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CAPI QUESTIONNAIRE 
FOR THE SECOND NKPS WAVE 
 
Monday 22 January 2007, version 4 
 
Paper version 
 
(exclusief instructie protocol en introductie) 
 
 

-  Gewoon gedrukte tekst moet interviewer voorlezen. 
-  Antwoorden hoeven meestal niet in eerste instantie te worden voorgelezen, tenzij expliciet 

vermeld. 
-  Tekst voorafgegaan door ENQ is instructie voor de interviewer 
-  Vet gedrukte tekst zijn technische aanwijzingen voor het programmeren 

-   vraag BA103A zijn doorverwijzingen 
-  Bij veel vragen staan vet gedrukte condities in de regel boven de vraag of in de antwoorden. 

Deze komen niet in de tekst terecht die de interviewer/respondent voor zich krijgt. 
-  Let erop dat bij voorverwijzingen naar een vraag, de condities die staan boven de vraag worden 

meegenomen. 
-  Vragen in de huidige wave beginnen met een B, vragen uit de vorige wave beginnen met een A. 
-  Tekst tussen haken:  {tekst} , is tekst die op basis van eerdere informatie (uit deze wave of uit de 

vorige) gehaald moet worden. 
-  Vaak staan er verwijzingen in naar het X-blok. Het gaat hier om een set standaardvragen per 

alter. De set verschilt echter afhankelijk van het soort alter. In de verwijzing wordt meestal al 
aangegeven om welke vragen het gaat, maar in het X-blok zelf staan de condities ook 
aangegeven. 

-  Goud is voor CAPI en CATI, groen is voor CAPI, blauw is voor CATI en rood is voor CAWI 
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A. ACHTERGROND 

 
 
De interviewer screent van tevoren bij het maken van de afspraak (telefonisch of aan de deur) al wie de juiste 
persoon is en of deze mee wil werken. Ter controle worden aan het begin van de vragenlijst onderstaande 
vragen gevuld, zodat altijd de juiste persoon meewerkt aan het interview. 

 
We willen starten met het controleren van uw naam en adres. Deze gegevens hebben we nog uit het vorige gesprek. 
Dan willen we  nu graag beginnen met uw achtergrondgegevens. 
 
Herhaal indien nodig voor  potentiele respondent X = 1 tot N = 20 
 
BA101_X  INT: Noteer het geslacht van de respondent./uw geslacht is: (indien niet duidelijk: Wat is uw geslacht?)/ Wat 

is uw geslacht? 
1 man  
2 vrouw 
  
BA102_X Wat is uw geboortedatum? 

– noteer de geboortedatum [dd-mm-jjjj] 
 
BA103 t/m BA103B stellen indien BA101 en BA102 niet kloppen met informatie uit wave 1 (AA101 en AA102):  
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ vervangen door ’in het vorige interview’.  
INT:  het vorige interview voor SPVA-respondenten vond plaats in 2002 of 2003.  
 
BA103_X  Het is voor ons heel belangrijk dat precies dezelfde persoon wordt geinterviewd als in {maand/jaar 

interview wave 1}. Volgens onze gegevens is toen een interview gehouden met een {AA101} geboren op 
{AA102} uit uw huishouden. Is dat iemand anders uit uw huishouden? 

1 ja, dat is iemand anders  vraag BA103B 

2 nee, zo iemand is er niet in het huishouden   vraag BA103A 

 
BA103A_X Het kan zijn dat onze informatie van destijds onjuist is. Bent u de persoon die de vorige keer is 

geïnterviewd? 

1 ja, respondent is/u bent wel geïnterviewd  vraag BB203 

 2 nee, respondent is/u bent niet geïnterviewd  Fill waarbij Xmax = X   

 
BA103B_X De vragen zijn alléén bedoeld voor díe persoon. Kan ik die spreken of een afspraak  met hem/haar maken? 

[CAWI: Kunt u hem/haar vragen dit webinterview in te vullen?]   Terug naar benaderingsprotocol (Xmax 
=X + 1) 

Fill 
Substitute voor X = Xmax 
 
BA101  = BA101_X   
BA102 = BA102_X 
BA103 = BA103_X 
BA103A = BA103A _X 
BA103B = BA103B_X 
  
Bereken nu BAGE: leeftijd van respondent in jaren, o.b.v. interviewdatum en geboortedatum (BA102_X) 
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B. OUDERLIJK HUIS 

 
Nu volgen vragen over het ouderlijk huis 
 
Indien AB203 =  4 (beide ouders van vader niet in leven wave 1): BB203 t/m BB207 niet stellen maar direct door 
naar BB303. Indien niet bekend of ouders in leven zijn of niet, vragen toch stellen.  

 
BB203 Zijn de ouders van uw eigen (biologische) vader nog in leven? 

1 beiden nog in leven 
2 alleen (groot)vader 

3 alleen (groot)moeder  vraag BB206 

4 geen van beiden  vraag BB303 

5 weet niet  vraag BB303 

 
BB204 Hoe vaak heeft u uw grootvader van vaderskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

INT: 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 

 
BB205 Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootvader van vaderskant? 
INT: 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 BB206 en BB207 worden alleen gesteld als de grootmoeder van vaderskant nog in leven is (BB203 = 1 of  
BB203 = 3). 
 
BB206 Hoe vaak heeft u uw grootmoeder van vaderskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

INT: 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 

 
BB207 Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootmoeder van vaderskant? 
INT: 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 

 
Indien AB303 =  4 (ouders van moeder niet in leven wave 1): BB303 etc niet stellen maar direct door naar  
BB400FA. Indien niet bekend of ouders in leven zijn of niet, vragen toch stellen. 

 
BB303 Zijn de ouders van uw eigen (biologische) moeder nog in leven? 

1 beiden nog in leven 
2 alleen (groot)vader 

3 alleen (groot)moeder  vraag BB306 

4 geen van beiden  vraag BB400FA 

5 weet niet  vraag BB400FA 
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BB304 Hoe vaak heeft u uw grootvader van moederskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

INT: 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 

 
BB305 Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootvader van moederskant? 
INT: 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 BB306 en BB307 worden alleen gesteld als de grootmoeder van moederskant nog in leven is. (BB303=1  
of BB303=3) 
 
BB306 Hoe vaak heeft u uw grootmoeder van moederskant in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

INT: 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 

 
BB307 Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw 

grootmoeder van moederskant? 
INT: 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 

 
BB400FA alleen stellen als de respondent een NKPS-respondent is, voor SPVA respondenten door naar  
BB400FB. 
 
BB400FA. Volgens onze informatie was uw eigen vader ten tijde van het vorige interview, in {maand/jaar interview  
wave 1} {informatie uit vorige wave verschijnt nu op het scherm}. 

Indien niet bekend is of vader tijdens in wave in leven was of niet vragen over vader overslaan en met moeder  
doorgaan: BB400MA.  

INT: Lees voor: 
 - niet in leven (AX401F=2) 
 - gehuwd of samenwonend met uw moeder (AX401F=1 en AX401M=1 en AB401=2) 
 - alleenwonend (AX401F=1 en (AB403=2 of AB405=1)) 
 - gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner (AX401F=1 en AB405=2 of AB404=1) 

Is dit juist? 

