – noteer aantal kinderen 
 
 Dan heb ik nu een paar vragen over {dit kind / deze kinderen. Ik begin met de oudste.} 
Nu worden standaardkenmerken van de kinderen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. Zie blok X 
voor de details. Dit blok wordt herhaald voor alle kinderen. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag C304. 
 
C304 Hebt u met uw partner samen kinderen geadopteerd? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C401 

 
C305 Hoeveel kinderen hebt u samen geadopteerd? 
 – noteer aantal kinderen 
 
 Dan heb ik nu een paar vragen over {dit kind / deze kinderen. Ik begin met de oudste.} 
Nu worden standaardkenmerken van de adoptiekinderen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. 
Zie blok X voor de details. Dit blok wordt herhaald voor alle kinderen. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag 
T100. 

 
Op basis van het geboortejaar van de kinderen wordt vastgesteld of twee of meer van hen in hetzelfde jaar zijn 
geboren. Indien dat het geval is worden de vragen T100 tot en met T103 gesteld. 
 
T100 Wie van uw kinderen zijn een twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
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T101 Deze vraag wordt alleen gesteld als de bij T100 genoemde kinderen van hetzelfde geslacht zijn. 

Wie van uw kinderen zijn een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T102 Deze vraag wordt alleen gesteld als er meer dan drie kinderen in hetzelfde jaar zijn geboren. 

Wie van uw kinderen zijn nog meer een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T103 De volgende personen zijn een twee- of meerling: {namen}. 
 De volgende personen zijn een eeneiige twee- of meerling: {namen}. 
 Is dit correct? 

 1 ja  vraag D301 

 2 nee 
 
T103A Geef aan waarom u niet tevreden bent met de lijst van (eeneiige) twee- of meerlingen. 
 – opmerking noteren 
 
C401 Hebt u in het verleden {met een andere partner} gehuwd of ongehuwd samengewoond? 

1 ja, eerder samengewoond of getrouwd 

2 nee, niet eerder samengewoond, niet eerder getrouwd  vraag C501  

 
C402 Hoe vaak hebt u in het verleden gehuwd of ongehuwd samengewoond? 
 ENQ: Bedoeld wordt het aantal verschillende partners waarmee R vroeger ooit heeft samengewoond. 

– aantal malen noteren 
 
De vragen C403 t/m C419 worden herhaald voor alle bij vraag C402 genoemde partners. 
 
C403  In welk jaar bent u met deze {uw eerste als meer dan één!} partner gaan samenwonen? 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 

naar een jaartal. 
 – jaar noteren 
 
C404 Bent u ooit met deze partner getrouwd? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C405 Was deze partner een man of een vrouw? 
 1 man 
 2 vrouw 
 
C406 Bent u uit elkaar gegaan, of is uw partner overleden? 
 1 uit elkaar gegaan 
 2 partner overleden 
 
C407 In welk jaar is dat gebeurd? 
 ENQ:Als men gehuwd was, gaat het om het jaar waarin men apart is gaan wonen, niet om het jaar waarin de 

officiële scheiding werd uitgesproken.  
 Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet naar een 

jaartal. 

 – jaar noteren 
 
C407S Deze vraag alleen stellen als R met deze partner getrouwd is geweest en men uit elkaar gegaan is. 

Bent u officieel gescheiden? 
 1 ja  

 2 nee  vraag C408 

 
C407A Betaalt uw ex-partner alimentatie aan u? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C407B Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C408 Hebt u met deze partner kinderen gekregen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C408B 

 
C409 Hoeveel kinderen hebt u samen gehad? 
 – aantal kinderen noteren 
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C408B Hebt u met deze partner kinderen geadopteerd? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C410 

 
C409B Hoeveel kinderen hebt u samen geadopteerd? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C410  Over deze ex-partner wil ik graag nog enkele dingen weten. 
 
Nu worden standaardkenmerken van de ex-partner verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 en X501 t/m X705D. 
Zie blok X voor de details. 
 
Als R met deze partner kinderen heeft gekregen of geadopteerd, dan verder met vraag C411, anders door naar 
vraag C416. 
 
C411 Ook heb ik een paar vragen over {het kind / de kinderen} die u met deze partner hebt gehad. {Ik begin met 

de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van de kinderen en adoptie-kinderen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 
t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
 
Op basis van het geboortejaar van kinderen wordt vastgesteld of twee of meer van hen in hetzelfde jaar zijn 
geboren. Indien dat het geval is worden de vragen T100 tot en met T103 gesteld. 
 
T100 Wie van uw kinderen zijn een twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T101 Deze vraag wordt alleen gesteld als de bij T100 genoemde kinderen van hetzelfde geslacht zijn. 

Wie van uw kinderen zijn een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T102 Deze vraag wordt alleen gesteld als er meer dan drie kinderen in hetzelfde jaar zijn geboren. 

Wie van uw kinderen zijn nog meer een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T103 De volgende personen zijn een twee- of meerling: {namen}. 
 De volgende personen zijn een eeneiige twee- of meerling: {namen}. 
 Is dit correct? 

 1 ja  vraag D301 
 2 nee 
 
T103A Geef aan waarom u niet tevreden bent met de lijst van (eeneiige) twee- of meerlingen. 
 – opmerking noteren 
 
C413 Als ex-partner in leven en niet alle kinderen bij partner in huis wonen. 
 Hoe vaak heeft deze vroegere partner in de afgelopen 12 maanden uw gezamenlijke kinderen gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
C414 Hoe zou u al met al de relatie van deze vroegere partner met uw gezamenlijke kinderen omschrijven? Is dat .. 
 ENQ: Antwoordmogelijkheden voorlezen. 

1 niet zo goed 
2 redelijk 
3 goed 
4 heel goed 
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C415  Hoe vaak hebt u de ouders van uw ex-partner in de afgelopen twaalf maanden gezien? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 8 ouders niet meer in leven 
 
C416 Had deze partner kinderen uit een andere relatie? 
 1 ja 

 2 nee  na vraag C419 

 
C417 Hoeveel kinderen had deze partner uit een andere relatie? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C418 {Woont of woonde dit kind / Wonen of woonden één van deze kinderen} ooit bij u in huis? 

 1 ja 
 2 nee 
 
C419 Deze vraag alleen stellen als C417 > 1 en C418 = 1. 

Hoeveel kinderen wonen of woonden er ooit bij u in huis? 
 – aantal kinderen noteren 
 
Indien het een partner betreft met wie men heeft samengewoond en met wie men geen kinderen heeft gekregen 
of geadopteerd, maar van wie er wel kinderen in het huishouden van R hebben gewoond, dan worden nu 
standaardkenmerken van de ex-partner verzameld uit het X-blok, nl. vragen X301 en X501 t/m X705D. Zie blok X 
voor de details. 
 
Nu worden standaardkenmerken van kinderen van de ex-partner die met R in huis wonen of gewoond hebben 
verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
 
Evalueer of alle eerdere partners aan bod zijn geweest. Zo niet, dan terug naar C403. 

 
C501 Hebt u misschien nog kinderen gekregen met iemand met wie u niet heeft samengewoond? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C600’ 

 
C502 Hoeveel kinderen? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C503 Dan heb ik nu een paar vragen over {dit kind / deze kinderen. Ik begin met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van de kinderen die men heeft gekregen zonder dat men met een partner 
samenleefde hebben verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
 
C504  Is de {vader / moeder} van dit kind nog in leven? 
 1 ja 

 2 nee  na vraag C507 

 
C505 Deze vraag alleen stellen als dit kind niet bij de respondent in huis woont. 

Woont dit kind bij deze {vader / moeder}? 
 1 ja 
 2 nee 
 
C505A Deze vraag alleen stellen als de ex-partner niet is overleden. 

Is er sprake van co-ouderschap? 
 1 ja 

 2 nee  na vraag C506 
 
C505B Wie heeft de voogdij over {naam, omschrijving}? 
 1 u hebt de voogdij, uw ex-partner niet 
 2 uw ex-partner heeft de voogdij, u niet 
 3 u hebt beiden de voogdij 
 4 anders 
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C506 Deze vraag alleen stellen als dit kind niet bij de andere ouder woont. 
Hoe vaak heeft deze {vader/moeder} in de afgelopen 12 maanden uw gezamenlijke kinderen gezien?  
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
 
C507 Hoe zou u al met al de relatie van deze {vader/moeder} met uw gezamenlijke kinderen omschrijven? Is dat .. 
 ENQ: Antwoordmogelijkheden voorlezen. 

1 niet zo goed 
2 redelijk 
3 goed 
4 heel goed 

 
Evalueer of alle kinderen aan bod zijn geweest. Indien niet, terug naar vraag C503. 
 
De vragen C601 tot en met C607 worden alleen gesteld als R nu een partner heeft. 

 
C601 Heeft uw partner kinderen uit een andere relatie?  
 1 ja 

 2 nee  vraag C701’ 

 
C602 Hoeveel kinderen heeft uw partner uit een andere relatie? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C603 {Woont dit kind / Wonen een of meer van deze kinderen} bij u in huis?  
 1 ja 

 2 nee  vraag C605 

 
C604 Deze vraag wordt overgeslagen als C602=1, want het antwoord is dan altijd 1. 

Hoeveel kinderen wonen er bij u in huis? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C605 Deze vraag wordt overgeslagen als C604=C602. 

{Heeft dit kind /Hebben een of meer van deze kinderen} vroeger bij u in huis gewoond?  
 1 ja 

 2 nee  na vraag C606 

 
C606 Deze vraag wordt overgeslagen als C602=1, want het antwoord is dan altijd 1. 

Hoeveel kinderen hebben er vroeger bij u in huis gewoond? 
 – aantal kinderen noteren 
 
C607 Dan heb ik nu een paar vragen over {dit kind / deze kinderen} van uw partner die nu of in het verleden bij u in 

huis hebben gewoond. {Ik begin weer met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van de kinderen van de huidige partner die ooit bij R in huis gewoond hebben 
verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
 
C701 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu geen partner heeft. 

Als u een vaste relatie aan zou gaan, gaat uw voorkeur dan uit naar een relatie met een man of een relatie met 
een vrouw? 

 1 man 
 2 vrouw 
 
C702 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu niet samenleeft. 

Zou u in de toekomst {met een partner / met uw partner} willen gaan samenleven? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C704 

 
C703 Over hoeveel jaar zou u willen gaan samenleven? 
 ENQ: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. 

 – aantal jaren noteren 
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C704 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu niet gehuwd is. 

Zou u in de toekomst willen gaan trouwen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag C706 

 
C705 Over hoeveel jaar zou u willen gaan trouwen? 
 ENQ: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. 
 – aantal jaren noteren 
 
C706 Deze vraag wordt alleen gesteld aan mannelijke respondenten jonger dan 50 jaar en vrouwelijke 

respondenten jonger dan 45 jaar. 
Denkt u in de toekomst {nog} kinderen te krijgen? 

 1 ja  

 2 nee  vraag C709 

 3 weet niet  vraag C709 

 
C707 Hoeveel kinderen denkt u in de toekomst {nog} te krijgen? 
 ENQ: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. 

– aantal noteren 
 
C708 Binnen hoeveel jaar zou u het liefst uw {eerste / volgende} kind willen krijgen? 
 ENQ: Als de respondent of de partner van de respondent zwanger is, vul dan een 0 in. 

– aantal jaar noteren 
 
De vragen C709 en C710 worden alleen gesteld aan kinderloze mannen van 45 jaar of ouder en kinderloze 
vrouwen van 40 jaar of ouder. 
 
C709 Beschouwt u zichzelf als vrijwillig kinderloos of had u wel kinderen willen hebben? 
 1 vrijwillig kinderloos 
 2 had wel kinderen willen hebben 
 
C710 Vindt u het een gemis dat u geen kinderen heeft gekregen, maakt u dat niet zo veel uit, of bent u daar juist blij 

mee? 
 1 vindt het een gemis 
 2 maakt niet zoveel uit 
 3 is daar blij mee 
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D.  BROERS EN ZUSSEN 

 
D101 Dan wil ik nu graag weten hoeveel broers en zussen u hebt. Hoeveel broers en zussen hebt u in totaal, inclusief 

degenen die mogelijk al zijn overleden? Laat u half-, stief- en geadopteerde broers en zussen alstublieft nog 
even buiten beschouwing. 

 – aantal noteren 
 
Indien de respondent geen broers of zussen heeft, dan door naar vraag D201. 
 
D102 Over {deze broer of zus / elk van deze broers of zussen} wil ik graag iets weten. {Ik begin met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van broers en zussen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. Zie 
blok X voor de details. 

 
Op basis van het geboortejaar van broers, zussen en de respondent zelf wordt vastgesteld of twee of meer 
broers en zussen in hetzelfde jaar zijn geboren. Indien dat het geval is worden de vragen T100 tot en met T103 
gesteld. 

 
T100 Wie van u broers, zussen of uzelf, zijn een twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T101 Deze vraag wordt alleen gesteld als de bij T100 genoemde broers en zussen van hetzelfde geslacht zijn. 

Wie van uw broers, zussen of uzelf, zijn een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T102 Deze vraag wordt alleen gesteld als er meer dan drie broers en zussen in hetzelfde jaar zijn geboren. 

Wie van uw broers, zussen of uzelf, zijn nog meer een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T103 De volgende personen zijn een twee- of meerling: {namen}. 
 De volgende personen zijn een eeneiige twee- of meerling: {namen}. 
 Is dit correct? 

 1 ja  vraag D201 

 2 nee 
 
T103A Geef aan waarom u niet tevreden bent met de lijst van (eeneiige) twee- of meerlingen. 
 – opmerking noteren 
 
D201 Hebt u ook halfbroers of halfzussen? Zo ja, hoeveel? 

ENQ: Halfbroer is iemand met wie de respondent één biologische ouder gemeen heeft. 
Ook overleden halfbroers en halfzussen meetellen. 

 – aantal noteren 
Indien de respondent geen halfbroers of halfzussen heeft, dan door naar vraag D201. 

 
De vragen D202 en D203 worden voor alle bij D201 genoemde halfbroers en halfzussen herhaald. 
 
D202 Over {deze broer of zus / elk van deze broers of zussen} wil ik graag iets weten. {Ik begin met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van halfbroers en halfzussen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m 
X705D. Zie blok X voor de details. 
 
D203 Is uw eigen vader of uw eigen moeder de ouder die u deelt met deze broer of zus? 
 1 eigen vader 
 2 eigen moeder 
 
Op basis van het geboortejaar van halfbroers en halfzussen wordt vastgesteld of twee of meer van hen in 
hetzelfde jaar zijn geboren. Indien dat het geval is worden de vragen T100 tot en met T103 gesteld. 
 
T100 Wie van uw halfbroers of halfzussen zijn een twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T101 Deze vraag wordt alleen gesteld als de twee bij T100 genoemde broers en zussen van hetzelfde geslacht 

zijn. 
Wie van uw halfbroers of halfzussen zijn een eeneiige twee- of meerling? 

 – betreffende familieleden aankruisen 
 
T102 Deze vraag wordt alleen gesteld als er meer dan drie broers en zussen in hetzelfde jaar zijn geboren. 

Wie van uw halfbroers of halfzussen zijn nog meer een eeneiige twee- of meerling? 
 – betreffende familieleden aankruisen 
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T103 De volgende personen zijn een twee- of meerling: {namen}. 
 De volgende personen zijn een eeneiige twee- of meerling: {namen}. 
 Is dit correct? 

 1 ja  vraag D301 

 2 nee 
 
T103A Geef aan waarom u niet tevreden bent met de lijst van (eeneiige) twee- of meerlingen. 
 – opmerking noteren 
 
D301 Hebt u ook geadopteerde broers of zussen? Zo ja, hoeveel? 
 ENQ: Ook overleden geadopteerde broers en –zussen meetellen. 
 – aantal noteren 
Indien de respondent geen geadopteerde broers of zussen heeft, dan door naar vraag D401. 
 