 1  ja   vraag BB401FA, BB400FA wordt ingevuld in BB401FA 

 2  nee 
Indien informatie ontbreekt, BB400FB stellen. 
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘in {maand/jaar interview wave 1}’ weglaten.  
 
INT:  het vorige interview voor SPVA-respondenten vond plaats in 2002 of 2003.  
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BB400FB  Wat  was de situatie van uw eigen vader ten tijde van het vorige interview, in {maand/jaar interview  
  wave 1}? 

INT: Lees antwoorden voor. 
 1  vader niet in leven 
 2  vader gehuwd of samenwonend met uw moeder 
 3  vader alleenwonend 
 4  vader gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner 
 
[resultaat van BB400FA-BB400FB opslaan in vraag BB401FA evalueren en kies de juiste routing 
Overzicht NIET (nogmaals) op scherm tonen] 
 
BB401FA De situatie van de eigen vader ten tijde van het vorige interview was 

 1  vader niet in leven  vraag BB400MA (geen X-blok vragen) 

 2  vader gehuwd of samenwonend met uw moeder 
 3  vader alleenwonend 
 4  vader gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner 
 
BB401FB Leeft uw vader op dit moment nog? 

 1  ja  volgende vraag overslaan (wel X-blok vragen) 

 2  nee 
  
BB401FC In welk jaar is hij overleden? 
 INT: Als de respondent het sterfjaar niet kent vraag dan om een zo goed mogelijke schatting. 

 – noteer jaar   dan door naar vraag BB400MA (geen X-blok vragen) 

 
Vragen over eigen vader: Als BB401FB = 1, vragen BX501, BX601, BX602, BX603, BX604, BX604A, BX701 t/m  
BX705 stellen, zie X-blok 
 
BB400MA alleen stellen als de respondent een NKPS-respondent is, voor SPVA respondenten door naar  
BB400MB. 
 
Indien niet bekend is of moeder tijdens in wave in leven was of niet vragen over moeder overslaan en doorgaan  
met vragen over vader (voor zover nog wel bekend) anders door naar BB600.  
 
BB400MA.  Volgens onze informatie was uw eigen moeder ten tijde van het vorige interview, in {maand/jaar interview  

wave 1} {informatie uit vorige wave verschijnt nu op het scherm}. 
INT: Lees één van de op het scherm verschijnende opties voor: 

 - niet in leven (AX401M=2) 
 - gehuwd of samenwonend met uw vader (AX401M=1 en AX401F=1 en AB401=2) 
 - alleenwonend (AX401M=1 en (AB407=2 of AB409=1)) 
 - gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner (AX401M=1 en AB409=2 of AB408=1) 

Is dit juist? 

 1 ja   vraag BB401MA 

 2 nee 
Indien informatie ontbreekt, BB400MB stellen. 

 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘in {maand/jaar interview wave 1}’ weglaten.  
INT:  het vorige interview voor SPVA-respondenten vond plaats in 2002 of 2003.  
 
BB400MB  Wat was de situatie van uw eigen moeder ten tijde van het vorige interview, in {maand/jaar interview  

wave 1}? 
INT: Lees antwoorden voor. 

 1 moeder niet in leven 
 2 Moeder gehuwd of samenwonend met uw vader 
 3  moeder alleenwonend 
 4  moeder gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner 
 
[resultaat van BB400MA-BB400MB opslaan in vraag BB401MA evalueren en kies de juiste routing 
 Overzicht NIET (nogmaals) op scherm tonen] 

 
BB401MA De situatie van de eigen moeder ten tijde van het vorige interview was 

 1  moeder niet in leven  vraag BB404F (indien relevant, anders naar BB405F etc)  

 2  moeder gehuwd of samenwonend met uw vader 
 3  moeder alleenwonend 
 4  moeder gehuwd of samenwonend met een nieuwe partner 
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BB401MB  Leeft uw moeder op dit moment nog? 

 1  ja   volgende vraag overslaan  

 2  nee  
  
BB401MC  In welk jaar is zij overleden? 

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

 – noteer jaar   dan door naar vraag BB600 

 
Vragen over eigen moeder: Als BB401MB = 1, vragen BX501, BX601, BX602, BX603, BX604, BNX604A, BX701 t/m  
BX705 stellen, zie X-blok 
 
Nu wordt op basis van de situatie in wave 1, en het al of niet nog in leven zijn tijdens wave 2, de splitsing  
gemaakt in de volgende condities: 
- ouders bij elkaar in wave 1  
- ouders niet meer bij elkaar in wave 1 en: 

- vader   - alleenstaand  
- met nieuwe partner 

- moeder  - alleenstaand  
- met nieuwe partner  

 
Als een ouder is overleden sinds wave 1 (dus BB400FB=1 voor vader, BB400MB=1 voor moeder), dan worden er  
geen vragen gesteld over de huwelijksgeschiedenis van die ouder sinds wave 1. 
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ALS OUDERS BIJ ELKAAR WAREN IN WAVE 1 
 
De volgende drie vragen stellen indien ouders bij elkaar in wave 1 (BB401FA=2 en BB401MA=2) en beide ouders 

nu nog in leven: BB401FB = 1 en BB401MB = 1. 
 
BB402 Zijn uw ouders sinds het vorige interview gescheiden? 

 1  ja  

 2  nee  vraag BB600 

 
BB403F Is uw vader op dit moment met een nieuwe partner getrouwd of samenwonend? 

 1 ja 

 2  nee   vraag BB403M 

 
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de vader verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag BB403M. 

 
 
BB403M Is uw moeder op dit moment met een nieuwe partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja 

 2  nee  vraag BB600 

 
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de moeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag  
BB600. 
 
ALS VADER ALLEENSTAAND WAS IN WAVE 1 

 
De volgende vraag stellen als BB401FA = 3 en BB401FB = 1 (vader was alleenstaand in wave 1). 
 
BB404F Is uw vader op dit moment met een nieuwe partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja  

 2  nee  vraag BB404M   

  
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de vader verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag  
BB404M. 
 
ALS MOEDER ALLEENSTAAND WAS IN WAVE 1 

 
De volgende vraag stellen als BB401MA = 3 en BB401MB = 1 (moeder was alleenstaand in wave 1). 
 
BB404M Is uw moeder op dit moment met een nieuwe partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja  

 2  nee   vraag BB405F 

  
 
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de moeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen 

BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met 
vraag BB405F. 

 
ALS VADER NIEUWE PARTNER HAD IN WAVE 1 

 
De volgende twee vragen stellen als BB401FA = 4 en BB401FB = 1 (vader had nieuwe partner in wave 1). 

 
BB405F Is uw vader op dit moment nog steeds met die partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja, nog samen  vraag BB405M 

 2  nee, gescheiden of uit elkaar 
 3 nee, partner is overleden  
  
BB406F Is uw vader op dit moment met een partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja  

2  nee   vraag BB405M 

  
 
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de vader verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag  
BB405M. 
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ALS MOEDER NIEUWE PARTNER HAD IN WAVE 1 

 
De volgende twee vragen stellen als BB401MA = 4 en BB401MB = 1 (moeder had nieuwe partner in wave 1). 
 
BB405M Is uw moeder op dit moment nog steeds met die partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja, nog samen  vraag BB600 

 2  nee, gescheiden of uit elkaar 
 3  nee, partner is overleden  
  
BB406M Is uw moeder op dit moment met een partner getrouwd of samenwonend? 

 1  ja 

 2  nee   vraag BB600 
 
Nu worden standaardkenmerken van de huidige partner van de moeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX201, BX301, BX501, BX603, BX604. Zie blok X voor de details. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag  
BB600. 
 

 
BB600 In welke land woonde u vlak na uw geboorte? 

– codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
Indien BB600 =  Nederland 
BB601 In welke plaats woonde u vlak na uw geboorte? 
 INT: 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. 

 
BB602 In welk jaar bent u voor het eerst zelfstandig van uw ouders/verzorgers gaan wonen? 

0 Nooit zelfstandig van ouders/verzorgers gewoond 
– noteer het jaar 

 
Vraag BB603 en BB604 wordt alleen gesteld als de respondent met minstens één van zijn of haar ouders  
samenleeft. Dat wil zeggen: BX501 = 1 voor vader en/of moeder (BX501F=1 en/of BX501M=1). 
 
BB603  Uw ouder(s) wonen/woont ook in dit huis. Is het zo dat u in het huis van uw ouders woont of wonen uw 

ouders bij u in? 
 1 respondent woont bij ouders in huis 

 2 ouders wonen bij de respondent in huis   vraag BB616 

 
BB604  Binnen hoeveel jaar bent u van plan zelfstandig van uw ouders te gaan wonen? 
 INT: Als de respondent/u niet van plan is/bent om zelfstandig te wonen vul dan ‘99’ in. 

Indien de vraag niet van toepassing is, vul dan ‘88’ in. 
– noteer het aantal jaren 

 
Als BB602 = 0, dan door naar vraag BC003. 
 
BB616 In welk land woonde u direct nadat u voor het eerst zelfstandig van uw ouders/verzorgers bent gaan wonen? 

–  codeer land met behulp van landen LookUp. 
 
Indien BB616 =  Nederland 
 
BB616B In welke plaats woonde u direct nadat u voor het eerst zelfstandig van uw ouders/verzorgers bent gaan 

wonen? 
 INT: 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. 
 
BB617  Heeft u sindsdien steeds zelfstandig van uw ouders/verzorgers gewoond of bent u ooit voor een 

aaneengesloten periode van een half jaar of langer weer bij uw ouders/verzorgers gaan wonen? 

 1 ja, steeds zelfstandig gewoond  vraag BC003 

 2 nee, ooit teruggekeerd bij ouders 
 
BB618 In welk jaar bent u voor het laatst zelfstandig van uw ouders/verzorgers gaan wonen? 

0 Woont nu bij ouders/verzorgers  
–  noteer het jaar 

 



 9 

C. PARTNERS, SCHOONOUDERS EN KINDEREN 

 
OPBOUW MODUUL 
 
- Vragen over relatie die de vorige keer bestond 
 - verloop relatie 

- geboorte nieuwe kids 
- als gescheiden: kenmerken van scheiding 

- Vragen over relaties begonnen na de vorige wave 
 - als reeds beëindigd voor huidige interview – beperkt aantal vragen 
 - als nog steeds bestaand – groot aantal vragen 
 - kenmerken nieuwe partner 

- verloop relatie 
- geboorte nieuwe kinderen met nieuwe partner 
- kenmerken nieuwe schoonouders (niet voor LAT-partner) 

- Vragen over kinderen die de vorige keer ook al bestonden. 
- Vragen over geboortes van niet eerder aan de orde gekomen kinderen 
- Vragen over de ex-partner die de vorige keer al een ex-partner was. 
 
Let op dat de kenmerken van de kinderen uit het X-blok pas aan de orde komen nadat de relatiegeschiedenis  
van de ouders is doorgelopen. Dit is van belang omdat in het X-blok informatie nodig is over de mogelijke  
scheiding van de ouders (over kinderen van gescheiden ouders komen er extra vragen). 
 
Op basis van gegevens uit wave 1 wordt de volgende info opgelezen/verschijnt op het scherm 
 
BC003 Tijdens het vorige interview, in {maand/jaar interview wave 1} 

1  had u geen partner (AC101=2) 
2  had u een partner met wie u niet samenwoonde (AC104=2) 
3  had u een partner met wie u ongehuwd samenwoonde (AC104=1 en amarstat = 0 of 2 of 3) 
4  had u een partner met wie u gehuwd samenwoonde (AC104=1 en amarstat=1) 

 
BC004  Is dit juist? 

1  ja  vraag BC006 

2  nee  vraag BC005 

 
BC005 Wat was dan uw situatie op dat moment? 
 
Voor NKPS respondenten met ontbrekende status (n=2) en voor SPVA-respondenten aangepaste vraag. 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘in {maand/jaar interview wave 1}’ weglaten.  
 
INT:  het vorige interview voor SPVA-respondenten vond plaats in 2002 of 2003.  
 
BC005 Wat was uw situatie tijdens het vorige interview in {maand/jaar interview wave 1} ?  

INT: Lees voor: 

1  u had geen partner 
2  u had een partner met wie u niet samenwoonde 
3  u had een partner met wie u ongehuwd samenwoonde 
4  u had een partner met wie u gehuwd samenwoonde 

 
[resultaat van BC003-BC005 opslaan in vraag BC006 evalueren en kies de juiste routing. 
Vet gedrukt overzicht NIET (nogmaals) op scherm tonen, niet-vette tekst wel] 

 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan wordt ‘tijdens het interview’ , ‘ tijdens het vorige interview’ en ‘in maand/jaar’ weglaten. 

 

BC006.  1  respondent had geen partner  vraag BC027_1 
2  respondent had een partner met wie hij/zij niet samenwoonde, lees voor: De volgende vragen 

gaan over de partner die u had tijdens het interview in  {maand/jaar interview wave 1}  

 vraag BC007 
3 respondent had een partner met wie hij/zij ongehuwd samenwoonde, lees voor: De volgende 

vragen gaan over de partner die u had tijdens het interview in  {maand/jaar interview wave 1}   

 vraag BC010 
4 respondent had een partner met wie hij/zij gehuwd samenwoonde, lees voor: De volgende vragen 

gaan over de partner die u had tijdens het interview in  {maand/jaar interview wave 1}   

 vraag BC014 
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VRAGEN VOOR in WAVE 1 BESTAANDE PARTNERRELATIES 

 
Indien al wel een partner in wave 1 maar niet geregistreerd, dus correctie hiervoor dan vragen BC006A t/m 

BC006D stellen.  
 
BC006A Wat is het geboortejaar van die partner? 

.... noteer geboortejaar partner 
 
BC006B In welk land is die partner geboren? 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC006C In welk land woonde die partner voordat u met hem/haar een relatie kreeg? 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC006D Wat is het geslacht van die partner? 

1  man 
2  vrouw 

 
BC007  Bent u na het interview met die partner gaan samenwonen (gehuwd samenwonen telt ook mee)? 

1  ja   vraag BC009 

2  nee   vraag BC008 

 
BC008.  Nu worden standaardkenmerken van de LAT-partner verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX601, 

BX602, BX603, BX604. Daarna door met BC012 (huwelijk).  
NB BX603 en BX604 veronderstellen dat de LAT-partner in leven is. Voor de enkeling van wie de 
LAT-partner intussen is overleden (wordt pas later gevraagd) kunnen BX603 en BX604 pijnlijk zijn 

 
BC009 In welke maand en welk jaar bent u met die partner gaan samenwonen? 