D302 Over {deze broer of zus / elk van deze broers of zussen} wil ik graag iets weten. {Ik begin met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van geadopteerde broers en zussen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 
t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
 
D401 Hebt u ook stiefbroers of stiefzussen? Het gaat ons alleen om stiefbroers of –zussen die bij u in huis hebben 

gewoond of nog steeds in huis wonen. Zo ja, hoeveel? 
 ENQ: Ook overleden stiefbroers en –zussen die bij u in huis hebben gewoond meetellen. 
 – aantal noteren 
Indien de respondent geen stiefbroers of -zussen heeft die in huis wonen of gewoond hebben, dan door naar 
blok E. 
 
D402 Over {deze broer of zus / elk van deze broers of zussen} wil ik graag iets weten. {Ik begin met de oudste.} 
 
Nu worden standaardkenmerken van stiefbroers en -zussen verzameld uit het X-blok, nl. vragen X101 t/m X705D. 
Zie blok X voor de details. 
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E.  OVERIGE HUISHOUDENSLEDEN 

 
E101 De computer genereert een lijst met familieleden die in het huishouden wonen. 
 Als er geen andere personen zijn die tot nu toe als huishoudensleden zijn geïdentificeerd, dan luidt 

vraag E101. 

 Wonen er, buiten uzelf, nog andere mensen hier in huis? 
  
 Als er wel andere personen zijn die tot nu toe als huishoudensleden zijn geïdentificeerd, dan luidt vraag 

E101. 
Volgens mijn informatie woont u hier in huis, samen met: {namen, omschrijvingen}. Wonen er verder nog 
andere mensen hier in huis?  
 ENQ: Als de respondent twijfelt, dan geldt dat men een persoon als huisgenoot mag meerekenen wanneer 
deze persoon gemiddeld twee dagen per week in het huishouden verblijft. 

 1 ja 

 2 nee  einde blok E 

 
E102 Hoeveel mensen maken nog meer deel uit van uw huishouden? 
 – aantal noteren 
 
 De vragen E201 en E202 worden over alle personen genoemd bij E102 gesteld.  
 
E201 Over {deze persoon / elk van deze personen} wil ik graag wat meer vragen. {Ik begin bij de oudste.} 
 Wat is de relatie van de persoon tot u? 
 1 kleinkind 

2 oom of tante 
 3 kind van broer of zus 
 4 kind van oom of tante 
 5 ander familielid 
 6 vriend of vriendin 
 7 kostganger 
 8 anders 
 
E201B Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent 8 heeft geantwoord op vraag E201. 
 Kunt u de relatie tot deze persoon nader omschrijven? 
 – relatie nader omschrijven 
  
Nu worden standaardkenmerken van overige huishoudensleden verzameld uit het X-blok, nl. vragen X201, X301 
en X701 t/m X705D. Zie blok X voor de details. 
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F.  NIET-FAMILIELEDEN 

 
F101 Uw familie is in kaart gebracht. Nu volgen enkele vragen over contacten buiten de familie. 

Kunt u de namen noemen van vrienden, kennissen, collega's, buren, of mensen die u ontmoet via een 
vereniging, met wie u regelmatig contact hebt en die belangrijk voor u zijn? 

U kunt zoveel namen noemen als u wilt, maar niet meer dan 5. 
ENQ: De interviewer moet benadrukken dat het gaat om de namen van mensen buiten de 
eigen familie. De mensen die worden genoemd moeten minimaal 15 jaar oud zijn. 
Herhaal zo nodig letterlijk de criteria van "regelmatig contact" en "belangrijkheid". 
Laat de vraag open en druk op "Enter" om verder te gaan als de respondent geen namen (meer) 
kan noemen. 

 – voornamen noteren 
 
De vragen F201 t/m F203 worden voor alle bij F101 genoemde personen herhaald. 
 
F201 Waar heeft u {naam} leren kennen? 

1 via het werk 
2  via school/opleiding of vrijwilligerswerk 
3 uit de buurt 
4 via de kerk 
5 via een sportvereniging 
6 via een ander soort vereniging 
7 via een uitgaansgelegenheid, op een feestje 
8 via de partner 
9 via vrienden of kennissen 
10 via familie 
11 anders 
 

F202 Hoe oud is {naam}? 

 – leeftijd noteren 
 
F203 Wat is het geslacht van {naam}? 
 1 man 
 2 vrouw 
 
Vraag F301 wordt voorgelegd aan een random te selecteren persoon uit de lijst genoemd bij F101. 
 
F301 ENQ: Er wordt nu een random persoon geselecteerd. Deze stap kunt u niet herhalen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van de random geselecteerde persoon verzameld uit het X-blok, nl. vragen 
X602 t/m X604. Zie blok X voor de details. 
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G.  INHOUD VAN SPECIFIEKE RELATIES 

 
ENQ: Er worden nu maximaal negen personen geselecteerd voor de overige blokken. 
Deze stap kunt u niet herhalen. 
 
Er worden maximaal negen personen geselecteerd waaraan (een deel van) de vragen uit dit blok moeten worden 
gesteld. Het gaat om de volgende selectie: 
1: de huidige huwelijks- samenwoon- of lat-partner 
2: de in leven zijnde eigen (=biologische) vader 
3: de in leven zijnde eigen (=biologische) moeder  
4: de bij vraag F301 geselecteerde vriend(in) 
5-6: een random selectie van maximaal twee in leven zijnde (eigen) broers of zussen van 15 jaar en ouder 
7-8: een random selectie van maximaal twee in leven zijnde (eigen) kinderen van 15 jaar en ouder 
9: een random selectie van één van de in leven zijnde schoonouders 
Er vindt geen substitutie tussen categorieën plaats. Heeft een respondent b.v. alleen tien kinderen en geen 
levende personen in de andere categorieën, dan worden er slechts vragen gesteld over twee personen, te weten 
twee van de tien kinderen. 
Iedere vraag wordt steeds herhaald voor alle relevante geselecteerde personen, tenzij anders vermeld. Pas 
daarna wordt doorgegaan naar de volgende vraag. 
 
Nu wil ik wat dieper ingaan op uw contacten met een aantal familieleden en met één van uw vrienden of vriendinnen. Ik 
ga vragen stellen over {lijst met namen / omschrijvingen van geselecteerde personen}. 
 
G101 Deze vraag wordt niet gesteld over de ouders en de in huis wonende partner, want van deze personen is 

de burgerlijke staat reeds bekend. 

Ik wil graag de burgerlijke staat van verschillende personen weten. De antwoordmogelijkheden staan op kaart 4. 
Wilt u steeds het antwoord kiezen dat van toepassing is? Wat is de burgerlijke staat van {naam, 
omschrijving}? 

 ENQ: Gebruik Toonkaart 4. 

1 gehuwd 
 2 ongehuwd samenwonend 
 3 alleenstaand en verweduwd 
 4 alleenstaand en gescheiden 
 5 alleenstaand en nooit gehuwd 
 6 weet niet 
 
G102 Deze vraag wordt niet gesteld over de ouders en de in huis wonende partner, want van deze personen is 

het aantal kinderen reeds bekend. 
Hoeveel kinderen heeft {naam, omschrijving}? 
ENQ: Het gaat alleen om in leven zijnde kinderen. 
Als de respondent het niet weet, toets dan “Ctrl K”. 

 – aantal noteren 
 
G103 Deze vraag wordt niet gesteld over de ouders, de schoonouder en de in huis wonende partner, want van 

deze personen is de hoogst voltooide opleiding reeds bekend. 
Wat is de hoogste opleiding die {naam, omschrijving} met een diploma heeft afgerond? U kunt Toonkaart 2 

gebruiken. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 

 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
 
Vragen G104 en G105 worden alleen gesteld indien een persoon 24 jaar of jonger is. 
 
G104 Volgt {naam, omschrijving} op dit moment een opleiding? 
 1 ja 

 2  nee  door naar volgende persoon 
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G105 Wat is het niveau van de opleiding die {naam, omschrijving} op dit moment volgt? U kunt weer Toonkaart 2 

gebruiken. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 

 1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo) 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 11 weet niet 
 
De vragen G201 t/m G203 worden alleen gesteld over personen die niet bij de respondent in huis wonen. 
 
G201 Bent u op de meest recente verjaardag van {naam, omschrijving} geweest? 
 1 ja 
 2 nee 
 
G202 De laatste keer dat u uw verjaardag vierde, was {naam, omschrijving} daar toen ook bij? 
 1 ja 
 2 nee 
 
G203 Bij de volgende vraag kunt u gebruik maken van Toonkaart 3. Hebt u van {naam, omschrijving} de afgelopen 

3 maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen 
doen, of de was doen? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen G204 en G205 gaan niet over specifieke personen, maar zijn hier geplaatst vanwege de goede 
aansluiting op vraag G203. 
 
G204 Maakt u gebruik van betaalde huishoudelijke hulp? 

 1 ja 

 2 nee  vraag G206 

 
G205 Door wie wordt die hulp verleend? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 1-10 lijst met geselecteerde familieleden 

11 door een instelling, zoals thuiszorg, alphahulp of tafeltje-dek-je 
 12 door een particulier 
 13 door een buur, kennis, vriend of vriendin 
 14 door een ander familielid 
 
Vragen G206 t/m G208 worden alleen gesteld indien de personen niet bij de respondent in huis wonen en de 
respondent één of meer kinderen van 12 jaar of jonger heeft. 
 
G206 Hebt u van {naam, omschrijving} de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren? Bij deze vraag kunt u weer gebruik maken van Toonkaart 3. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 
1 niet 

 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen G207 en G208 gaan niet over specifieke personen, maar zijn hier geplaatst vanwege de goede 
aansluiting op vraag G206. 
 
G207 Maakt u gebruik van betaalde kinderopvang? 
 1 ja 

 2 nee  vraag G301 
 
G208 Door wie wordt die hulp verleend? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

1-10 lijst met geselecteerde familieleden 
11 opvang bij een instelling, zoals kinderdagverblijf of bedrijfscrèche 
12 opvang via een gastouderbureau 
13 opvang door een buur, kennis, vriend of vriendin 
14 opvang door niet eerder genoemde familie 
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De vragen G301 t/m G304 worden niet gesteld over personen die bij de respondent in huis wonen. 
 
G301 Bij deze vraag kunt u weer gebruik maken van Toonkaart 3. Heeft u van {naam, omschrijving} de afgelopen 3 

maanden wel eens hulp gekregen met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen 
brengen, of spullen vervoeren?  
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen G302 t/m G304 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld over 
een volgende persoon. 

 
G302  Heeft u in de afgelopen twaalf maanden van {naam, omschrijving} waardevolle spullen of een flink geldbedrag 

gekregen? Hiermee bedoelen we ook een eventuele maandelijkse overboeking. 
 1 ja 

 2 nee  door naar volgende persoon 

3 n.v.t.  door naar volgende persoon (deze antwoordmogelijkheid is alleen mogelijk bij ouders, 
want het kan zijn dat men van beide ouders samen een financiële bijdrage heeft gehad en deze 
reeds bij de andere ouder heeft genoemd) 

 
G303 Was dat meer of minder dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro)? 
 ENQ: Heeft R meerdere giften van deze persoon ontvangen, dan de bedragen bij elkaar optellen. 

 1 minder dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro) 
 2 meer dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro) 
 
G304 Was dat meer of minder dan drie maanden geleden? 
 ENQ: Heeft R meerdere giften van deze persoon ontvangen, dan gaat het om de meest recente gift. 
 1 minder dan drie maanden geleden 
 2 meer dan drie maanden geleden 
 3 maandelijkse dan wel periodieke stortingen 
 
G305 Bij deze en de volgende vraag kunt u weer gebruik maken van Toonkaart 3.Heeft {naam, omschrijving} in de 

afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond voor uw persoonlijke leven 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
G306 Hebt u in de afgelopen 3 maanden van {naam, omschrijving} wel eens goede raad of advies gekregen? Was 

dat niet, een enkele keer, of meerdere keren? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
De vragen G401 t/m G405 worden alleen gesteld over personen die niet bij de respondent in het huishouden 
wonen. 

 
G401 Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan {naam, omschrijving} wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk werk, 

zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
G402  Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan {naam, omschrijving} wel eens hulp gegeven bij praktische zaken, 

zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of vervoeren van spullen?  
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen G403 t/m G405 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld over 
een volgende persoon. 
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G403  Hebt u in de afgelopen twaalf maanden aan {naam, omschrijving} waardevolle spullen of een flink 

geldbedrag gegeven? Hiermee bedoelen we ook een eventuele maandelijkse overboeking.  
 1 ja  

 2 nee  door naar volgende persoon 

3 n.v.t.  door naar volgende persoon (deze antwoordmogelijkheid is alleen mogelijk bij ouders, 
want het kan zijn dat men aan beide ouders samen een financiële bijdrage heeft gegeven en 
deze reeds bij de andere ouder heeft genoemd) 

 
G404 Was dat meer of minder dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro)? 
 ENQ: Heeft R meerdere giften van deze persoon ontvangen, dan de bedragen bij elkaar optellen. 
 1 minder dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro) 
 2 meer dan 1000 gulden (of ca. 500 Euro) 
 
G405 Was dat meer of minder dan drie maanden geleden? 
 ENQ: Heeft R meerdere giften van deze persoon ontvangen, dan gaat het om de meest recente gift. 
 1 minder dan drie maanden geleden 
 2 meer dan drie maanden geleden 
 3 maandelijkse dan wel periodieke stortingen 
 
 
G406 Bij de volgende vragen kunt u weer gebruik maken van de antwoordmogelijkheden op Toonkaart 3. Hebt u in de 

afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond in het persoonlijk leven van {naam, omschrijving}? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
G407 Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan {naam, omschrijving} wel eens goede raad of advies gegeven? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
G501 Hoe zou u al met al uw relatie met {naam, omschrijving} omschrijven? U kunt kiezen uit de 

antwoordmogelijkheden op Toonkaart 5. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 5. 

 1 niet zo goed 
 2 redelijk 
 3 goed 
 4 heel goed 
 
G502 Geven en nemen is een belangrijk aspect van relaties. Hoe zou u uw relatie met {naam, omschrijving} willen 

omschrijven, geeft u beide ongeveer even veel, geeft u meer dan de ander, of geeft de ander meer dan u? U 
kunt Toonkaart 6 gebruiken. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 6. 

 1 respondent geeft meer  
 2 geeft beide ongeveer even veel 
 3 de ander geeft meer 
 
G503  Deze vraag wordt alleen gesteld over personen die niet bij de respondent in huis wonen. 

Bij de volgende vraag hoort Toonkaart 7. Als u contact met {naam, omschrijving} heeft, is dat dan meestal op 
uw initiatief, meestal op het initiatief van de ander, of is dat min of meer gelijk? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 7. 

 1 meestal op initiatief respondent 
 2 min of meer gelijk 
 3 meestal op initiatief van de ander 
 
Vragen G504 t/m G506 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld over 
een volgende persoon. 
 
G504 Bij de volgende vraag hoort weer Toonkaart 3. Hebt u in de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, 

spanningen of onenigheid ervaren met {naam, omschrijving}? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 3. 

 1 niet  door naar volgende persoon 

 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
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G505 Ik wil graag weten waarover deze conflicten gingen. Ik noem een aantal mogelijkheden. Wilt u bij elk van deze 
mogelijkheden aangeven of u er de afgelopen 3 maanden conflicten over hebt gehad? 
Gingen deze conflicten over: 
1 geld, bezittingen of erfenis 
2 andere praktische zaken 
3 levensbeschouwing of normen en waarden 
4 politiek 
5 de relatie zelf 

 – alle van toepassing zijnde conflictbronnen aankruisen 
 
G506 Deze vraag wordt alleen gesteld als men bij vraag G505 meer dan één conflictbron heeft genoemd. 