.... maand   ..... jaar 
 
BC010 en BC011 worden gesteld voor BC012 zodat ook kortstondige contracten voor een huwelijk worden  
geregistreerd. 
 
BC010 Hebben u en uw partner een samenlevingscontract laten opstellen? 

1  ja 
2  nee 

 
BC011 Hebben u en uw partner uw partnerschap laten registreren? 

1 ja 
2  nee 

 
BC012  Bent u sinds het vorige interview met die partner getrouwd? 

1  ja 

2  nee   vraag BC015 

 
BC013  In welke maand en welk jaar bent u met die partner getrouwd? 

.... maand   .....   jaar 
 
BC014 Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen? 

1  ja 
2  nee 

 
BC015  Bent u nog steeds samen met die partner? 

INT: Bij LAT-partner-relaties bedoelen we dat de relatie nog steeds bestaat. Overlijden van partner telt ook 
als ‘ nee’.  

1  ja, nog samen  vraag BC018A of BC018B na uitvoeren instructie hieronder met betrekking  
 tot BPARTNER 

2  nee, niet meer samen 
 
Nu wordt de variabele BPARTNER (huidige partnerstatus) aangemaakt en gedeeltelijk gevuld, met de waarden: 
1 LAT-partner: (BC007 = 2 en BC015 = 1)  
2 Ongehuwd samenwonend: (BC006 = 3 en BC012 = 2 en BC015 = 1) of (BC007 = 1 en BC012 = 2 en BC015 = 1)  
3 Gehuwd: ((BC006 = 4 of BC012 = 1) en BC015 = 1)  
Later wordt BPARTNER verder gevuld met informatie over nieuwe partners 
 
BC016 Hoe is deze relatie beeindigd? 

1  uit elkaar gegaan/gescheiden   vraag BC017A 

2  partner is overleden  vraag BC017C 
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BC017A  In welke maand en welk jaar bent u uit elkaar gegaan/is de relatie beeindigd? 

.... maand   .... jaar 
 
BC017B alleen stellen indien (BC006=4 of BC012=1) en BC015=2 
 
BC017B  Bent u officieel gescheiden?  

1 ja 

2 nee  naar BC019 

 
BC017C In welke maand en welk jaar is uw partner overleden? 

.... maand   .... jaar  naar BC019 

 
Vraag BC018A is alleen voor mannen die nu gehuwd zijn met een vrouw. (BA101=1, BPARTNER=3, AC121=2 of  
BC006D=2) 
Als bij NKPS-respondenten deze info ontbreekt (n=2) vragen BC018A en BC0018B overslaan. 
Als bij SPVA-respondenten deze info ontbreekt, dan als geslacht partner het tegengestelde aan geslacht  
respondent hanteren. Dus als respondent man is, is geslacht partner altijd vrouw en andersom.  
 
BC018A  Gebruikt uw partner momenteel 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 
 

Vraag BC018B is alleen voor vrouwen die gehuwd zijn met een man (BA101=2, BPARTNER=3, AC121=1 of  
BC006D=1) 
Als bij SPVA-respondenten deze info ontbreekt, dan als geslacht partner het tegengestelde aan geslacht  
respondent hanteren. Dus als respondent man is, is geslacht partner altijd vrouw en andersom.  
 
BC018B  Gebruikt u momenteel 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 
 

BC019 niet voor vrouwelijk respondenten van 46 jaar en ouder en voor mannelijke respondenten met  
vrouwelijke partner van 46 jaar en ouder (AC102≥46 of BC006A ≥46). 
 
BC019 Heeft u met uw partner {‘uw partner’ vervangen door ‘deze ex-partner’ als BC016 = 1} sinds het vorige 

Interview een kind gekregen? 
1  ja 

2  nee  vraag BC021 

 
BC019B Hoeveel kinderen heeft u sinds het vorige interview met uw partner {‘uw partner’ vervangen door ‘deze 

ex-partner’ als BC016 = 1} gekregen? 

 – noteer aantal kinderen 

 
BC020K Over dit kind {‘dit kind’ vervangen door ‘elk van deze kinderen’ indien BC019B >1} willen we graag 

enkele dingen vragen. 
 
BC020_XX Wat is de voornaam van dit kind? 

 
Nu worden de standaardkenmerken van de nieuwe eigen kinderen gevraagd, dat wil zeggen: 
(NB in het X-blok overzicht (incl. variabelenamen) wordt wel onderscheid gemaakt tussen eigen kinderen en  
adoptiekinderen, maar binnen deze categorieen wordt in de variabelenamen verder geen onderscheid gemaakt) 
Indien uit elkaar gegaan, dus BC016 = 1: BX201, BX301, BX401, BX402, BX501B t/m BX501I, BX502, BX602,  
BX603, BX604, BX605, BX606, BX701 t/m BX705. 
Indien partner overleden, dus BC016 = 2: BX201, BX301, BX401, BX402, BX501, BX502, BX602, BX603, BX604,  
BX701 t/m BX705. 
Indien nog bij elkaar (BC015 = 1, dus BC016 missing): BX201, BX301, BX401, BX402, BX451 t/m BX453, BX501,  
BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 

 
BC021 niet voor vrouwelijk respondenten van 46 jaar en ouder en voor mannelijke respondenten met  
vrouwelijke partner van 46 jaar en ouder (AC102≥46 of BC006A ≥46). 
 
BC021 Heeft u sinds het vorige interview kinderen met uw partner {‘uw partner’ vervangen door ‘deze ex-

partner’ als BC016= 1}geadopteerd? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BC023 
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BC021B Hoeveel kinderen heeft u sinds het vorige interview geadopteerd?  

 – noteer aantal kinderen 
 
BC022K Over dit kind {‘dit kind’ vervangen door ‘elk van deze kinderen’ indien BC021B >1} willen we graag 

enkele dingen vragen. 
 
BC022_XX Wat is de voornaam van dit kind? 
 
Nu worden de standaardkenmerken van de nieuwe adoptiekind(eren) gevraagd, dat wil zeggen: 
Indien uit elkaar gegaan, dus BC016 = 1: BX201, BX301, BX401, BX402, BX501B t/m BX501I, BX502, BX602,  
BX603, BX604, BX605, BX606, BX701 t/m BX705. 
Indien partner overleden, dus BC016 = 2: BX201, BX301, BX401, BX402, BX501, BX502, BX602, BX603, BX604,  
BX701 t/m BX705. 
Indien nog bij elkaar (BC015 = 1, dus BC016 missing): BX201, BX301, BX401, BX402, BX451 t/m BX453, BX501,  
BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 
 
BC023 Is uw schoonvader {‘uw schoonvader’ vervangen door ‘de vader van deze ex-partner’ als BC016 = 1 

en dan toelichting na vraagteken weglaten] nog in leven? (bedoeld wordt de vader van uw partner) 

 1 ja 

 2 nee  vraag BC024 

 3 weet niet   vraag BC024 

 
Indien BC015=1 , dan worden nu standaardkenmerken van de schoonvader verzameld uit het X-blok, nl. vragen  
BX501, BX601, BX602, BX603, BX604. 
Indien BC015=2 , dan worden nu standaardkenmerken van de vader van deze ex-partner verzameld uit het X- 
blok, nl. vragen BX601, BX602, BX603, BX604 (niet BX501!!) Let op formulering ‘vader van deze ex-partner’. 
 
BC024 Is uw schoonmoeder {‘uw schoonmoeder’ vervangen door ‘de moeder van deze ex-partner’ als BC016 

= 1 en dan toelichting na vraagteken weglaten] nog in leven? (bedoeld wordt de moeder van uw partner) 

 1 ja 

 2 nee   vraag BC025 

 3 weet niet   vraag BC025 

 
Indien BC015=1 , dan worden nu standaardkenmerken van de schoonmoeder verzameld uit het X-blok, nl.  
vragen BX501, BX601, BX602, BX603, BX604. 
Indien BC015=2 , dan worden nu standaardkenmerken van de moeder van deze ex-partner verzameld uit het X- 
blok, nl. vragen BX601, BX602, BX603, BX604 (niet BX501!!) Let op formulering ‘moeder van deze ex-partner’. 
 
BC025 In welk land woonde uw partner {‘uw partner’ vervangen door ‘deze ex-partner’ als BC016 = 1} voordat u 

met hem/haar een relatie kreeg? 
– codeer land met behulp van landen LookUp. 

 
 
SCHEIDINGSVRAGEN 

 
Vragen BC026A tot en met BC026O alleen stellen indien BC016 = 1, anders door naar BC027_X. 
 
BC026A Bij een scheiding is het soms één van de twee die de eerste stap zet. Wie nam in uw geval als eerste de 

beslissing om uit elkaar te gaan? Uzelf, uw ex-partner, of min of meer tegelijk? 
1  uzelf 
2  uw ex-partner 
3  min of meer tegelijk 

 
BC026B Kwam de beslissing om uit elkaar te gaan voor u onverwacht of had u het aan zien komen? 

1  kwam zeer onverwacht 
2  kwam eigenlijk onverwacht  
3  kwam eigenlijk niet onverwacht 
4  kwam helemaal niet onverwacht 

 
BC026C1  Hoe stond u op dat moment tegenover de beslissing om uit elkaar te gaan? Was u daar negatief of positief 

over? 
INT: gebruik toonkaart 2. 
1  zeer negatief  
2  negatief   
3  niet negatief, niet positief  
4  positief   
5  zeer positief  
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BC026C2 En hoe stond uw ex-partner op dat moment tegenover de beslissing om uit elkaar te gaan? Was hij/zij daar 

negatief of positief over? 
INT: gebruik toonkaart 2. 
1  zeer negatief  
2  negatief   
3  niet negatief, niet positief  
4  positief   
5  zeer positief  

 
BC026C3 En hoe stond uw familie tegenover de beslissing om uit elkaar te gaan? Was uw familie in het algemeen 

negatief of positief over de scheiding? 
INT: gebruik toonkaart 2. 
1  zeer negatief  
2  negatief   
3  niet negatief, niet positief  
4  positief   
5  zeer positief  

 
 
BC026C4 En hoe stond uw schoonfamilie tegenover de beslissing om uit elkaar te gaan? Was uw schoonfamilie in het 

algemeen negatief of positief over de scheiding? 
INT: gebruik toonkaart 2. 
1  zeer negatief  
2  negatief   
3  niet negatief, niet positief  
4  positief   
5  zeer positief  

 
BC026C5 En hoe stonden uw vrienden tegenover de beslissing om uit elkaar te gaan? Waren zij in het algemeen 

negatief of positief over de scheiding? 
INT: gebruik toonkaart 2. 
1  zeer negatief  
2  negatief   
3  niet negatief, niet positief  
4  positief   
5  zeer positief  

 
Deze vraag niet stellen voor LAT-relaties die beeindigd zijn, BC007=2 
  
BC026D Wie ging na de scheiding het huis uit, u of uw ex-partner of allebei? 

1  respondent  
2  ex-partner  
3  beiden  

 
BC026E Kunt u van de volgende zaken aangeven in welke mate deze een rol hebben gespeeld bij het beeindigen 

van uw relatie? U kunt steeds het cijfer opnoemen van het antwoord dat op u van toepassing is.  
INT: gebruik toonkaart 3 
1 speelde geen enkele rol. 
2  speelde een kleine rol. 
3 speelde een grote rol. 
4 niet van toepassing 

 
Eerst item BC026E01 vragen, antwoord noteren, dan item BC026E02 vragen, antwoord noteren, enzovoort. 
 
BC026E01 uit elkaar groeien 
BC026E02  tekort aan aandacht, begrip en liefde 
BC026E03  verschillen in smaak en opvattingen 
BC026E04  meningsverschillen over het krijgen van kinderen 
BC026E05  de opvoeding van uw kinderen 
BC026E06  problemen met familie of schoonfamilie 
BC026E07  conflicten over werk en/of huishouden 
BC026E08  financiële problemen 
BC026E09  gezondheidsproblemen 
BC026E10  psychische problemen 
BC026E11  verslavingsproblemen 
BC026E12  iemand anders was in het spel 
BC026E13 lichamelijk geweld 
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BC026F1 Hoe vaak heeft u uw ex-partner in de afgelopen twaalf maanden gezien? Het gaat ons alleen om de periode 

nadat u apart van elkaar ging wonen. 
INT: 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 

 
BC026F2  Hoe vaak heeft u met uw ex-partner in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail 

contact gehad? Het gaat ons weer alleen om de periode nadat u apart van elkaar ging wonen. 
INT: 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 

 
 
BC026G Heeft uw ex-partner na de scheiding wel eens één van de volgende dingen gedaan? Wilt u steeds aangeven 

of dat wel of niet is gebeurd sinds de scheiding? 
INT: gebruik toonkaart 4 

 1  niet gebeurd 
 2  wel gebeurd 
 3  niet van toepassing 
 
Eerst item BC026G01 vragen, antwoord noteren, dan item BC026G02 vragen, antwoord noteren, enzovoort. 

 
BC026G01  Sterke verwijten gemaakt? 
BC026G02  Nare dingen over U gezegd tegen anderen? 
BC026G03  Ongewenst opgebeld? 
BC026G04  Ongewenst langsgekomen? 
BC026G05  Kinderen tegen U opgezet? 
BC026G06  Uw nieuwe partner zwartgemaakt tegenover uw kinderen? 
BC026G07  Valse beschuldigingen gedaan over u? 
BC026G08  Gedreigd het bezoek van de kinderen te belemmeren? 
BC026G09 Het verleden zwartgemaakt? 
BC026G10  Vaak afspraken niet nagekomen? 
BC026G11  Gedreigd alimentatie niet te betalen? 
BC026G12  Gescholden, flinke ruzie gemaakt? 
BC026G13  Gedreigd geweld tegen u te gebruiken? 
BC026G14  Gedreigd zichzelf geweld aan te doen? 
BC026G15  Geweld gebruikt? 

 
BC026H De laatste paar keer dat u contact had met uw ex-partner, hoe goed kon u toen met hem/haar opschieten? 

INT: gebruik toonkaart 5 

1  heel goed 
2 goed 
3  redelijk 
4  niet zo goed 
5  slecht 

 
BC026I Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner? We bedoelen niet alimentatie voor uw eventuele kinderen. 