Welke van deze conflicten was het belangrijkste 
1 geld, bezittingen of erfenis 
2 andere  praktische zaken 
3 levensbeschouwing of normen en waarden 
4 politiek 
5 de relatie zelf 
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H.  ALTERADRESSEN 

 
Nu wordt toestemming gevraagd om een aantal familieleden te benaderen met een schriftelijke vragenlijst. Het 
gaat om de volgende personen (indien bestaand): 
1. de huidige partner 
2. één random geselecteerde in leven zijnde ouder. 
3. één random geselecteerde in leven zijnde broer of zus. Deze broer of zus wordt random geselecteerd uit de 
broers en zussen over wie de vragen in blok G gesteld zijn. 
4-5. twee in leven zijnde kinderen. Deze kinderen zijn dezelfde als geselecteerd bij blok G. 

 
H101 Door dit onderzoek willen wij meer te weten komen over de rol die familie speelt in het leven van mensen. Om 

daar een goed beeld van te krijgen, willen wij ook graag een paar dingen vragen aan andere familieleden van u. 
Het gaat dan om de volgende personen: {namen die door de computer gegenereerd zijn}. Deze personen 

willen wij vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer een kwartier. Vindt u het goed 
wanneer wij hen vragen om een een schriftelijke vragenlijst in te vullen? Vanzelfsprekend zullen de 

antwoorden die uw familieleden geven volkomen vertrouwelijk door ons worden behandeld. 
1 R vindt het OK als wij hen of enkele van hen vragen 
2 vindt het OK als wij hen vragen onder voorwaarden 

3 vindt het NIET GOED als wij hen vragen  einde blok H 

 
De vragen H201 t/m H206 worden gesteld over elk van de voor deze taak geselecteerde alters. 
 
H201 ENQ: Mag {naam, omschrijving}benaderd worden? 

 1 ja  

 2 R wil eerst met {naam, omschrijving} overleggen  door naar volgende alter 

 3 kan niet worden benaderd vanwege ziekte e.d.  door naar volgende alter 

 4 spreekt of leest geen Nederlands  door naar volgende alter 

 3 nee  door naar volgende alter 
 
H202 Deze handeling wordt alleen uitgevoerd als de alter bij de respondent in huis woont. 

ENQ: Pak een altervragenlijst voor {naam, omschrijving} en laat deze, in de enveloppe, bij de respondent 
achter. 

 Is de {naam, omschrijving} aanwezig, overhandig de enveloppe dan zelf. 
 Noteer het volgende nummer op de vragenlijst: {nummer}. 
 
De vragen H203 t/m H206 worden alleen gesteld als de alter niet bij de respondent in huis woont. 
 
H203 Dan wil ik graag het exacte adres en de naam van uw {naam, omschrijving} weten. 
 Wat is de achternaam van uw {naam, omschrijving}? 

- naam noteren 
 
H204 Voer evt. voorvoegsels van de achternaam in van {naam, omschrijving}. 
 ENQ: (b.v.: van der) 
 - noteer eventuele voorvoegsels 
 
H205 Wat zijn de voorletters van {naam, omschrijving}? 
 ENQ: Voer de voorletters in gescheiden door een punt. 
 - noteer voorletters 
 
H206 Klopt het onderstaande adres van {naam, omschrijving}? 
 ENQ: Lees het adres op en vul ontbrekende gegevens in. 
 - noteer of corrigeer straat, plaats, postcode, huisnummer en evt. achtervoegsel van huisnummer 
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I.  PARTNER EN GEZIN 

 
Dan gaan we nu  weer verder met het interview. De volgende vragen gaan over hoe het hier in huis toegaat. 
 
I101 Deze vraag wordt alleen gesteld als R een partner heeft (incl. lat!), maar geen thuiswonende kinderen. 

Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen samen met uw partner het avondeten? 
 – noteer het aantal dagen 
 
De vragen I102 en I103 worden alleen gesteld als R een partner heeft (incl. lat!) én thuiswonende kinderen. 

 
I102 Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen samen met uw partner het avondeten, 

al of niet met kinderen? 
ENQ: Aantal dagen noteren. 

 – noteer het aantal dagen 
 
I103 En hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen met het hele gezin, dus {uw kind /alle kinderen} en uw 

partner, het avondeten? 
ENQ: Aantal dagen noteren. 
Kinderen van de partner of ex-partner die in huis wonen tellen ook mee. 

 – noteer het aantal dagen 
 
I104 Deze vraag wordt alleen gesteld als R met een partner samenwoont én thuiswonende kinderen. 

Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen alleen met {uw kind /alle kinderen} het avondeten, dus 
zonder partner? 
ENQ: Aantal dagen noteren. 
Kinderen van de partner of ex-partner die in huis wonen tellen ook mee. 

 – noteer het aantal dagen 
 
  
I105 Deze vraag wordt alleen gesteld als R niet met een partner samenwoont, maar wel thuiswonende 

kinderen heeft. 
Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen alleen met {uw kind /alle kinderen} het avondeten? 
ENQ: Aantal dagen noteren. 
Kinderen van de partner of ex-partner die in huis wonen tellen ook mee. 

 – noteer het aantal dagen 

 
De vragen I201 t/m I204 worden alleen gesteld aan respondenten met een partner (incl. lat). 
 
I201 Bij de volgende twee vragen kunt u Toonkaart 8 gebruiken. Als u op bezoek gaat bij familie, is dat meestal 

samen met uw partner of ook wel zonder uw partner? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 8. 

 1 meestal samen met partner 
 2 zowel samen als alleen, maar vaker samen dan alleen 
 3 zowel samen als alleen, maar vaker alleen dan samen 
 4 meestal alleen, zonder partner 
 5 gaat nooit bij familie op bezoek 
 
I202  Als u op bezoek gaat bij vrienden of vriendinnen, is dat meestal samen met uw partner of ook wel zonder uw 

partner? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 8. 

 1 meestal samen met partner 
 2 zowel samen als alleen, maar vaker samen dan alleen 
 3 zowel samen als alleen, maar vaker alleen dan samen 
 4 meestal alleen, zonder partner 
 5 gaat nooit bij vrienden of vriendinnen op bezoek 
 
I203 Zijn de vrienden en vriendinnen die u hebt vooral uw eigen vrienden of zijn het vooral gemeenschappelijke 

vrienden, met uw partner? U kunt kiezen uit de antwoorden op Toonkaart 9. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 9. 

 1 vooral eigen vrienden 
 2 zowel eigen vrienden als gemeenschappelijke vrienden, maar meer eigen vrienden 
 3 zowel eigen vrienden als gemeenschappelijke vrienden, maar meer gemeenschappelijke vrienden 
 4 vooral gemeenschappelijke vrienden 
 5 heeft geen vrienden 
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I204 Een dagje weg, tijd besteden aan een hobby of vereniging, doet u dat dan vooral met uw partner of vooral 
zonder uw partner? U kunt kiezen uit de antwoorden op Toonkaart 10. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 10. 

 1 vooral zonder uw partner 
 2 zowel zonder als met partner, maar vaker zonder partner 
 3 zowel zonder als met partner, maar vaker met partner 
 4 vooral met uw partner 
 5 doet nooit iets met vrije tijd 
 
De vragen I205 en I206 worden alleen gesteld aan personen die met een partner samenleven. 
 
I205 Hoe vaak komt het gewoonlijk per week voor dat ‘s avonds iets doet in uw vrije tijd, zonder uw partner? Is dat 

niet, een enkele keer, of meerdere keren? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
I206 Hoe vaak komt het gewoonlijk per week voor dat uw partner ’s avonds iets doet in zijn of haar vrije tijd, zonder 

u? Is dat niet, een enkele keer, of meerdere keren? 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
De vragen  I301 t/m I314 worden alleen gesteld aan respondenten met thuiswonende kinderen. 
 
I301 Als u op bezoek gaat bij familie, gaan uw kinderen dan meestal mee of meestal niet? U kunt kiezen uit de 

antwoorden op Toonkaart 11. 
ENQ: Gebruik Toonkaart 11. 

 1 meestal met kinderen 
 2 zowel met kinderen als zonder kinderen, maar vaker met kinderen 
 3 zowel met kinderen als zonder kinderen, maar vaker zonder kinderen 
 4 meestal alleen, zonder kinderen 
 
De vragen I302 t/m I304 worden alleen gesteld aan respondenten met één of meer thuiswonende kinderen ouder 
dan 6 jaar. 
 
I302 Heeft uw oudste thuiswonende kind de afgelopen week bij de volgende huishoudelijke taken geholpen? 
 De afwas doen? 
 1 ja 
 2 nee 
 
I303  (Heeft uw oudste thuiswonende kind de afgelopen week bij de volgende huishoudelijke taken geholpen?) 

Boodschappen doen? 
 1 ja 
 2 nee 

 
I304  (Heeft uw oudste thuiswonende kind de afgelopen week bij de volgende huishoudelijke taken geholpen?) 

Opruimen en schoonmaken? 
 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen I305 t/m I308 worden alleen gesteld aan respondenten met één of meer thuiswonende kinderen jonger 
dan 13 jaar. 
 
I305 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een buur, kennis, vriend of vriendin? 
 1 ja 
 2 nee 
 
I306 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een familielid? 
 1 ja 
 2 nee 
 
I307 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een kinderdagverblijf of 

bedrijfscrèche? 
 1 ja 
 2 nee 
 
I308 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een gastouder? 
 1 ja 
 2 nee 
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De vragen I309 t/m I314 worden alleen gesteld aan respondenten met één of meer thuiswonende kinderen ouder 
dan 6 jaar. 
 
I309 Welke van de volgende zaken heeft uw oudste thuiswonende kind? 
 Een eigen kamer 
 1 ja 
 2 nee 
 
I310 (Welke van de volgende zaken heeft uw oudste thuiswonende kind?) 
 Een eigen televisie (evt. gedeeld met broer of zus) 
 1 ja 
 2 nee 
 
I311 (Welke van de volgende zaken heeft uw oudste thuiswonende kind?) 
 Een eigen computer 
 1 ja 
 2 nee 
 
I312 (Welke van de volgende zaken heeft uw oudste thuiswonende kind?) 
 Een mobiele telefoon 
 1 ja 
 2 nee 
 
I313 (Welke van de volgende zaken heeft uw oudste thuiswonende kind?) 
 Zak- en kleedgeld 
 1 ja 

 2 nee  einde blok I 

 
I314 Hoeveel zakgeld of kleedgeld is dat ongeveer per week? 

ENQ: Als zowel zakgeld als kleedgeld, bedragen optellen. 
– ongeveer ……. euro per week 
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J.  KLEINKINDEREN 

 
Vraag J101 wordt alleen gesteld als we (op basis van eerdere vragen) nog niet zeker weten hoeveel 
kleinkinderen de respondent heeft. 
 
J101 Hoeveel kleinkinderen hebt u? 
 - noteer het aantal kleinkinderen 
 
Vragen J102 t/m J104 worden alleen gesteld als één of twee van de kinderen van de respondent over wie in Blok 
G vragen zijn gesteld, kinderen hebben. Is er één kind uit blok G dat zelf kinderen heeft, dan gaan de vragen 
over het oudste kind van dit kind. Zijn er twee kinderen uit blok die zelf kinderen hebben, dan wordt één van 
deze twee kinderen random geselecteerd en gaan de vragen over het oudste kind van dit kind. 
  
J102 Over het oudste kind van {naam / omschrijving} willen we graag nog een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok, nl. vragen X201, X301 en X501 t/m 
X705D. Zie blok X voor de details. 

 
J103 Is dit kleinkind uw oudste kleinkind? 

 1 ja  einde blok J 

 2 nee 
 
J104 Hou oud is dat oudste kleinkind? 

 - noteer de leeftijd van dit kleinkind  einde blok J 

 
Vraag J105 wordt alleen gesteld als de respondent wel kleinkinderen heeft, maar de kinderen van de respondent 
over wie in Blok G vragen zijn gesteld, geen kinderen hebben. 
 
J105 Over uw oudste kleinkind willen we graag nog een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok, nl. vragen X201, X301 en X501 t/m 
X705D. Zie blok X voor de details. 
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K.  FAMILIE - ALGEMEEN 

 
K101 Ik heb nu een serie vragen over uw familie als geheel. 

Als wij het over familie hebben, gaat het ons om uw partner, uw kinderen, uw ouders, uw broers en zussen, uw 
grootouders of kleinkinderen, uw ooms, tantes, neven en nichten. Het gaat niet om uw eventuele schoonfamilie.  
Worden er in uw familie familiereunies georganiseerd, dat wil zeggen, bijeenkomsten buiten de feestdagen en 
verjaardagen om, met de bedoeling met zijn allen bij elkaar te komen? Gebeurt dat eens per jaar of vaker, eens 
per 2-5 jaar,of nooit? 
ENQ: Het gaat om reunies van familie van moederskant, vaderskant en het eigen gezin.  
ENQ: Als R is geadopteerd, dan is de 'familie' die waarin R is geadopteerd. 

 1 eens per jaar of vaker 
 2 eens per 2 à 5 jaar 
 3 minder vaak 

 4 nooit  vraag K103 

 
K102 Hoe vaak bent u daar zelf bij aanwezig? Is dat altijd, meestal, soms, of vrijwel nooit? 
 1 altijd 
 2 meestal 
 3 soms 
 4 vrijwel nooit 
 
K103 Hebt u het afgelopen jaar Sinterklaas gevierd? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K106 

 
K104 Waren daar ook leden van uw eigen huishouden bij aanwezig? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K105 En waren daar ook familieleden van buiten uw huishouden bij aanwezig? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 ja 
 2 nee 
 
K106 Hebt u het afgelopen jaar Kerstmis gevierd? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K109 

 
K107 Waren daar ook leden van uw eigen huishouden bij aanwezig? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K108 En waren daar ook familieleden van buiten uw huishouden bij aanwezig? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 ja 
 2 nee 
 
K109 Hebt u het afgelopen jaar Oud en Nieuw gevierd? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K201 

 
K110 Waren daar ook leden van uw eigen huishouden bij aanwezig? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K111 En waren daar ook familieleden van buiten uw huishouden bij aanwezig? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 ja 
 2 nee 
 
K201 Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens bij familie gelogeerd? Gebeurde dat nooit, af en toe of 

regelmatig? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 



 37 

K202 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens familie bij u komen logeren? Gebeurde dat nooit, af en toe of 
regelmatig? 

 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 nooit 
 2 af en toe 
 3 regelmatig 
 
K203 Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens met familieleden (buiten uw gezin) op vakantie geweest? 

Gebeurde dat niet, een enkele keer of meerdere keren? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
K204 Als er een probleem zou zijn in uw familie, in welke mate zou u zich dan verantwoordelijk voelen om het 

probleem op te lossen? Zou u zich niet, een beetje of heel verantwoordelijk voelen? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 

 1 niet verantwoordelijk 
 2 een beetje verantwoordelijk 
 3 heel verantwoordelijk 
 
K205 In welke mate voelt u zich geaccepteerd in uw familie? Voelt u zich volledig, enigszins, niet zo, of helemaal niet 

geaccepteerd? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 

1 volledig geaccepteerd 
2 enigszins geaccepteerd 
3 niet zo geaccepteerd 
4 helemaal niet geaccepteerd 

 
K206 Hebt u gemeenschappelijk bezit met familieleden? Het gaat dan om dingen als een huis in het buitenland, een 

gezamenlijke bedrijf, een stuk grond, of het ouderlijk huis? 
 ENQ: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie. 
 1 ja 
 2 nee 
 
K207 Hebben uw ouders u wel eens geld gegeven voor de aanschaf van een woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K208 Hebben uw ouders u wel eens geld gegeven voor de aanschaf van dure spullen? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K209 En hebben uw ouders u wel eens een bedrag ineens van minstens 5000 € of 10000 gulden gegeven? 
 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen K210 t/m K212 worden alleen gesteld als de respondent ten minste één kind heeft dat niet bij de 
respondent in het huishouden woont. 
 