1  ja 
2  nee 

 
BC026J Ontvangt u alimentatie van uw ex-partner? We bedoelen niet alimentatie voor uw eventuele kinderen. 

1  ja 
2  nee 

 
BC026K Kent u de postcode van het adres waar uw ex-partner momenteel woont? 

   
 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
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VRAGEN VOOR NIEUWE PARTNERRELATIES 

 
Vragen BC027_x t/m BC057 alleen stellen indien (a) de respondent bij het vorige interview geen partner had  
(BC006 = 1), of (b) er wel een relatie was bij het vorige interview maar die relatie is beeindigd (BC015 = 2). 
 
BC027_X  Heeft u sinds {het vorige interview / die partner} een nieuwe partner gekregen, hiermee bedoelen we 

iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie heeft of heeft gehad? 
1  ja 

2  nee  vraag BC059 
 
BC028_X In welke maand en welk jaar is deze relatie begonnen? 

.... maand    ....  jaar 



 16 

BC029_X  Bent u nog steeds samen met deze partner? 

INT: Bij LAT-partner-relaties bedoelen we dat de relatie nog steeds bestaat. Bij huwelijk en samenwonen 
bedoelen we dat de respondent en partner/u en uw partner nog steeds bij elkaar wonen. Overlijden van 
partner telt ook als ‘nee’. 

1  ja, nog samen  vraag BC033A 

2  nee, niet meer samen 
 
BC030_X  Woonde u met deze ex-partner gehuwd of ongehuwd samen of woonde u apart? 

1  woonde apart  vraag BC031_X 

2  woonde ongehuwd samen 
3  woonde gehuwd samen 

 
BC030B_X  In welke maand en welk jaar ging u samenwonen? 

.... maand   .... jaar 
  
BC031_X  Hoe is deze relatie beeindigd? 

1  uit elkaar gegaan/gescheiden 
2  partner is overleden 

 
BC032_X  In welke maand en welk jaar is dat gebeurd? 

.... maand   .... jaar 
 
Vraag BC032A_X alleen stellen indien BC030_X=3 en BC031_x=1. 
 
BC032A_X Bent u officieel gescheiden? 

1 ja 
2  nee 

 

NB Bij tussentijdse partners wordt niet gevraagd naar kinderen, die komen terug bij ‘gemiste kinderen’. 
 

  vraag BC027_(X+1). Herhalen X = 1 tot en met X = N, totdat men uit de loop wordt gestuurd (als BC027_X = 2  
of BC029_X = 1). 
 
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE NIEUWE PARTNER DIE ER NU NOG IS (laatste BC029_x=1) 
 
Ter informatie: voor partners die er in wave 1 al waren is onderstaande informatie opgeslagen in BC007 e.v. 

 
BC033A  Wat is het geboortejaar van uw partner? 

.... noteer geboortejaar partner 
 
BC033B  In welk land is uw partner geboren? 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC033C  In welk land woonde uw partner voordat u met hem/haar een relatie kreeg? 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC033E  Heeft uw partner kinderen uit een andere relatie? 

 1 ja  

 2 nee  vraag BC033G 

 
BC033F  Hoeveel kinderen heeft uw partner uit een andere relatie? 

 – aantal kinderen noteren 
 
Ter informatie: over deze kinderen worden later vragen gesteld, zie BC050 

 
BC033G Wat is het geslacht van uw partner? 

1  man 
2  vrouw 

 
BC034  Bent u met uw partner gaan samenwonen (gehuwd samenwonen telt ook mee)? 

1 ja   vraag BC035 

2  nee 
  
Nu worden enkele kenmerken van de nieuwe LAT-partner verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX602, BX603,  
BX604. Daarna door met BC038 (huwelijk). 
 
BC035 In welke maand en welk jaar bent u met deze partner gaan samenwonen? 

.... maand   ..... jaar 
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BC036 Hebben u en uw partner een samenlevingscontract laten opstellen? 

1  ja 
2  nee 

 
BC037 Hebben u en uw partner uw partnerschap laten registreren? 

1  ja 
2 nee 

 
BC038 Bent u met deze partner getrouwd? 

1  ja 

2  nee   vraag BC041  

 
Nu wordt de variabele BPARTNER (huidige partnerstatus) verder gevuld en wel met de waarden (reeds 

opgeslagen waarden blijven bestaan): 
0 geen partner: laatste BC027_X = 2  
1 LAT-partner: (BC034 = 2) 
2 Ongehuwd samenwonend: (BC034 = 1 en BC038 = 2) 
3 Gehuwd: BC038 = 1 
 
BC039 In welke maand en welk jaar bent u met deze partner getrouwd? 

.... maand   .....   jaar 
 
BC040  Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen? 

1  ja 
2  nee 

 
Vraag BC040A is alleen voor mannen die gehuwd zijn met een vrouw (BA101=1, BC033G=2) 

 
BC040A  Gebruikt uw partner momenteel 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 
 
Vraag BC040B is alleen voor vrouwen die gehuwd zijn met een man (BA101=2, BC033G=1) 

 
BC040B  Gebruikt u momenteel 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 
 

BC041 niet voor vrouwelijk respondenten van 46 jaar en ouder en voor mannelijke respondenten met  
vrouwelijke partner van 46 jaar en ouder (AC102≥46 of BC006A ≥46). 
 
BC041 Heeft u met deze partner sinds het vorige interview een kind gekregen? 

1  ja 

2  nee  vraag BC043 

 
BC042 Hoeveel kinderen heeft u sinds het vorige interview met deze partner gekregen? 

 – noteer aantal kinderen 
 
Over dit kind, of deze kinderen, willen we graag enkele dingen vragen. 
 
BC042_XX Wat is de voornaam van dit kind? 

 
Nu worden de standaardkenmerken van de nieuwe kind(eren) gekregen met de nieuwe partner gevraagd, dat wil  
zeggen, BX201, BX301, BX401, BX402, BX451 t/m BX453, BX501, BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m  
BX705. 
 

BC043 niet voor vrouwelijk respondenten van 46 jaar en ouder en voor mannelijke respondenten met  
vrouwelijke partner van 46 jaar en ouder (AC102≥46 of BC006A ≥46). 
 
BC043 Heeft u sinds het vorige interview kinderen met deze partner geadopteerd? 

1  ja 

2  nee  vraag BC050 

 
BC044 Hoeveel kinderen heeft u sinds het vorige interview geadopteerd? 

 – noteer aantal kinderen 
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BC044_XX Wat is de voornaam van dit kind? 
 
Nu worden de standaardkenmerken van de adoptiekind(eren) met de nieuwe partner gevraagd, dat wil zeggen,  
BX201, BX301, BX401, BX402, BX451 t/m BX453, BX501, BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 

 
Vraag BC050 alleen stellen als de partner eerdere kinderen heeft (BC033E = 1).  
 
BC050 Over de eerdere kinderen van uw partner willen we graag ook enkele vragen stellen. 
 
BC050_XX Wat is de voornaam van dit kind? 
 
 

Voor alle eerdere kinderen van de nieuwe partner worden standaardkenmerken van deze kinderen (aantal is  
BC033F) gevraagd uit het X-blok, namelijk: BX201, BX301, BX401, BX402, BX501, BX502, BX602, BX603, BX604,  
BX701 t/m BX705. 
 
BC051 Ik heb ook een paar vragen over uw schoonouders. In welk land is uw schoonvader geboren? 
 INT: Schoonouders zijn de (biologische) ouders van de huidige partner. 

Alleen als de respondent /u zijn/haar/uw schoonvader niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC052  Wat is de hoogste opleiding die uw schoonvader met een diploma heeft afgerond? 

INT: gebruik toonkaart 6. 
 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 kort mbo 
 8 mbo (4 jaar) 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 12 weet niet 
 
BC053 Is uw schoonvader nog in leven? 

 1 ja 

 2 nee   vraag BC054 

 3 weet niet   vraag BC054 
 
Nu worden standaardkenmerken van de schoonvader verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX301 en BX501,  
BX602, BX603, BX604. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag BC054. 
 
BC054 In welk land is uw schoonmoeder geboren? 
 INT: Schoonouders zijn de (biologische) ouders van de huidige partner. 

Alleen als de respondent /u zijn/haar/uw schoonmoeder niet kent, kiest u voor 'onbekend'! 
 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BC055  Wat is de hoogste opleiding die uw schoonmoeder met een diploma heeft afgerond? 

INT: gebruik toonkaart 6. 
 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 kort mbo 
 8  mbo (4 jaar) 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 12 weet niet 
 
BC056 Is uw schoonmoeder nog in leven? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BC057 

 3 weet niet  vraag BC057 
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Nu worden standaardkenmerken van de schoonmoeder verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX301 en BX501,  
BX602, BX603, BX604. Vervolgens wordt doorgegaan met vraag BC057. 
 
BC057 Zijn de ouders van uw partner ooit van elkaar gescheiden? 

INT: Bedoeld worden de eigen (biologische) ouders van de partner. Ook uit elkaar gaan van niet-gehuwde 
schoonouders meetellen. 
(NB formulering gelijk aan AC206 uit wave 1) 

 1 ja 
 2 nee 
 3 schoonouders hebben nooit samengeleefd 
 
 
VRAGEN OVER REEDS BESTAANDE KINDEREN 

 
Bij NKPS respondenten 
 

Vraag BC059 stellen als er in het eerdere interview al kinderen waren. (tenminste één 1 op AX401C1,  
AX401C2,…AX401D3) 
Als deze variabele ontbreekt vragen voor desbetreffende kind overslaan. 
 
BC059 Bij het vorige interview spraken we met u over uw kinderen en eventuele kinderen van een partner 

als u die had, voor zover die ooit bij u woonden. Voor elk van deze kinderen willen we graag 
opnieuw enkele vragen stellen. 

 
Vraag BC059_XX wordt gesteld voor alle kinderen X =C1 tot XX = D3. Geboortejaren komen uit AX301C1 

…  
AX301D3. 
 
BC059_XX We stellen nu een aantal vragen over {omschrijving, naam}, geboren in {geboortejaar}. 

 
Bij SPVA-respondenten:  
 

 Let op: in SPVA hebben we geen voornamen van kinderen 
  
De vraag of een kind nog in leven is of niet (AX401CX) is voor SPVA-respondenten niet gesteld tijdens 

de eerste  
ronde. Daarom vraag BC059 stellen als er in het eerdere interview al kinderen waren op basis van 

tenminste één  
(1 of 2) op AX201C1, AX201C2,…AX201D3) 
 
BC059 Bij het vorige interview spraken we met u over uw kinderen en de kinderen van uw eventuele 

partner voor zover die ooit bij u woonden. Voor elk van deze kinderen willen we graag opnieuw 
enkele vragen stellen. 

 
Vraag BC059_XX wordt gesteld voor alle kinderen X =1 tot X = N. 
  
In de eerste ronde is voor kinderen van SPVA-respondenten gevraagd naar de leeftijd, niet naar het  
geboortejaar. Deze leeftijd wordt ook gebruikt om AGECX vast te stellen.  
 
BC059_XX We stellen nu een aantal vragen over de {zoon/dochter} die tijdens het vorige interview {jaar} was 

en nu dus ongeveer {jaar+3 of jaar+4} is. 
 
BC060_XX Wat is de voornaam van dit kind? 

 
NKPS en SPVA: 
 
Nu worden over bestaande kinderen de vragen uit het X-blok gesteld.  
NB Alle kinderen van SPVA-respondenten die tijdens de vorige wave werden genoemd hier meenemen. 
Er gelden de volgende condities: 
Indien nog samen met partner wave 1 (BC015 =  1) of partner wave 1 overleden (BC016 = 2): stel de volgende  
vragen (let ook op de routing binnen het X-blok!): 
BX400, BX401, BX402, BX501, BX502, BX601, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 
Indien gescheiden van partner wave 1 (BC024 = 1) OF (alleen voor NKPS-respondenten) indien kind afkomstig  
uit een relatie die in wave 1 al niet meer bestond (AX803C1 … AX803D3 >= 2 en <=6): stel de volgende vragen  
(let ook op de routing binnen het X-blok!): 
BX400, BX401, BX402, BX501B t/m BX501I, BX601, BX602, BX603, BX604, BX605, BX606. 
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EVENTUEEL NOG GEMISTE KINDEREN 

 
Als er sinds het vorige interview kinderen zijn geboren (BC019 = 1 of BC041 = 1) 

 
BC080A In het vraaggesprek hebben we het gehad over de kinderen die u sinds het vorige interview heeft gekregen. 

Is er misschien nog een ander kind dat u sinds het vorige interview heeft gekregen? 
 1 ja 

 2 nee  vraag BC701 

 
 

Als er sinds het vorige interview geen eerder gemelde kinderen zijn geboren (BC019 = 2 en BC041 = 2) 

en BC080B niet voor vrouwelijk respondenten van 46 jaar en ouder en voor mannelijke respondenten  
met vrouwelijke partner van 46 jaar en ouder (AC102≥46 of BC006A ≥46). 
 
BC080B In het vraaggesprek is tot nog toe naar voren gekomen dat u sinds het vorige interview geen kinderen heeft 

gekregen. Het kan zijn dat we een geboorte gemist hebben, bijvoorbeeld uit een relatie die niet aan de orde 
is geweest.  

Daarom willen we u vragen: ‘Heeft u sinds het vorige interview een kind gekregen?’. 
 1 ja 

 2 nee  vraag BC701 

 
Voor degenen die geen relatie hadden in wave 1 en ook daarna geen relatie hebben gehad (die dus de vragen  
BC019 en BC041 helemaal niet hebben gehad) de vraagformulering iets aanpassen: 
 
BC080B In het vraaggesprek hebben we tot nu toe niet gesproken over kinderen. Volgens onze informatie hebt u 

sinds het vorige interview geen kinderen gekregen. Het kan zijn dat we een geboorte gemist hebben, 
bijvoorbeeld uit een relatie die niet aan de orde is geweest.  

Daarom willen we u vragen: ‘Heeft u sinds het vorige interview een kind gekregen?’. 
 1 ja 

 2 nee  vraag BC701 

 
BC080C Hoeveel kinderen waren dat? 

 - Noteer aantal kinderen 
 
BC080_XX  Wat is de voornaam van dit kind? 