K210 De volgende drie vragen gaan over uw {kind dat niet bij u in huis woont/ kinderen die niet bij u in huis 

wonen}.  
Hebt u uw {kind / kinderen} wel eens geld gegeven voor de aanschaf van een woning? 

 1 ja 
 2 nee 
 
K211 Hebt u uw {kind / kinderen} wel eens geld gegeven voor de aanschaf van dure spullen? 
 1 ja 
 2 nee 
 
K212 En Hebt u uw {kind / kinderen} wel eens een bedrag ineens van minstens 5000 € of 10000 gulden gegeven? 
 1 ja 
 2 nee 
 



 38 

K301 De meeste families maken in de loop der jaren van alles mee. Iemand krijgt ernstige problemen, iemand wordt 
ernstig ziek, of er gebeurt iets anders ingrijpends. Kunt u voor de volgende zaken aangeven of deze wel eens in 
uw familie zijn voorgekomen? 

 Met uw familie bedoelen we hier zowel uw eigen familie als uw schoonfamilie, maar niet uzelf. Familieleden die 
inmiddels zijn overleden kunnen ook worden meegerekend. 

 Is er bij u in de familie wel eens een scheiding of echtscheiding voorgekomen? 
 ENQ: Een ontbinding van een ongehuwde samenwoonrelatie ook meetellen. 
 Ex-partners van wie R gescheiden is, tellen voor deze vragen niet mee. 
 1 ja 

 2 nee  vraag K304 

 
K302 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker een scheiding heeft plaatsgevonden, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K303 Welk familielid is dat overkomen? 

ENQ: Indien er vaker een scheiding heeft plaatsgevonden, dan gaat het om de persoon die dit het laatst is 
overkomen. 

 1 uw partner 
 2 uw vader 
 3 uw moeder 
 4 uw schoonvader 
 5 uw schoonmoeder 
 6 uw {broer naam / zus naam} (1

e
 geselecteerde broer of zus bij blok G) 

 7 uw {broer naam / zus naam} (2
e
 geselecteerde broer of zus bij blok G) 

 8 uw {zoon naam / dochter naam} (1
e
 geselecteerde kind bij blok G) 

 9 uw {zoon naam / dochter naam} (2
e
 geselecteerde kind bij blok G) 

 10 (andere) broer / zus van respondent 
 11 (ander) kind van respondent 
 12 oom of tante 
 13 neef / nicht (kind van broer of zus) 
 14 neef / nicht (kind van oom of tante) 
 15 zwager / schoonzus van respondent 
 16 kleinkind van respondent 
 17 grootouder van respondent 
 18 andere familie of andere schoonfamilie 
 19 een overleden familielid 
 20 wil niet zeggen 
 
K303S Deze vraag wordt alleen gesteld als K303 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 1 overleden partner 

2 overleden vader 
3 overleden moeder 
4 overleden schoonvader 
5 overleden schoonmoeder 
6 overleden kind van de respondent 
7 overleden broer of zus van respondent 
8 overleden oom of tante van respondent 
9 overleden neef/nicht (kind van broer of zus) van respondent 
10 overleden neef/nicht (kind van oom of tante) van respondent 
11 overleden zwager/schoonzus van respondent 
12 overleden kleinkind van respondent 
13 overleden grootouder van respondent 
14 overleden andere familie of andere schoonfamilie 
15 wil niet zeggen  

 
K304 Is er bij u in de familie wel eens een ernstige lichamelijke ziekte of handicap voorgekomen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K307 

 
K305 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker een ernstige ziekte heeft plaatsgevonden, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
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K306 Welk familielid is dat overkomen? 
ENQ: Indien er vaker een ernstige ziekte heeft plaatsgevonden, dan gaat het om de persoon die dit het laatst is 
overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K306S Deze vraag wordt alleen gesteld als K306 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K307 Heeft iemand in uw familie wel eens ernstige psychische problemen gehad? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K310 

 
K308 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker ernstige psychische problemen zijn geweest, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K309 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker ernstige psychische problemen zijn geweest, dan gaat het om de persoon die dit het laatst 
is overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K309S Deze vraag wordt alleen gesteld als K309 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K310 Is er bij u in de familie wel eens iemand in aanraking geweest met de politie? 
 ENQ: Bekeuringen voor verkeersovertredingen niet meetellen. 
 1 ja 

 2 nee  vraag K313 

 
K311 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker iemand in aanraking is geweest met de politie, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K312 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker iemand in aanraking is geweest met de politie, dan gaat het om de persoon die dit het 
laatst is overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 

 
K312S Deze vraag wordt alleen gesteld als K312 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 

 
K313 Is er bij u in de familie wel eens iemand veroordeeld door de strafrechter? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K316 

 
K314 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker iemand is veroordeeld, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K315 Welk familielid is dat overkomen? 
 ENQ: Indien er vaker iemand is veroordeeld, dan gaat het om de persoon die dit het laatst is overkomen. 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K315S Deze vraag wordt alleen gesteld als K315 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K316 Is er bij u in de familie wel eens iemand verslaafd geweest aan alcohol of drugs? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K319 
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K317 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker iemand verslaafd is geweest, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 
 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K318 Welk familielid is dat overkomen? 
 ENQ: Indien er vaker iemand verslaafd is geweest, dan gaat het om de persoon die dit het laatst is overkomen. 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K318S Deze vraag wordt alleen gesteld als K318 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K319 Heeft iemand bij u in de familie wel eens te maken gehad met een faillissement of ernstige financiële 

problemen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K322 

 
K320 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 

 ENQ: Indien er vaker iemand ernstige financiële problemen heeft gehad, dan gaat het om de laatste 
gebeurtenis. 

 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K321 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker iemand ernstige financiële problemen heeft gehad, dan gaat het om de persoon die dit het 
laatst is overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K321S Deze vraag wordt alleen gesteld als K321 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K322 Is er bij u in de familie wel eens iemand door een ongeval of door geweld om het leven gekomen? 

 ENQ: Het gaat hier niet om zelfdoding, dit komt bij vraag K328 aan de bod. 

 1 ja 

 2 nee  vraag K325 

 
K323 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 

 ENQ: Indien er vaker iemand door een ongeval of geweld om het leven is gekomen, dan gaat het om de laatste 
gebeurtenis. 

 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K324 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker iemand door een ongeval of geweld om het leven is gekomen, dan gaat het om de 
persoon die dit het laatst is overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K325 Is er bij u in de familie wel eens iemand lichamelijk mishandeld of misbruikt? 
 1 ja 

 2 nee  vraag K328 

 
K326 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 
 ENQ: Indien er vaker iemand is mishandeld of misbruikt, dan gaat het om de laatste gebeurtenis. 

 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K327 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker iemand is mishandeld of misbruikt, dan gaat het om de persoon die dit het laatst is 
overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303. 
 
K327S Deze vraag wordt alleen gesteld als K327 = 19. 
 Welk overleden familielid betreft het hier? 
 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
 
K328 Is er bij u in de familie wel eens iemand door zelfdoding om het leven gekomen? 
 1 ja 

 2 nee  einde blok K 
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K329 Was dat het afgelopen jaar of langer geleden? 

 ENQ: Indien er vaker iemand door zelfdoding om het leven is gekomen, dan gaat het om de laatste 
gebeurtenis. 

 1 in het afgelopen jaar 
 2 langer dan een jaar geleden 
 
K330 Welk familielid is dat overkomen? 

 ENQ: Indien er vaker iemand door zelfdoding om het leven is gekomen, dan gaat het om de persoon die dit het 
laatst is overkomen. 

 Hier wordt dezelfde lijst gebruikt als bij vraag K303S. 
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L.  WONING 

 
L101 We gaan over naar een ander onderwerp: uw woning. 

In wat voor soort woonruimte woont u momenteel? 
1 Eengezinshuis, vrijstaand 
2 Eengezinshuis, 2 onder 1 kap 
3 Eengezinshuis, hoekwoning 
4 Eengezinshuis, tussenwoning 
5 Flat, etage-, portiek-, boven- of benedenwoning 
6 Woonschip 
7 Woonwagen, caravan, zomerhuis, woonkeet, barak etc. 
8 Wooneenheid 
9 Woonruimte in studenten- /verpleegstershuis 
10 Andere onzelfstandige woonruimte (kamer, deel van een woning) 
11 Anders 

 
L102 Hoeveel kamers heeft deze woonruimte in totaal? Wilt u de keuken, badkamer, wc en open zolder niet 

meetellen, maar eventuele zolderkamers wel. 
 – noteer het aantal kamers 
 
L103 In welk jaar bent u op uw huidige adres komen wonen? 
 ENQ: Als de respondent hier geboren is, dan noteert u het geboortejaar. 

 Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet naar een 
jaartal. 

 – noteer jaartal 
 
L104 In welk jaar bent u in deze woonplaats komen wonen? 
 ENQ: Als de respondent in deze plaats geboren is en tussentijds nooit is vertrokken, dan noteert u het 

geboortejaar. Is de respondent tussentijds wel vertrokken, dan noteert u het jaar waarin hij of zij in deze plaats 
is teruggekeerd. 
 Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet naar een 
jaartal. 

 – noteer jaartal 
 
L105  Maakt u altijd deel uit van dit huishouden, of woont u ook een deel van de tijd ergens anders? 

 1 woont altijd hier  vraag L201 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
L106 Hoe verdeelt u doorgaans de tijd tussen dit huishouden en een andere plek? 
 1 elke week een aantal dagen hier en een aantal dagen ergens anders 
 2 steeds een week hier en een week elders 
 3 regelmatig een aaneengesloten periode van enkele weken of maanden afwezig 
 4 een ander vast patroon 
 5 een onregelmatig patroon 
 
L107 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt u elders? 
 – noteer het aantal nachten 
 
L108 Bij wie bent u als u niet hier bent? 
 1 bij zijn/haar vader/moeder 
 2 bij zijn/haar partner 
 3 bij zijn/haar grootouders 
 4 bij andere familie 
 5 bij schoonfamilie 
 6 bij vrienden 
 7 in zorginstelling, opvanghuis, gevangenis, etc.  
 8 op zichzelf wonend 

 9 reizend   vraag L201 

 
L109 Kent u de postcode van het adres waar u dan woont? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag L109C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag L109B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag L109D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag L201 

 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
L109A In welke straat woont u dan? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
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L109B In welke plaats woont u dan? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
L109C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 

 
L109D In welk land woont u dan? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
L201 Bent u ooit eigenaar of mede-eigenaar van een woning geworden? Uw huidige woning ook meetellen! 
 1 ja 

 2 nee   vraag L205 

 
L202 In welk jaar was dat voor het eerst? 

ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 
naar een jaartal. 

 – noteer het jaartal  
 
L203 Heeft u sindsdien alleen in koopwoningen gewoond? 

 1 ja, alleen in koopwoningen   vraag L205 

 2 nee, later weer gehuurd 
 
L204 Bent u eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
L205 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent een partner heeft. 

Is uw partner eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
L206 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent minstens één in leven zijnde ouder heeft. 

Zijn uw ouders eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
L207 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent minstens één in leven zijnde schoonouder heeft. 

Zijn uw schoonouders eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
L208 Deze vraag wordt alleen gesteld als het nog onduidelijk is of de respondent eigenaar was van zijn of 

haar vorige woning. 
Was u eigenaar of mede-eigenaar van uw vorige woning? 

 ENQ: Als de respondent hiervoor bij ouders woonde, dan gaat het om die ouderlijke woning. 
 1 ja 
 2 nee 
 
L209 Kent u de postcode van uw vorige woonadres? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag L209C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag L209B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag L209D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag M101 

 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
L209A Kent u de straatnaam van uw vorige woonadres? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

L209B In welke plaats was dit? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
L209C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 



 44 

 
L209D In welk land was uw vorige woonadres? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
L211 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent met minstens één van zijn of haar ouders samenleeft 

en er geen partner in hetzelfde huishouden verblijft. 
Binnen hoeveel jaar bent u van plan zelfstandig van uw ouders te gaan wonen? 
 ENQ: Als de respondent niet van plan is om zelfstandig te wonen vul dan „99‟ in. 
Indien de vraag niet van toepassing is, vul dan „88‟ in. 

– noteer het aantal jaren 
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M.  WERK, SCHOLING EN INKOMEN 

 
Een deel van de vragen in het M-blok wordt alleen gesteld als de respondent deel uitmaakt van de controlegroep 
voor het SPVA-onderzoek. Iemand maakt deel uit van deze controlegroep als hij of zij aan de volgende criteria 
voldoet: 
1 De persoon is woonachtig in één van de gemeenten waarin de SPVA plaatsvindt 
2 De persoon is hoofd van het huishouden. 
Binnen een éénpersoonshuishouden is de respondent automatisch hoofd van het huishouden. 
Binnen een meerpersoonshuishouden geldt dat een vrouwelijke respondent alleen als hoofd van het 
huishouden wordt aangeduid als zij geen mannelijke partner in het huishouden heeft en ook geen ouders. 
Een mannelijke respondent in een meerpersoonshuishouden wordt automatisch als hoofd aangeduid tenzij ook 
één of beide ouders in het huishouden verblijven. 
 
De vragen M101 t/m M103 worden alleen gesteld aan respondenten die behoren tot de SPVA-controlegroep. 
 
M101 Wat is de hoogste opleiding die u hebt gevolgd? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 

1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M102 Welke opleidingsrichting heeft u daarbij gevolgd? Was dat algemeen, economisch-administratief, technisch, 

verzorgend of een ander soort opleiding? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
M103 Hebt u van deze opleiding een diploma behaald? 

 1 ja  vraag M106 

 2 nee 
 
M104 Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma hebt afgerond? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 
1 lagere school niet afgemaakt 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M105 Deze vraag wordt alleen gesteld aan respondenten die behoren tot de SPVA-controlegroep. 

Welke opleidingsrichting heeft u daarbij gevolgd? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
M106  Volgt u op dit moment een opleiding?  
 1 ja 

 2 nee  vraag M201 

 
M107  Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? 
 1 dagopleiding 
 2 avondopleiding 
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M108 Wat is het niveau van de opleiding die u op dit moment volgt? 
ENQ: Pas op, de volgorde wijkt af van Toonkaart 2! 

 1 lagere school (incl. vglo) 
 2 lbo, huishoudschool, lhno 
 3 mavo, ulo, mulo 
 4 havo, mms 
 5 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 6 mbo, kmbo 
 7 hbo, kandidaatsexamen 
 8 universiteit 
 9 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M109 Welke opleidingsrichting volgt u? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
M201 Hebt u op dit moment betaald werk? Ook een paar uur per week of tijdelijk werk tellen mee. 
 1 ja 
 2 nee 
 
M202 Kunt u met behulp van Toonkaart 12 aangeven welke situatie op u het meest van toepassing is? 
 ENQ: Gebruik Toonkaart 12. 

 1 werkend 
 2 werkloos of werkzoekend 
 3 huisvrouw of huisman 

4 arbeidsongeschikt / in de WAO 
5 scholier of student 

 6 gepensioneerd (heeft AOW) of vervroegd gepensioneerd (VUT, FPU, e.d.) 
 7 anders 
 
M203 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M202 = 7. 

Hoe is uw huidige situatie het best te omschrijven? 
 – noteer de door de respondent gegeven omschrijving 
 
De vragen M301 t/m M329 worden alleen gesteld aan respondenten die nu een betaalde baan hebben (M201 = 1). 

 
M301 Wat is uw huidige functie of beroep? 

ENQ: De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als blijkt dat de respondent meer banen 
heeft, noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren worden besteed. 

– noteer de gegeven omschrijving 
 

M301C ENQ: Klik op de „Backspace‟ toets en probeer het beroep nader te classificeren. 
– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 

 
M301O ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 
 1 ja 
 2 nee 
 
M302 Deze vraag wordt alleen gesteld aan respondenten die behoren tot de SPVA-controlegroep. 

Bij wat voor soort bedrijf of instelling doet u dit werk? 
– noteer de gegeven omschrijving 

 
M303 Bent u als werknemer in loondienst, werkt u voor eigen rekening, of bent u meewerkend gezinslid? 

 1 in loondienst  vraag M304 

 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf  vraag M306 

 3 meewerkend gezinslid  vraag M308 

 
M304  Werkt u in een bedrijf van een gezins- of familielid? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M308 
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M305  In welke relatie staat dit gezins- of familielid tot u? 
 1 partner 
 2 ouder 
 3 schoonouder 
 4 broer of zus 

 5 zwager of schoonzus    alle antwoorden, door naar vraag M308 

 6 kind 
 7 kleinkind 
 8 grootouder 
 9 andere familie 
 
M306  Werken er in uw bedrijf gezins- of familieleden van u? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M308 

 
M307  In welke relatie staat dit familielid tot u? 
 ENQ: Als er meerdere familieleden in het bedrijf werken, dan gaat het om het familielid dat het meeste aantal 

uren werkt. Bij gelijk aantal uren, gaat het om het familielid dat het langst in dienst is. 
 1 partner 
 2 ouder 
 3 schoonouder 
 4 broer of zus 
 5 zwager of schoonzus 
 6 kind 
 7 kleinkind 
 8 grootouder 
 9 andere familie 
 
M308 Geeft u in uw huidige functie of beroep leiding aan andere mensen? 

1 ja 

2 nee  vraag M310 

 
M309 Aan hoeveel mensen geeft u leiding? 
 - noteer het aantal personen aan wie leiding wordt gegeven  
 
M310 Deze vraag wordt alleen gesteld aan respondenten die in loondienst zijn (M303 = 1) 

Hoeveel uur per week werkt u volgens uw arbeidscontract? 
 ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. 

 - noteer het aantal uren per week 
 
M311 Hoeveel uur werkt u feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om de uren die u in werkelijkheid maakt. 

ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. Als de respondent het aantal uren niet precies weet, schrijf dan op 
hoeveel het ongeveer is. 

 - noteer het aantal uren per week 
 
M312 Vereist uw beroep dat u meer dan eens buiten kantoortijden moet werken, dat wil zeggen buiten 7-18 uur? 

1 ja 
2 nee 

 
M313 Werkt u doordeweeks wel eens in de avonduren, dat wil zeggen, tussen 6 en 12 uur ‘s avonds, en zo ja, hoe 

vaak is dat? 
1  nee, werkt nooit ‘s avonds 
2  heel af en toe ‘s avonds 
3  om de zoveel weken een of meer avonden 
4  vrijwel elke week 

 
M314 Werkt u doordeweeks wel eens ’s nachts, dat wil zeggen na 12 uur ‘s avonds , en zo ja, hoe vaak is dat? 

1  nee, werkt nooit ‘s nachts 
2  heel af en toe ‘s nachts 
3  om de zoveel weken een of meer nachten 
4  vrijwel elke week 

 
M315 Werkt u wel eens in de weekeinden, en zo ja, hoe vaak is dat? 

1  nee, werkt nooit in het weekend 
2  heel af en toe in het weekend 
3  om de zoveel weken in het weekend 
4  vrijwel elk weekend 
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M316 Werkt u wel eens thuis? 
1  nee 
2 minder dan één dag per week 
3  ja, ongeveer één dag per week 
4  ja, meer dan één dag per week 

 
M317 Hoeveel vrijheid heeft u bij het bepalen van uw werktijden en werkdagen? Heeft u geen vrijheid, enige vrijheid, 

redelijk veel vrijheid of bepaalt u zelf uw werktijden of werkdagen? 
 1 geen vrijheid 
 2 enige vrijheid 
 3 redelijk veel vrijheid 
 4 bepaalt zelf tijden en / of dagen 
 
M318 Kent u de postcode van  het adres waar u normaal gesproken werkt? 
 ENQ: Als R geen vast werkadres heeft, noteer dan “1000 AA” als postcode. Iemand heeft geen vast werkadres, 

als hij of zij voortdurend onderweg is of op wisselende plaatsen werkt. Heeft iemand twee werkadressen, dan 
gaat het om het werkadres waar de meeste tijd wordt doorgebracht. 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag M318C 
 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag M318B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag M318D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag M320 

 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
M318A Weet u de straatnaam van het adres waar u normaal gesproken werkt? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

M318B In welke plaats werkt u? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
M318C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 

 
M318D In welk land werkt u? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
M320 Hoeveel auto’s hebt u in uw huishouden? 

- noteer het aantal 
 
Vragen M321 t/m M329 worden alleen gesteld aan respondenten die tot de SPVA controlegroep behoren en in 
loondienst werken of als meewerkend gezinslid (M303 = 1 of M303 =3). 

 
M321 Hebt u bij uw huidige werkgever ooit een opleiding of cursus gevolgd met de bedoeling hogerop te komen? Het 

gaat hier om opleidingen of cursussen die door de huidige werkgever zijn betaald en / of die in werktijd hebben 
plaatsgevonden. 

 1 ja 
 2 nee 
 
M322 Zou u zelf promotie willen maken? 
 1 ja 
 2 nee 
 
M323 Denkt u bij uw huidige werkgever kans te maken op promotie? 

 1 ja  vraag M326 
 2 nee 
 
M324 Wat is naar uw oordeel de belangrijkste belemmering voor het maken van een promotie bij uw huidige 

werkgever? 
 ENQ: Zelf classificeren. 

 1 te lage opleiding 
 2 te weinig ervaring 
 3 werkt parttime 
 4 vooroordeel, discriminatie 
 5 geen interne vacatures 
 6 anders 
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M325 Deze vraag wordt alleen gesteld als M324 = 6. 
ENQ: Noteer de „anders‟ reden, zoals genoemd bij M324. 

 - noteer de reden 
 
M326 Overweegt u wel eens ergens anders te gaan werken? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M401 

 
M327 Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 
 1 werk bevalt niet 
 2 collega’s bevallen niet 
 3 om promotie te maken 
 4 werk is te ver weg 
 5 loon te laag 
 6 verhuizing 
 7 anders 
 
M328 Deze vraag wordt alleen gesteld als M327 = 7. 

ENQ: Noteer de „anders‟ reden, zoals genoemd bij M327. 

 - noteer de reden 
 
M329 Hebt u al elders gesolliciteerd? 
 1 ja 
 2 nee 
 
M401 Deze vraag  wordt alleen gesteld aan respondenten die nu geen betaalde baan hebben (M201=2). 

Hebt u ooit betaald werk gehad? We bedoelen geen vakantiewerk of bijverdiensten naast de studie en 
dergelijke. 

 1 ja 

 2 nee  vraag M501 

 
M402 In welk jaar hebt u voor het eerst een betaalde baan gekregen? Het gaat daarbij niet om vakantiewerk of 

bijverdiensten naast de studie en dergelijke. 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 
naar een jaartal. 
Wanneer de respondent alleen vakantiewerk of dergelijke heeft verricht, vul dan een 0 in. 

 – noteer het jaar 
 
Vragen M403 en M404 worden alleen gesteld aan respondenten die tot de SPVA controlegroep behoren. 
 
M403 Wat voor functie of beroep had u bij uw eerste baan? 

ENQ: Het gaat niet om een bijbaantje naast de studie of vakantiewerk! 
De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als blijkt dat de respondent meer banen had, 
noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren werden besteed. 
– noteer de gegeven omschrijving 
 

M403C ENQ: Klik op de „Backspace‟ toets en probeer het beroep nader te specificeren. 
– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 

 
M403O ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 
 1 ja 
 2 nee 
 
M404 Bij wat voor soort bedrijf of instelling deed u dit werk? 

– noteer de gegeven omschrijving 
 
M405 Hoe vaak bent u langer dan een maand werkloos geweest? 
 – aantal keren noteren 
 
Vragen M406 en M407 worden alleen gesteld aan respondenten die ooit langer dan een maand werkloos zijn 
geweest (M405 > 0). 
 
M406 Bent u ook wel eens langer dan een jaar werkloos geweest? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M408 
 
M407 Hoe vaak was dat? 
 – noteer het aantal keren 
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Vraag M408 en M408B worden alleen gesteld aan respondenten die nu geen betaald werk hebben en tot de 
SPVA controlegroep behoren. 
 
M408 Hoe lang hebt u in totaal gewerkt? 
 ENQ: Voer het aantal jaren in. 

 - noteer het aantal jaren 
 
M408B (Hoe lang hebt u in totaal gewerkt?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 

 - noteer het aantal maanden 
 
Vraag M409 t/m M409O worden alleen gesteld aan respondenten die nu geen betaald werk hebben. 
 
M409 Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald werk had? 
 ENQ: Noteer aantal jaren en (indien bekend) aantal maanden. Eerst het aantal jaren invoeren.. 
 - noteer het aantal jaren 
 

M409B (Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald werk had?) 
 ENQ: Noteer vervolgens het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 
 - noteer het aantal maanden 
 
M409C Wat voor functie of beroep had u bij uw laatste baan? 

– noteer de gegeven omschrijving 
 

M409D ENQ: Klik op de „Backspace‟ toets en probeer het beroep nader te specificeren. 

– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 
 
M409O ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 

 1 ja 
 2 nee 
 
Vragen M501 t/m M507 worden alleen gesteld aan respondenten die tot de SPVA controlegroep behoren en nu 
werkloos, huisman/vrouw, arbeidsongeschikt, student of ‘anders’ zijn (M202=2, 3, 4, 5 of 7). 
 
M501 Bent u op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M503 

 
M502 Hoe lang staat u al ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 
 - noteer het aantal jaren 
 

M502B (Hoe lang staat u al ingeschreven bij het arbeidsbureau?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 
 - noteer het aantal maanden 
 
M503 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor tenminste 12 uur per week? 
 1 ja 

 2 nee, ik wil wel werken maar minder dan 12 uur per week  vraag M601 

 3 nee, ik wil geen werk  vraag M601 

 
M504 Hebt u de afgelopen maand naar werk gezocht, ik bedoel, hebt u iets gedaan om werk te krijgen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag M601 

 
M505 Hoe lang zoekt u naar werk? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 
 - noteer het aantal jaren 
 

M505B (Hoe lang zoekt u naar werk?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 
 - noteer het aantal maanden 
 
M506 Als u een geschikte baan aangeboden zou krijgen, zou u dan binnen twee weken kunnen beginnen? 

 1 ja  vraag M601 

 2 nee 
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M507 Zou u dan binnen drie maanden kunnen beginnen? 
 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen M601 t/m M607 worden alleen gesteld aan respondenten die tot de SPVA controlegroep behoren. 
 
De vragen M601 en M602 worden alleen gesteld aan respondent met betaald werk (M201=1). 
 
M601 Combineert u op dit moment een baan met een opleiding van meer dan 10 lesuren per week? 
 1 ja 
 2 nee 
 
M602 Combineert u op dit moment een baan met de zorg voor bjivoorbeeld uw ouder(s) of kind(eren)? 
 1 ja 
 2 nee 
 
M603 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met de zorg voor 

kinderen? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
M604 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met de zorg voor 

een ziek familielid? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
M605 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met het volgen 

van onderwijs? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
M606 Bent u van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met een opleiding van meer dan 10 lesuren 

per week? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
M607 Bent u van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met de zorg voor bijvoorbeeld uw ouder(s) of 

kind(eren)? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
De vragen M701 en M702 worden alleen gesteld aan respondenten die betaald werk hebben. 
  
M701 Dan wil ik u nu wat vragen stellen over uw inkomen. Ik kan u verzekeren dat ook deze gegevens vertrouwelijk 

worden behandeld. Hoeveel is het inkomen uit arbeid dat u iedere maand netto in handen krijgt? 
ENQ: Als de respondent per week krijgt uitbetaald, vul dit bedrag dan in. Geef eerst aan hoe het bedrag 
uitbetaald wordt (b.v. per maand of per week betaald) of dat R het niet weet of niet wil zeggen. 
1 per maand betaald 
2 per vier weken betaald 
3 per week betaald 
4 onregelmatige inkomsten, gemiddeld per maand 

5 weet niet  vraag M702 

6 wil niet zeggen  vraag M702 

7 geen inkomen  vraag M703 

 
M701B Het bedrag in Euro’s per {maand / vier weken / week / gemiddeld per maand}. 
 - noteer het bedrag 
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M702 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M701 = 5 of M701 = 6. 

Omdat we toch graag een indruk willen hebben van uw inkomen uit arbeid, wil ik u vragen te kijken naar 
Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep uw netto maandinkomen uit arbeid ligt?  

 ENQ: Gebruik Toonkaart 13. 
1 minder dan 550 euro  
2 tussen 550 en 750 euro  
3 tussen 750 en 950 euro  
4 tussen 950 en 1.150 euro  
5 tussen 1.150 en 1.350 euro  
6 tussen 1.350 en 1.550 euro 
7 tussen 1.550 en 1.750 euro 
8 tussen 1.750 en 1.950 euro  
9 tussen 1.950 en 2.150 euro  
10 tussen 2.150 en 2.350 euro 
11 tussen 2.350 en 2550 euro 
12 tussen 2.550 en 2.750 euro 
13 tussen 2.750 en 2.950 euro 
14 tussen 2.950 en 3.150 euro 
15 tussen 3.150 en 3.350 euro 
16 tussen 3.350 en 3.550 euro 
17 meer dan 3.550 euro 
18 weet niet  
19 wil niet zeggen 

 
M703 Ontvangt u op dit moment zelf één of andere uitkering? 

ENQ: Hieronder vallen onder andere studiefinanciering, bijstand, werkloosheidsuitkering, WAO, pensioen, AOW 
en VUT/FPU. 
1 ja, ontvangt uitkering  

2 nee  vraag M801 

 
M704  Wat voor soort uitkering ontvangt u? 

ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. 
1 bijstandsuitkering  
2 werkloosheidsuitkering (RWW/wachtgeld) 
3 arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/AAW/WAZ/WAjong)  
4 pensioen, AOW of VUT/FPU 
5 studiefinanciering 
6 alimentatie 
7 anders 

 
M704B Deze vraag wordt alleen gesteld indien M704 = 7. 
 Wat voor uitkering is dit dan? 
 ENQ: Geef kort aan wat voor uitkering dit dan is. 

 - omschrijf de genoten uitkering  
 
M705  Nu wil ik graag weten welk bedrag u iedere maand netto krijgt uitbetaald aan deze uitkeringen. Ik kan u 

verzekeren dat ook deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
ENQ: Als de respondent meer uitkeringen heeft, tel dan de verschillende bedragen bij elkaar op. Als R het niet 
weet of niet wil zeggen sla de vraag dan over en beantwoord de volgende vraag. 
- noteer het genoten bedrag 

 
Vragen M705B en M706 worden alleen gesteld aan respondenten die vraag M705 niet hebben beantwoord. 
 
M705B ENQ: Geef aan of R het niet weet of niet wil zeggen. 
 1 weet niet 
 2 wil niet zeggen 
 
M706 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van de hoogte van deze uitkeringen, wil ik u vragen te kijken 

naar Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep deze uitkering per maand ligt?  
 ENQ: Gebruik Toonkaart 13. 

 - zelfde indeling als bij vraag M702 
 
De vragen M801 t/m M815 worden alleen gesteld aan respondenten die een partner hebben en niet tot de SPVA 
controlegroep behoren. Een uitgebreidere set vragen over de partner voor respondenten die tot de SPVA 
controlegroep behoren komt aan bod in blok O.  
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M801 Dan heb ik nu een aantal vragen over de opleiding en de werksituatie van uw partner. 
Wat is de hoogste opleiding die uw partner met een diploma heeft afgerond? 
ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 
1 lagere school niet afgemaakt 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M802  Volgt uw partner op dit moment een opleiding?  
 1 ja 

 2 nee  vraag M810 

 
M803  Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? 
 1 dagopleiding 
 2 avondopleiding 
 
M804 Wat is het niveau van de opleiding die {hij / zij} op dit moment volgt? 

ENQ: Pas op, de volgorde wijkt af van Toonkaart 2! 
 1 lagere school (incl. vglo) 
 2 lbo, huishoudschool, lhno 
 3 mavo, ulo, mulo 
 4 havo, mms 
 5 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 6 mbo, kmbo) 
 7 hbo, kandidaatsexamen 
 8 universiteit 
 9 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M810 Heeft uw partner op dit moment betaald werk? Ook een paar uur per week of tijdelijk werk tellen mee. 
 1 ja 
 2 nee 
 
M811 Kunt u met behulp van Toonkaart 12 aangeven welke situatie op {hem /  haar} het meest van toepassing is? 
 ENQ: Gebruik Toonkaart 12. 
 1 werkend 
 2 werkloos of werkzoekend 
 3 huisvrouw of huisman 

4 arbeidsongeschikt / in de WAO 
5 scholier of student 

 6 gepensioneerd (heeft AOW) of vervroegd gepensioneerd (VUT, FPU, e.d.) 
 7 anders 
 
M812 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M811 = 7. 

Hoe is {zijn / haar} huidige situatie het best te omschrijven? 

 – noteer de gebruikte omschrijving 
 
Vragen M813A t/m M813 worden alleen gesteld indien de partner een betaalde baan heeft. 
 
 
M813A Is uw partner in loondienst, werkt {hij / zij} voor eigen rekening, of is {hij / zij} meewerkend gezinslid? 

 1 in loondienst 

 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf  vraag M813 

 3 meewerkend gezinslid  vraag M813 

 
M813B Hoeveel uur werkt uw partner volgens {zijn / haar} arbeidscontract? 
 ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. 
 - noteer het aantal uren per week 
 
M813 Hoeveel uur werkt uw partner feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om de uren die uw partner feitelijk 

maakt. 
 ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. Als de respondent het aantal uren niet precies weet, schrijf dan op 
hoeveel het ongeveer is. 

 - noteer het aantal uren per week 
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M814 Wat is het totale netto inkomen per maand van uw partner? Het gaat zowel om inkomen uit arbeid als om 
inkomen uit uitkeringen, e.d. 
ENQ: Als de respondent per week krijgt uitbetaald, vul dit bedrag dan in. Geef eerst aan hoe het bedrag 
uitbetaald wordt (b.v. per maand of per week betaald) of dat R het niet weet of niet wil zeggen. 
1 per maand betaald 
2 per vier weken betaald 
3 per week betaald 
4 onregelmatige inkomsten, gemiddeld per maand 

5 weet niet  vraag M815 

6 wil niet zeggen  vraag M815 

7 geen inkomen  vraag M901 

 
M814B Het bedrag in Euro’s per {maand / vier weken / week / gemiddeld per maand}. 

 - noteer het bedrag 
 
M815 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M814 = 5 of M814 = 6. 

Omdat we toch graag een indruk willen hebben van het inkomen van uw partner, wil ik u vragen te kijken naar 
Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep het totale netto maandinkomen van uw partner ligt?  

 ENQ: Gebruik Toonkaart 13. 
- zelfde indeling als bij vraag M702 

 
Vragen M901 t/m M916 worden alleen gesteld aan respondenten die tot de SPVA controlegroep behoren en 
thuiswonende kinderen heeft van 15 jaar of ouder. De vragen M901 t/m M916 worden herhaald voor alle 
thuiswonende kinderen van 15 jaar of ouder. 
 

 Ik heb nu een paar vragen over de opleiding van uw thuiswonende {kind / kinderen} van 15 jaar of ouder. {Ik 
begin met de oudste.} 

M901  Is uw {oudste / op één na oudste / op twee na oudste / etc.} thuiswonende kind op dit moment bezig met een 
schoolopleiding?  

 1 ja 

 2 nee  vraag M910 

 
M902 Is dit een voltijdse dagopleiding, dus een opleiding waarbij uw kind tenminste 19 lesuren per week naar school 

gaat? 

 1 ja  vraag M905 

 2 nee  
 
M903 Is dit dan een deeltijdopleiding overdag, een avondopleiding of een opleiding met een praktijkgedeelte? 
 1 deeltijdopleiding overdag 
 2 avondopleiding 
 3 opleiding met praktijk 
 4 anders 
 
M904 Deze vraag wordt alleen gesteld als vraag M903 = 4. 

ENQ: Geef een omschrijving voor het hierboven gegeven „anders‟ antwoord. 

 – noteer de omschrijving 
 
M905 Wat voor soort opleiding volgt uw kind? U kunt weer Toonkaart 2 gebruiken. 

ENQ: Pas op, er is extra mogelijkheid toegevoegd („1 = brugklas‟)! 

1 brugklas 
 2 lagere school niet afgemaakt 
 3 alleen lagere school (incl. vglo) 
 4 lbo, huishoudschool, lhno 
 5 mavo, ulo, mulo 
 6 havo, mms 
 7 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 8 mbo, kmbo 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M906 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M905 = 1. 

Wat voor soort brugklas is dit? 
 1 vmbo 
 2 vmbo / havo / vwo 
 3 vmbo / havo 
 4 havo / vwo 
 5 anders 
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M907 Deze vraag wordt alleen gesteld indien M906 = 5. 
ENQ: Geef een omschrijving voor het hierboven gegeven „anders‟ antwoord. 

 – noteer de gebruikte omschrijving 
 
M908 Welke opleidingsrichting volgt uw kind? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
M909 In welk leerjaar of welke klas zit uw kind? 
 - noteer leerjaar of klas 
 
De vragen M910 t/m M913 worden alleen gesteld over thuiswonende kinderen die nu geen schoolopleiding 
volgen. 
 
M910 Heeft uw kind een schoolopleiding gevolgd, de basisschool meegerekend? 
 1 ja 

 2 nee  na vraag M916 

 
M911 Wat is de hoogste opleiding die uw kind heeft gevolgd? 

ENQ: Pas op, de volgorde wijkt af van Toonkaart 2. 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo) 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M912 Welke opleidingsrichting heeft uw kind daarbij gevolgd? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
M913 Heeft uw kind van deze opleiding een diploma behaald? 

 1 ja  na vraag M916 

 2 nee  
  
M914 Heeft uw kind in het verleden van een schoolopleiding een diploma behaald? 
 1 ja 

 2 nee  na vraag M916 

 
M915 Wat is het hoogste diploma dat uw kind heeft behaald? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 

1 lagere school niet afgemaakt 
 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
M916 Welke opleidingsrichting heeft uw kind daarbij gevolgd? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
Als de respondent nog meer kinderen heeft, dan opnieuw naar vraag M901. Anders door naar blok N. 
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N.  ETNICITEIT, RELIGIE EN GEZONDHEID 

 
N101 Tot nu toe hebben we vooral gesproken over uw familie. Nu volgen enkele vragen over uzelf. 

In welk land bent u geboren? 
– codeer geboorteland met behulp van landen LookUp. 

 
N102 Welke nationaliteit heeft u? 
 ENQ: Kies het land dat bij de betreffende nationaliteit behoort. 

– codeer nationaliteit met behulp van landen LookUp. 
 
N103 Heeft u ook een tweede nationaliteit? Zo ja, welke? 
 1 ja 

 2 nee  vraag N105 

 
N104 Welke nationaliteit is dat? 
 ENQ: Kies het land dat bij de betreffende nationaliteit behoort. 

– codeer nationaliteit met behulp van landen LookUp. 
 
N105 Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent buiten Nederland is geboren, of een niet-nederlandse 

nationaliteit heeft of één van de ouders van R is buiten Nederland geboren. 
Op Toonkaart 14 staan een groot aantal bevolkingsgroepen vermeld. Tot welke bevolkingsgroep rekent u 
zichzelf? 

 ENQ: Toonkaart 14 gebruiken. 

 1 Nederlanders 
 2 Turken 

3 Koerden 
 4 Marokkanen 
 5 Surinamers 
 6 Hindoestanen 
 7 Creolen 
 8 Javanen 
 9 Chinezen 
 10 Antillinanen 
 11 Arubanen 

12 anders 
 
N105B Deze vraag alleen stellen als N105 = 12. 

Kunt u zeggen tot welke bevolkingsgroep u zich dan rekent? 
 - noteer de genoemde bevolkingsgroep 
 
N201  Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of religie? 

1 ja 

2 nee  vraag N203 

 
N202 Welk geloof is dat? 

1 Rooms-Katholieke Kerk 
2 Nederlands-Hervormde Kerk 
3 Gereformeerde Kerk (synodaal) 
4 Overige Gereformeerde kerkgenootschappen (b.v. Christelijk Gereformeerd, Nederlands 

Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente) 
5 Evangelische kerkgenootschappen (b.v. Volle Evangeliegemeente, Pinkstergemeente, Baptisten, 

Broedergemeente) 
6 Jehova’s Getuigen 
7 Overige christelijke kerkgenootschappen 
8 Islam 
9 Jodendom 
10 Hindoeïsme 
11 Overige godsdiensten 

 
 
De vragen N203 t/m N208 worden alleen gesteld aan respondenten die behoren tot de SPVA-controlegroep. 

 
N203 Deze vraag wordt alleen gesteld als N201 = 1.  

Is dit hetzelfde geloof waarin u bent opgevoed? 

 1 ja, hetzelfde geloof  vraag N206 

 2 nee, in een ander geloof opgevoed  vraag N205 

 3 niet gelovig opgevoed  vraag N206 

 



 57 

N204 Deze vraag wordt alleen gesteld als N201 = 2.  

Bent u in een bepaalde godsdienst of religie opgevoed? 
 1 ja 

 2  nee  vraag N206 

 
N205  Welk geloof is dat? 

1 Rooms-Katholieke Kerk 
2 Nederlands-Hervormde Kerk 
3 Gereformeerde Kerk (synodaal) 
4 Overige Gereformeerde kerkgenootschappen (b.v. Christelijk Gereformeerd, Nederlands 

Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente) 
5 Evangelische kerkgenootschappen (b.v. Volle Evangeliegemeente, Pinkstergemeente, Baptisten, 

Broedergemeente) 
7 Jehova’s Getuigen 
8 Overige christelijke kerkgenootschappen 
9 Islam 
10 Jodendom 
11 Hindoeïsme 
12 Overige godsdiensten 

 
N206 Hoe vaak ongeveer gaat u tegenwoordig naar een godsdienstige bijeenkomst? Is dat nooit, enkele keren per 

jaar, enkele keren per maand, of één keer per week of vaker? 
 ENQ: Het gaat bijvoorbeeld om een kerkdienst, bezoek van een moskee, religieuze viering of gebedsdienst. 

 1 nooit 
 2 enkele keren per jaar 
 3 enkele keren per maand 
 4 één keer per week of vaker 
 
N207 Hoe vaak onderneemt u vrijwilligerswerk? Is dat nooit, enkele keren per jaar, enkele keren per maand, of één 

keer per week of vaker? 
 1 nooit 
 2 enkele keren per jaar 
 3 enkele keren per maand 
 4 één keer per week of vaker 
 
N208 Hoe vaak bezoekt u een sport- of gezelligheidsvereniging? Is dat nooit, enkele keren per jaar, enkele keren per 

maand, of één keer per week of vaker? 
 1 nooit 
 2 enkele keren per jaar 
 3 enkele keren per maand 
 4 één keer per week of vaker 
 
N301 Nu wil ik graag enkele vragen over uw gezondheid stellen. 

Hoe is het in het algemeen met uw gezondheid? Is die uitstekend, goed, niet goed en niet slecht, slecht, of zeer 
slecht? 
1 uitstekend 
2 goed 
3 niet goed en niet slecht 
4 slecht 
5 zeer slecht 
 

N302 Hebt u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 
1 ja 

2 nee  einde blok N 

 
N303 In welke mate wordt u door deze langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps belemmerd in uw dagelijkse 

bezigheden? Wordt u sterk, licht of niet belemmerd? 
1 sterk belemmerd 
2 licht belemmerd 
3 niet belemmerd 

 
N304 Sinds welk jaar heeft u last van deze ziekte, aandoening of handicap? 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 

naar een jaartal. 
 – noteer het jaar 
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O.  WERK, SCHOLING EN INKOMEN VAN PARTNER 

 
De vragen in het O-blok worden alleen gesteld aan respondenten die behoren tot de SPVA-controlegroep en een 
partner in het huishouden hebben. 
 
O101 Dan heb ik nu, tot slot, een paar vragen over de opleiding en het werk van uw partner. Is uw partner misschien 

thuis, zodat ik de vragen rechtstreeks aan {hem / haar} kan stellen? 
 1 ja, thuis 

 2 nee, niet thuis  vraag O103 

 
O102 ENQ: vraag of partner er bij kan komen. 

 Ik heb een interview gehouden met uw partner, maar wil graag ook een paar dingen weten over uw opleiding en 
werk. Is het goed als ik u deze vragen nu even stel? 

 1 ja  vraag O104 

 2 nee 
 

O103 Dan stel ik de vragen over uw partner graag even aan u. 
 ENQ: Wanneer de respondent de vragen niet wil beantwoorden, kiest u voor „respondent wil niet 

beantwoorden‟. 
1 ga verder 

2 respondent wil niet beantwoorden  einde blok O 
 

Van de vragen in het O-blok bestaan twee varianten. De eerste variant wordt gesteld als de partner van de 
respondent de vragen beantwoord, de tweede variant als de respondent de vragen voor de partner beantwoordt. 
 
O104 Wat is de hoogste opleiding die u hebt gevolgd? 
 Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft gevolgd? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 
1 lagere school niet afgemaakt 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
O105 Welke opleidingsrichting heeft u daarbij gevolgd? 
 Welke opleidingsrichting heeft uw partner daarbij gevolgd? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
O106 Hebt u van deze opleiding een diploma behaald? 
 Heeft {hij / zij} van deze opleiding een diploma behaald? 

 1 ja  vraag O109 

 2 nee 
 
O107 Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma hebt afgerond? 
 Wat is de hoogste opleiding die {hij / zij} met een diploma heeft afgerond? 

ENQ: Gebruik Toonkaart 2. 
1 lagere school niet afgemaakt 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
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O108 Welke opleidingsrichting heeft u daarbij gevolgd? 
Welke opleidingsrichting heeft {hij / zij} daarbij gevolgd? 

 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
O109  Volgt u op dit moment een opleiding? 
 Volgt uw partner op dit moment een opleiding?  
 1 ja 

 2 nee  vraag O201 

 
O110  Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? 
 Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? 
 1 dagopleiding 
 2 avondopleiding 
 
O111 Wat is het niveau van de opleiding die u op dit moment volgt? U kunt weer Toonkaart 2 gebruiken. 

Wat is het niveau van de opleiding die {hij / zij} op dit moment volgt? U kunt weer Toonkaart 2 gebruiken. 
ENQ: Pas op, de volgorde wijkt af van Toonkaart 2. 

 2 alleen lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno 
 4 mavo, ulo, mulo 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 mbo, kmbo) 
 8 hbo, kandidaatsexamen 
 9 universiteit 
 10 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
O112 Welke opleidingsrichting volgt u? 

Welke opleidingsrichting volgt {hij / zij}? 
 1 algemeen 
 2 economisch-administratief 
 3 technisch 
 4 verzorgend 
 5 anders 
 
O201 Hebt u op dit moment betaald werk? Ook een paar uur per week of tijdelijk werk tellen mee. 
 Heeft uw partner op dit moment betaald werk? Ook een paar uur per week of tijdelijk werk tellen mee. 
 1 ja 
 2 nee 
 
O202 Kunt u met behulp van Toonkaart 12 aangeven welke situatie op u het meest van toepassing is? 
 Kunt u met behulp van Toonkaart 12 aangeven welke situatie op {hem / haar} het meest van toepassing is? 
 ENQ: Gebruik Toonkaart 12. 

 1 werkend 
 2 werkloos of werkzoekend 
 3 huisvrouw of huisman 

4 arbeidsongeschikt / in de WAO 
5 scholier of student 

 6 gepensioneerd (heeft AOW) of vervroegd gepensioneerd (VUT, FPU, e.d.) 
 7 anders 
 
O203 Deze vraag wordt alleen gesteld als O202 = 7. 

Hoe is uw huidige situatie het best te omschrijven? 
 Hoe is {zijn / haar} huidige situatie het best te omschrijven? 
 – noteer ‘anders’ 
 
De vragen O301 t/m O329 worden alleen gesteld aan / over partners die op dit moment betaald werk hebben. 
 
O301 Wat is uw huidige functie of beroep? 
 Wat is de huidige functie of beroep van uw partner? 

ENQ: De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als blijkt dat de partner meer banen heeft, 
noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren worden besteed. 
– noteer de gegeven omschrijving 
 

O301C ENQ: Klik op de „Backspace‟ toets en probeer het beroep nader te classificeren. 
– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 
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O301O ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 
 1 ja 
 2 nee 
 
O302 Bij wat voor soort bedrijf of instelling doet u dit werk? 
 Bij wat voor soort bedrijf of instelling doet {hij / zij} dit werk? 

– noteer de gegeven omschrijving 
 
O303 Bent u als werknemer in loondienst, werkt u voor eigen rekening, of bent u meewerkend gezinslid? 
 Werkt {hij / zij} als werknemer in loondienst, voor eigen rekening, of als meewerkend gezinslid? 
 1 in loondienst 
 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf 
 3 meewerkend gezinslid 
 
O310 Deze vraag wordt alleen gesteld aan / over partners die in loondienst zijn. 

Hoeveel uur per week werkt u volgens uw arbeidscontract? 
 Hoeveel uur per week werkt uw partner volgens {zijn / haar} arbeidscontract? 
 ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. 
 - aantal uren per week noteren 
 
O311 Hoeveel uur werkt u feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om de uren die u in werkelijkheid maakt. 
 Hoeveel uur werkt {hij / zij} feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om de uren die {hij / zij} in werkelijkheid 

maakt. 
ENQ: Bij meerdere banen, uren optellen. Als de partner het aantal uren niet precies weet, schrijf dan op hoeveel 
het ongeveer is. 

 - noteer het aantal uren per week 
 
O321 Hebt u bij uw huidige werkgever ooit een opleiding of cursus gevolgd met de bedoeling hogerop te komen? Het 

gaat hier om opleidingen of cursussen die door de huidige werkgever zijn betaald en/of die in werktijd hebben 
plaatsgevonden. 

 Heeft uw partner bij {zijn / haar} huidige werkgever ooit een opleiding of cursus gevolgd met de bedoeling 

hogerop te komen? Het gaat hier om opleidingen of cursussen die door de huidige werkgever zijn betaald en/of 
die in werktijd hebben plaatsgevonden. 

 1 ja 
 2 nee 
 
O322 Zou u zelf promotie willen maken? 
 Zou {hij / zij} zelf promotie willen maken? 
 1 ja 
 2 nee 
 
O323 Denkt u bij uw huidige werkgever kans te maken op promotie? 

Denkt u dat uw partner bij {zijn / haar} huidige werkgever kans maakt op promotie? 

 1 ja  vraag O326 

 2 nee 
 
O324 Wat is naar uw oordeel de belangrijkste belemmering voor het maken van een promotie bij uw huidige 

werkgever? 
 Wat is naar het oordeel van uw partner de belangrijkste belemmering voor het maken van een promotie bij {zijn 

/ haar} huidige werkgever? 
 ENQ: Zelf classificeren. 
 1 te lage opleiding 
 2 te weinig ervaring 
 3 werkt parttime 
 4 vooroordeel, discriminatie 
 5 geen interne vacatures 
 6 anders 
 
O325 Deze vraag wordt alleen gesteld als O324 = 6. 

ENQ: Noteer de „anders‟ reden, zoals genoemd bij O324 
 - noteer ‘anders’ reden 
 
O326 Overweegt u wel eens ergens anders te gaan werken? 
 Overweegt uw partner wel eens ergens anders te gaan werken? 
 1 ja 

 2 nee  vraag O401 
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O327 Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 
 Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 
 1 werk bevalt niet 
 2 collega’s bevallen niet 
 3 om promotie te maken 
 4 werk is te ver weg 
 5 loon te laag 
 6 verhuizing 
 7 anders 
 
O328 Deze vraag wordt alleen gesteld als O327 = 7. 

ENQ: Noteer de „anders‟ reden, zoals genoemd bij O327 
 - noteer ‘anders’ reden 
 
O329 Hebt u al elders gesolliciteerd? 
 Heeft {hij / zij} al elders gesolliciteerd? 
 1 ja 
 2 nee 
 
O401 Deze vraag wordt alleen gesteld aan / over partners die nu geen betaalde baan hebben. 

Hebt u ooit betaald werk gehad? We bedoelen geen vakantiewerk of bijverdiensten naast de studie en 
dergelijke. 

 Heeft uw partner ooit betaald werk gehad? We bedoelen geen vakantiewerk of bijverdiensten naast de studie 
en dergelijke. 

 1 ja 

 2 nee  vraag O500 
 
O402 In welk jaar hebt u voor het eerst een betaalde baan gekregen? 
 In welk jaar heeft {hij / zij} voor het eerst een betaalde baan gekregen? 
 ENQ: Respondent mag ook aangeven hoe oud hij of zij toen was, de leeftijd wordt dan automatisch omgezet 

naar een jaartal. 

 – noteer het jaar 
 
O403 Wat voor functie of beroep had u bij uw eerste baan? 
 Wat voor functie of beroep had {hij / zij} bij {zijn / haar} eerste baan? 

ENQ: Het gaat niet om een bijbaantje naast de studie of vakantiewerk! 
De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als blijkt dat de partner meer banen had, noteer 
dan het soort werk waaraan de meeste uren werden besteed. 
– noteer de gegeven omschrijving 
 

O403C ENQ: Klik op de „Backspace‟ toets en probeer het beroep nader te classificeren. 
– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 

 
O403O ENQ: Is de in de computer gevonden omschrijving naar uw mening juist? Als geen goede omschrijving 

gevonden is, NEE antwoorden. 
 1 ja 
 2 nee 
 
O404 Bij wat voor soort bedrijf of instelling deed u dit werk? 

Bij wat voor soort bedrijf of instelling deed {hij / zij} dit werk? 
ENQ: Het gaat niet om een bijbaantje naast de studie of vakantiewerk! 

– noteer de gegeven omschrijving 
 
O405 Hoe vaak bent u langer dan een maand werkloos geweest? 
 Hoe vaak is {hij / zij} langer dan een maand werkloos geweest? 
 – noteer het aantal keren 
 
De vragen O408 t/m O409B worden alleen gesteld aan / over partners die nu geen betaald werk hebben. 
  
O408 Hoe lang hebt u in totaal gewerkt? 
 Hoe lang heeft uw partner in totaal gewerkt? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 

- noteer het aantal jaren 
 
O408B (Hoe lang hebt u in totaal gewerkt?) 
 (Hoe lang heeft uw partner in totaal gewerkt?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 

- noteer het aantal maanden 
 
 



 62 

O409 Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald werk had? 
 Hoe lang is het geleden dat {hij / zij} voor het laatst betaald werk had? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 

- noteer het aantal jaren 
 
O409B (Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald werk had?) 
 (Hoe lang is het geleden dat {hij / zij} voor het laatst betaald werk had?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 

- noteer het aantal maanden 
 
De vragen O501 t/m O507 worden alleen gesteld aan / over partners die niet werken of (vervroegd) 
gepensioneerd zijn. 
 
O501 Bent u op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 Is uw partner op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 1 ja 

 2 nee  vraag O503 

 
O502 Hoe lang staat u al ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 Hoe lang staat {hij / zij} al ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 

- noteer het aantal jaren 
 
O502B (Hoe lang staat u al ingeschreven bij het arbeidsbureau?) 
 (Hoe lang staat {hij / zij} al ingeschreven bij het arbeidsbureau?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 

- noteer het aantal maanden 
 
O503 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor tenminste 12 uur per week? 
 Zou {hij / zij} op dit moment betaald werk willen hebben voor tenminste 12 uur per week? 
 1 ja 

 2 nee, wil wel werken maar minder dan 12 uur per week  vraag O601 

 3 nee, wil geen werk  vraag O601 
 
O504 Hebt u de afgelopen maand naar werk gezocht, ik bedoel, hebt u iets gedaan om werk te krijgen? 
 Heeft {hij / zij} de afgelopen maand naar werk gezocht, ik bedoel, heeft {hij / zij} iets gedaan om werk te 

krijgen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag O601 
 
O505 Hoe lang zoekt u naar werk? 
 Hoe lang zoekt {hij / zij} naar werk? 
 ENQ: Eerst het aantal jaren invoeren. 

- noteer het aantal jaren 
 
O505B (Hoe lang zoekt u naar werk?) 
 (Hoe lang zoekt {hij / zij} naar werk?) 
 ENQ: Noteer indien bekend het aantal maanden, indien niet bekend sla de vraag dan over. 

- noteer het aantal maanden 
 
O506 Als u een geschikte baan aangeboden zou krijgen, zou u dan binnen twee weken kunnen beginnen? 
 Als uw partner een geschikte baan aangeboden zou krijgen, zou {hij / zij} dan binnen twee weken kunnen 

beginnen? 

 1 ja  vraag O601 

 2 nee 
 
O507 Zou u dan binnen drie maanden kunnen beginnen? 
 Zou {hij / zij} dan binnen drie maanden kunnen beginnen? 

 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen O601 en O602 worden alleen gesteld aan / over partners met betaald werk. 

 
O601 Combineert u op dit moment een baan met een opleiding van meer dan 10 lesuren per week? 
 Combineert uw partner op dit moment een baan met een opleiding van meer dan 10 lesuren per week? 
 1 ja 
 2 nee 
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O602 Combineert u op dit moment een baan met de zorg voor bjivoorbeeld uw ouder(s) of kind(eren)? 
 Combineert {hij / zij} op dit moment een baan met de zorg voor bijvoorbeeld {zijn / haar} ouder(s) of 

kind(eren)? 
 1 ja 
 2 nee 
 
O603 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met de zorg voor 

kinderen? 
 Zou {hij / zij} bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met de 

zorg voor kinderen? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
O604 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met de zorg voor 

een ziek familielid? 
 Zou {hij / zij} bereid zijn om {zijn / haar} loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband 

met de zorg voor een ziek familielid? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
O605 Zou u bereid zijn om uw loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband met het volgen 

van onderwijs? 
 Zou {hij / zij} bereid zijn om {zijn / haar} loopbaan te onderbreken of tijdelijk minder te gaan werken in verband 

met het volgen van onderwijs? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
O606 Bent u van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met een opleiding van meer dan 10 lesuren 

per week? 
 Is uw partenr van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met een opleiding van meer dan 10 

lesuren per week? 
 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
O607 Bent u van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met de zorg voor bijvoorbeeld uw ouder(s) of 

kind(eren)? 
 Is uw partner van plan om de komende vijf jaar een baan te combineren met de zorg voor bijvoorbeeld {zijn / 

haar} ouder(s) of kind(eren)? 

 1 ja 
 2 nee 
 3 weet niet 
 
De vragen O701 en O702 worden alleen gesteld aan / over partners die betaald werk hebben. 
  
O701 Dan wil ik u nu wat vragen stellen over uw inkomen. Ik kan u verzekeren dat ook deze gegevens vertrouwelijk 

worden behandeld. Hoeveel is het inkomen uit arbeid dat u iedere maand netto in handen krijgt? 
 Dan wil ik u nu wat vragen stellen over het inkomen van uw parner. Ik kan u verzekeren dat ook deze gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld. Hoeveel is het inkomen uit arbeid dat uw partner iedere maand netto in 
handen krijgt? 
ENQ: Als de partner / respondent per week krijgt uitbetaald, vul dit bedrag dan in. Geef eerst aan hoe het 
bedrag uitbetaald wordt (b.v. per maand of per week betaald) of dat R het niet weet of niet wil zeggen. 
1 per maand betaald 
2 per vier weken betaald 
3 per week betaald 
4 onregelmatige inkomsten, gemiddeld per maand 

5 weet niet  vraag O702 

6 wil niet zeggen  vraag O702 

7 geen inkomen  vraag O703 
 
O701B Het bedrag in Euro’s per {maand / vier weken / week / gemiddeld per maand}. 
 - noteer het bedrag 
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O702 Deze vraag wordt alleen gesteld indien O701 = 5 of O701 = 6. 

Omdat we toch graag een indruk willen hebben van uw inkomen uit arbeid, wil ik u vragen te kijken naar 
Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep uw netto maandinkomen uit arbeid ligt?  

 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van {zijn / haar} inkomen uit arbeid, wil ik u vragen te kijken 
naar Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep {zijn / haar} netto maandinkomen uit arbeid ligt? 

 ENQ: Gebruik Toonkaart 13. 
1 minder dan 550 euro  
2 tussen 550 en 750 euro  
3 tussen 750 en 950 euro  
4 tussen 950 en 1.150 euro  
5 tussen 1.150 en 1.350 euro  
6 tussen 1.350 en 1.550 euro 
7 tussen 1.550 en 1.750 euro 
8 tussen 1.750 en 1.950 euro  
9 tussen 1.950 en 2.150 euro  
10 tussen 2.150 en 2.350 euro 
11 tussen 2.350 en 2550 euro 
12 tussen 2.550 en 2.750 euro 
13 tussen 2.750 en 2.950 euro 
14 tussen 2.950 en 3.150 euro 
15 tussen 3.150 en 3.350 euro 
16 tussen 3.350 en 3.550 euro 
17 meer dan 3.550 euro 
18 weet niet  
19 wil niet zeggen 

 
O703 Ontvangt u op dit moment zelf één of andere uitkering? 
 Ontvangt {hij / zij} op dit moment zelf één of andere uitkering? 

ENQ: Hieronder vallen onder andere studiefinanciering, bijstand, werkloosheidsuitkering, WAO, pensioen, AOW 
en VUT/FPU. 
1 ja, ontvangt uitkering  

2 nee  blok P 

 
O704  Wat voor soort uitkering ontvangt u? 
 Wat voor soort uitkering ontvangt {hij / zij}? 

ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. 
1 bijstandsuitkering  
2 werkloosheidsuitkering (RWW/wachtgeld) 
3 arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/AAW/WAZ/WAjong)  
4 pensioen, AOW of VUT/FPU 
5 studiefinanciering 
6 alimentatie 
7 anders 

 
O705  Nu wil ik graag weten welk bedrag u iedere maand netto krijgt uitbetaald aan deze uitkeringen. Ik kan u 

verzekeren dat ook deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
 Nu wil ik graag weten welk bedrag uw partner iedere maand netto krijgt uitbetaald aan deze uitkeringen. Ik kan 

u verzekeren dat ook deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
ENQ: Als de partner meer uitkeringen heeft, tel dan de verschillende bedragen bij elkaar op. Als de partner of 
de respondent het niet weet of niet wil zeggen sla de vraag dan over en beantwoord de volgende vraag. 
- noteer het genoten bedrag 

 
Vragen O705B en O706 worden alleen gesteld aan respondenten die vraag O705 niet hebben beantwoord. 
 
O705B ENQ: Geef aan of R het niet weet of niet wil zeggen. 
 1 weet niet 
 2 wil niet zeggen 
 
O706 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van de hoogte van deze uitkeringen, wil ik u vragen te kijken 

naar Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep deze uitkering per maand ligt?  
 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van de hoogte van deze uitkeringen, wil ik u vragen te kijken 

naar Toonkaart 13. Wilt u aangeven in welke groep de uitkering van uw partner per maand ligt?   
 ENQ: Gebruik Toonkaart 13. 

- zelfde indeling als bij vraag O702 
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P.  AFSLUITING 

 
P100 Hiermee ben ik aan het eind van het interview gekomen. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw medewerking. 

Wij vinden het heel fijn dat u tijd voor ons hebt gemaakt en willen u bedanken met een attentie. 
ENQ: Overhandig geschenkbon. 

 
Verder heb ik nog een schriftelijke vragenlijst en ik wil u vragen deze op uw gemak in te vullen nadat ik weg ben 
gegaan. In de lijst worden aanvullende vragen gesteld over hoe u tegen familierelaties aankijkt. Deze vragen 
zijn voor ons heel belangrijk om het beeld compleet te krijgen. 
ENQ: Overhandig de {blauwe schriftelijke vragenlijst voor ankers / paarse schriftelijke vragenlijst voor 
ankers behorende tot de SPVA-controlegroep}. 
Noteer het volgende nummer op de vragenlijst: 'xxxxx‟. 
 
Ik wil graag een afspraak maken om de ingevulde lijst op te komen halen. 

 {Ik kom dan ook meteen de vragenlijsten van uw huisgenoten ophalen.} 
  
De bovenstaande formulering wordt toegevoegd voor respondenten in een huishouden waar ‘Altervragenlijsten’ 
door andere leden van het huishouden moeten worden ingevuld. 
 
P101 Wanneer zou het u schikken dat ik de schriftelijke vragenlijst kom ophalen? 
 ENQ: noteer datum en tijd waarop u terugkomt in de computer en op een kaartje. 

Wanneer er geen afspraak gemaakt kan worden dan kunt u de vraag overslaan. 
Overhandig het kaartje aan de respondent. 
Noteer eerst de datum. 

 – noteer de datum 
 
P101B Noteer de tijd. 
 – noteer de tijd 
 
P102 Dan ben ik nu gekomen aan de laatste vraag. 

Wij willen dit onderzoek over een paar jaar graag herhalen om te kunnen zien wat er in het leven van mensen 
verandert. Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer wij u over een paar jaar opnieuw voor een interview 
zouden mogen benaderen. 
Vindt u het goed als wij u in de toekomst nog eens bellen om te vragen of u opnieuw wilt meedoen? U kunt op 
dat moment dan beslissen wat u wilt. 
1 ja, geeft toestemming voor nieuwe benadering en wil meedoen 
2 ja, geeft toestemming voor nieuwe benadering en wil dan beslissen 

3 nee, geeft geen toestemming om opnieuw benaderd te worden  einde blok P 

 
P103 Mag ik uw telefoonnummer noteren? 
 ENQ: Noteer eerst het netnummer. 
 Als het een mobiel nummer betreft vul dan alleen „06‟ in en ga door naar de volgende vraag. 
 - noteer het netnummer van het privé telefoonnummer 
 
P103B ENQ: Noteer het abonneenummer. 
 Als het een mobiel nummer betreft vul hier dan de rest van het nummer in zonder „06‟ te herhalen. 
 - noteer het abonneenummer van het privé telefoonnummer 
 
De vragen P104 en P104B worden alleen gesteld aan respondenten die betaald werk hebben. 
 
P104 Mag ik ook het telefoonnummer van uw werk noteren? 
 ENQ: Noteer eerst het netnummer. 
 Als het een mobiel nummer betreft vul dan alleen „06‟ in en ga door naar de volgende vraag. 
 - noteer het netnummer van het werk telefoonnummer 
 
P104B ENQ: Noteer het abonneenummer. 
 Als het een mobiel nummer betreft vul hier dan de rest van het nummer in zonder „06‟ te herhalen. 
 - noteer het abonneenummer van het werk telefoonnummer 
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X.  ALTERKENMERKEN 

 
X101 Wat is de voornaam van {naam, omschrijving}? 

ENQ: roepnaam volledig uitschrijven 
 – roepnaam volledig uitschrijven 
 
X201 Wat is het geslacht van {naam, omschrijving}? 
 ENQ: Indien antwoord duidelijk, vraag niet voorlezen maar antwoord noteren. 

1 man  
2 vrouw 

 
X301 Wat is {zijn / haar} geboortejaar? 
 ENQ: U kunt eventueel ook een leeftijd invoeren, dit wordt dan automatisch omgezet naar een jaartal. 

Als de respondent het geboortejaar niet kent, vraag dan om een zo goed mogelijke schatting. 
 – noteer jaar 
 
X401 Is {naam, omschrijving} nog in leven? 

1 ja  vraag X501 
2 nee 

3 weet niet  einde blok X 

 
X402 In welk jaar is {naam, omschrijving} overleden? 
 ENQ: U kunt eventueel ook de leeftijd invoeren, dit wordt dan automatisch omgezet naar een jaartal.  

Als de respondent het sterfjaar niet kent vraag dan om een zo goed mogelijke schatting. 

 – noteer jaar  einde blok X 
 
De vragen X451 t/m X453 worden alleen gesteld over kinderen die de respondent heeft gekregen met de huidige 
partner, indien de respondent niet met deze partner gehuwd is. 
 
X451 Als de respondent een man is dan wordt de eerste vorm van deze vraag gesteld, als de respondent een 

vrouw is dan wordt de tweede vorm van deze vraag gesteld. 
Heeft u {naam, omschrijving} wettelijk erkend? 

 Heeft uw partner {naam, omschrijving} wettelijk erkend? 
1 ja 

2 nee  vraag X453 

 
X452 Bent u beiden de wettelijke ouders van dit kind? 

1 ja 
2 nee 

 
X453 Deze vraag wordt alleen gesteld als X451 = 2. 

Wie heeft de voogdij over {naam, omschrijving}? 
1 u hebt de voogdij, uw partner niet  
2 uw partner heeft de voogdij, u niet 
3 u hebt beiden de voogdij 
4 anders 

 
X501 Woont {naam, omschrijving} hier in huis of niet? 

 ENQ: Als de respondent twijfelt, dan geldt dat men een persoon als huisgenoot mag meerekenen wanneer 
deze persoon gemiddeld minstens twee dagen per week in het huishouden verblijft. 

1 hier in huis  vraag X701 

2 elders 
 
X1001 Deze vraag wordt alleen gesteld als het gaat om minderjarige kinderen uit een eerdere relatie van de 

respondent en de ex-partner is nog in leven. 
Woont dit kind bij uw vroegere partner? 

 1 ja  vraag X1002 

 2 nee, dit kind woont zelfstandig 
 3 in een tehuis, opvanghuis 
 4 in een internaat 
 5 in een pleeggezin, gastgezin 
 6 bij zijn/haar grootouder(s) van moederskant 
 7 bij zijn/haar grootouder(s) van vaderskant 
 8 bij een oom/tante van moederskant 
 9 bij een oom/tante van vaderskant 
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X602 Kent u de postcode van het adres waar {naam, omschrijving} woont? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag X602C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag X602B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag X602D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag X603 
 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
 
X602A In welke straat woont {naam, omschrijving}? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

X602B In welke plaats woont {naam, omschrijving}? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
X602C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummerni de 
postcodetabel. 

 
X602D In welk land {naam, omschrijving}? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
De vragen X1002 t/m X1005 worden alleen gesteld over minderjarige kinderen uit een eerdere relatie van de 
respondent en voor wie geldt dat de ex-partner nog in leven is; de kinderen wonen bij de respondent.  
 
X1002 Is er sprake van co-ouderschap? 

 1 ja  vraag X1005 
 2 nee  
 
X1003 Wie heeft de voogdij over {naam, omschrijving}? 
 1 u hebt de voogdij, uw ex-partner niet 
 2 uw ex-partner heeft de voogdij, u niet 
 3 u hebt beiden de voogdij 
 4 anders 
 
X1004 Heeft uw ex-partner recht op omgang met {naam, omschrijving}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
X1005 Betaalt uw ex-partner aan u alimentatie voor {naam, omschrijving}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Ga door naar vraag einde blok X. 

 
De vragen X1002 t/m X1007 worden alleen gesteld over minderjarige kinderen uit een eerdere relatie van de 
respondent en voor wie geldt dat de ex-partner nog in leven is; de kinderen wonen bij de ex-partner. 
 
X1002 Is er sprake van co-ouderschap? 

 1 ja  vraag X1006 

 2 nee  
 
X1003 Wie heeft de voogdij over {naam, omschrijving}? 
 1 u hebt de voogdij, uw ex-partner niet 
 2 uw ex-partner heeft de voogdij, u niet 
 3 u hebt beiden de voogdij 
 4 anders 
 
X1006 Hebt u recht op omgang met {naam, omschrijving}? 
 1 ja 
 2 nee 
 
X1007 Betaalt u alimentatie voor {naam, omschrijving}? 
 1 ja 
 2 nee 
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X603 Hoe vaak hebt u {naam, omschrijving} in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
X604 Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met 

{naam, omschrijving}? 
ENQ: gebruik toonkaart 1. 
1 nooit 
2 een keer 
3 enkele keren 
4 op zijn  minst maandelijks 
5 op zijn minst wekelijks 
6 enkele keren per week 
7 dagelijks 

 
Ga door naar vraag einde blok X. 
 
X701 Maakt {naam, omschrijving} altijd deel uit van dit huishouden, of woont {naam, omschrijving} ook een deel 

van de tijd ergens anders? 

 1 woont altijd hier  vraag X1002 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
X702 Hoe verdeelt {naam, omschrijving} doorgaans de tijd tussen dit huishouden en een andere plek? 
 1 elke week een aantal dagen hier en een aantal dagen ergens anders 
 2 steeds een week hier en een week elders 
 3 regelmatig een aaneengesloten periode van enkele weken of maanden afwezig 
 4 een ander vast patroon 
 5 een onregelmatig patroon 
 
X702B Deze vraag alleen stellen als  X702 = 3. 

Hoe vaak hebt u gemiddeld in zo’n periode telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met {naam, 
omschrijving}? 

1 minder dan één keer per maand 
2 p zijn  minst maandelijks 
3 op zijn minst wekelijks 
4 enkele keren per week 
5 dagelijks 

 
X703 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt {naam, omschrijving} elders? 

– noteer aantal nachten. 
 
X704 Bij wie is {naam, omschrijving} als {hij/zij} niet hier is? 
 1 bij zijn/haar vader/moeder 
 2 bij zijn/haar partner 
 3 bij zijn/haar grootouders 
 4 bij andere familie 
 5 bij schoonfamilie 
 6 bij vrienden 
 7 in zorginstelling, opvanghuis, gevangenis, etc. 
 8 op internaat of kostschool 
 9 in een hotel, pension of kosthuis 
 10 op zichzelf wonend 
 11 reizend 
 12 elders 
 
X705 Kent u de postcode van het adres waar {naam, omschrijving} woont? 

 1 ja, ik ken de postcode van dit adres  vraag X705C 

 2 nee, maar ik weet wel de straat en de plaats 

 3 nee, ik weet alleen de plaats  vraag X705B 

 4 het is een buitenlands adres  vraag X705D 

 5 adresgegevens zijn niet bekend bij respondent  vraag X1001 

 7 adres is niet opgenomen in het PTT-postcodebestand 
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X705A In welke straat woont {naam, omschrijving}? 

– codeer de straatnaam met behulp van de straatnamen LookUp. 
 

X705B In welke plaats woont {naam, omschrijving}? 
 ENQ: Gebruik de officiële schrijfwijze dus b.v. 's-Gravenhage i.p.v. Den  Haag en 's-Hertogenbosch i.p.v. Den 

Bosch. 
– codeer woonplaats met behulp van woonplaatsen LookUp. 

 
X705C – noteer de postcode of genereer deze met behulp van de postcode LookUp. Als het huisnummer niet 

bekend is, kies dan voor de postcode behorende bij het adres en het laagste huisnummer in de 
postcodetabel. 

 
X705D In welk land woont {naam, omschrijving}? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
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R.  EVALUATIEVRAGEN 

 
De vragen in dit blok worden beantwoord door de interviewer na afloop van het interview. 
 
R101 Waren er anderen bij het interview aanwezig? 

1 ja 

2 nee  vraag R105 

 
R102 Hoeveel anderen waren aanwezig? 

- noteer het aantal anderen 
 
R103 Wie waren bij het interview aanwezig? 

1 partner 
2 zoon / dochter (huisgenoten) 
3 zoon / dochter (elders wonend) 
4 vader / moeder (huisgenoten) 
5 vader / moeder (elders wonend) 
6 ander familielid (elders wonend) 
7 andere huisgeno(o)t(en) 
8 vriend(in), kennis 
9 buurtgenoot 
10 huishoudelijke hulp, au pair, iemand van de thuiszorg, etc. 

 
R104 Als R102 = 1, dan wordt de eerste formulering gebruikt, indien R102 > 1, dan wordt de tweede 

formulering gebruikt. 
Was hij / zij bij het hele interview aanwezig? 

 Waren er tijdens het hele interview een of meerdere personen aanwezig, of slechts tijdens een deel van het 
interview? 
1 het gehele interview aanwezig 
2 een deel van het interview aanwezig 

 
R105 Hoe verliep het interview naar uw idee? 

1 zeer onplezierig 
2 onplezierig 
3 niet onplezierig, niet plezierig 
4 plezierig 
5 zeer plezierig 

 
R106 Waren er in het algemeen problemen (bijvoorbeeld taalproblemen of begripsproblemen) waardoor het moeilijk 

was betrokkene te interviewen? 
1 nee 
2 ja, maar geen ernstige problemen 
3 ja, ernstige problemen 

 
R107 Hoeveel hulp (herhalen van vragen, extra uitleg en dergelijke) had betrokkene nodig bij het beantwoorden van 

vragen? 
1 geen hulp nodig 
2 beetje hulp nodig 
3 veel hulp nodig 

 
R108 Had betrokkene moeite met de gebruikte antwoordcategorieën? 

1 nooit 
2 soms 
3 vaak 

 
R109 Bevatten de antwoorden van betrokkene uitweidingen? 

1 nooit 
2 soms 
3 vaak 

  
R110 Hoe groot was de belangstelling van betrokkene voor het interview? 

1 zeer klein, betrokkene was totaal niet geïnteresseerd 
2 minder dan normale belangstelling 
3 normale belangstelling 
4 meer dan normale belangstelling 
5 zeer groot, betrokkene was erg geïnteresseerd 

 
R111 Was betrokkene enigszins achterdochtig over het onderzoek voordat het interview plaatsvond? 

1 ja 
2 nee 
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R112 Heeft betrokkene naar uw indruk eerlijk geantwoord? 
1 nee 
2 ja, voor het grootste deel, maar soms werd het mooier voorgesteld 
3 ja, altijd 

 
R113 Is er sprake van bijzonder omstandigheden of gebeurtenissen in het leven van de respondent, die tijdens het 

interview een invloed op de gesprekssituatie hebben gehad? 
1 ja 
2 nee, geen bijzondere omstandigheden/gebeurtenissen 
3 weet niet 

 
R114 Deze vraag wordt alleen gesteld als R113 = 1. 

Omschrijf deze bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen. 
- omschrijf de betreffende omstandigheden 

 
R115 Hoe was naar uw oordeel de duur van het interview met betrokkene? 

1 het was duidelijk veel te lang 
2 het duurde iets te lang 
3 de duur was precies goed 
4 het had nog langer gekund 
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