 
 

Nu worden standaardkenmerken van dit nieuwe kind / deze nieuwe kinderen gevraagd, dat wil zeggen, BX201,  
BX301, BX401, BX402,  BX501, BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 
 Vervolgens door naar BC701 
 
VOOR ALLE NIEUWE KINDEREN WORDT NU EEN BAGExx-VARIABELE AANGEMAAKT (UIT INTERVIEWDATUM  
EN BX301) 

 
PLANNEN 

 
Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu geen partner heeft (BPARTNER = 0). 
 
BC701 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 
 
Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu niet samenleeft (BPARTNER < 2). 
 
BC702 Zou u in de toekomst {met een partner (indien BPARTNER = 0)  / met uw partner (indien BPARTNER = 

1)} willen gaan samenleven? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BC704 

 
BC703 Over hoeveel jaar zou u willen gaan samenleven? 
 INT: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. /Als u daar geen enkel idee van heeft, vul in 99. 
 – aantal jaren noteren 
 
Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent nu niet gehuwd is (BPARTNER < 3, maar niet als (BPARTNER  
= 1 en BC012=1)). 
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BC704 Zou u in de toekomst willen gaan trouwen? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BC706 

 
BC705 Over hoeveel jaar zou u willen gaan trouwen? 
 INT: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. /Als u daar geen enkel idee van heeft, vul in 99. 

 – aantal jaren noteren 
 
Deze vraag wordt alleen gesteld aan mannelijke respondenten jonger dan 50 jaar (BA101 = 1 en BAGE < 50) en  
vrouwelijke respondenten jonger dan 45 jaar (BA101 = 2 en BAGE < 45). 

 
BC706  Denkt u in de toekomst (nog) kinderen te krijgen? 

 1 ja  

 2 nee  vraag BC709 

 3 weet niet  vraag BC709 

 
BC707 Hoeveel kinderen denkt u in de toekomst (nog) te krijgen? 

 INT: Als de respondent het niet weet toets dan “Ctrl K”. /Als u daar geen enkel idee van heeft, vul in 99. 
– aantal noteren 

 
BC708  Binnen hoeveel jaar zou u het liefst uw {eerste / volgende} kind willen krijgen? 
 INT: Als de respondent of de partner van de respondent zwanger is/Als u/uw partner zwanger bent/is, vul 

dan een 0 in. 
– aantal jaar noteren 

 
De vragen BC709 en BC710 worden alleen gesteld aan kinderloze mannen van 45 jaar of ouder (BA101=1 en  
BAGE>44) en kinderloze vrouwen van 40 jaar of ouder(BA101=2 en BAGE>39), ongeacht partnerstatus (dit was  

fout in de eerdere versie!). Kinderloos wordt gedefinieerd door: ANKIDS=0 en BC019=2 en BC021=2 en  
BC041=2 en BC043=2 en BC080B=2. 
Bovendien geldt een verder inperking: 
indien ((BA101=1) en (BAGE >44 en <50) en (BC706 = 1)) vragen BC709 en  BC710 niet stellen  
indien ((BA101=2) en (BAGE >39 en < 45) en(BC706=1)) vragen BC709  en BC710 niet stellen   
 
BC709 Beschouwt u zichzelf als vrijwillig kinderloos of had u wel kinderen willen hebben? 

 1 vrijwillig kinderloos 
 2 had wel kinderen willen hebben 
 
BC710 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  
 
VOOR IEDEREEN MET EEN SAMENWONENDE PARTNER (BPARTNER > 1): vraag BC082 t/m BC086  
 
BC082 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 BC087 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
BC083 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 
 
Vraag BC083B alleen stellen als  BC083 = 3 
 
BC083B Hoe vaak heeft 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 op zijn  minst maandelijks 
3 op zijn minst wekelijks 
4 enkele keren per week 
5 dagelijks 

 
BC084 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt uw partner elders? 

 ― noteer aantal nachten 
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BC085 Bij wie is uw partner als hij of zij niet hier is? 

 1 bij zijn/haar vader/moeder 
 2 bij u 
 3 bij zijn/haar grootouders 
 4 bij andere familie 
 5 bij familie van u 
 6 bij vrienden 
 7 in zorginstelling, opvanghuis, gevangenis, etc.  
 8 op zichzelf wonend 
 9 in een hotel, pension of kosthuis 
 10 reizend 
 
BC086 Kent u de postcode van het adres waar uw partner dan woont? 

 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
 
VRAGEN OVER EERDERE EX-PARTNERS 
 
Voor SPVA-respondenten verder met blok D 
 
Vragen BC087 en BC088 worden alleen gesteld aan mensen die tijdens het vorige interview een door scheiding  
verbroken samenwoon- of huwelijksrelatie hadden. Dat wil zeggen, als er een 1 voorkomt in de rij variabelen  
AC406_1 t/m AC406_7. 
 
BC087 Volgens onze informatie had u tijdens het vorige interview in {maand/jaar interview wave 1}, een vroegere 

partner van wie u gescheiden was. Het gaat dus om iemand van wie u al vóór het vórige interview was 
gescheiden. Is dit juist? 
1  ja 

2  nee  naar blok D 

 
BC088 Van deze partner willen we graag enkele dingen weten. Als u meer dan 1 ex-partner heeft gehad voor het 

vorige interview, gaat het ons om de ex-partner van wie u het meest recent bent gescheiden (maar dus nog 
steeds wel voor het vorige interview). 

 
Nu worden vragen BX201, BX301, BX401, BX402, BX601, BX602, BX603, BX604 over deze ex-partner gesteld.  
Daarna door naar Blok D. 
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D. BROERS EN ZUSSEN 

 
Indien NKPS  
 
Indien de respondent geen levende broers of zussen had in wave 1 (geen enkele 1 bij AX401S1,  
AX401S2,…S9,…T1,…T9,…U1,…U4), dan door naar blok E. 
Als deze variabele ontbreekt vragen voor desbetreffende broer/zus overslaan. 
 
 
Indien SPVA 
 
Indien de respondent geen levende broers of zussen had in wave 1 (geen waarde bij AX201S1), dan door naar  
blok E. 
AX201S1 = 1= broer of 2= zus 
Als AS301S1 (geboortejaar sibling in SPVA) is leeg (n=118) dan door naar blok E. 
 
Indien NKPS  

 
Dan nu een aantal vragen over uw broers en/of zussen die u genoemd heeft in het interview van {maand/jaar interview  
wave 1}.  
 
De volgende vraag wordt gesteld voor alle siblings, halfsiblings, geadopteerde siblings en stiefsiblings,  X =1 tot  
X = N. Omschrijving is: uw broer of uw zus o.b.v. AX201S1,…AX201U4 (1=broer, 2=zus) 

 
BD001_X We stellen nu enkele vragen over {omschrijving, naam}, geboren in {AX301X} 
 
Nu worden standaardkenmerken van broers en zussen (inclusief halfsiblings, geadopteerde siblings, en  
stiefsiblings) verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX400, BX401, BX402, BX403, BX501, BX502, BX601 t/m  
BX604, BX701 t/m BX705. Zie blok X voor de details. 
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen. ‘in het interview van maand/jaar’ vervangen door ‘in het vorige interview’. 
In SPVA is er maar een broer of zus! 
 
Dan nu een aantal vragen over uw broer of zus over wie wij met u hebben gesproken in het interview van {maand/jaar  
interview wave 1}.  
 

AX201S1 = broer of zus  
 
BD001_1 We stellen nu enkele vragen over uw {broer / zus} die geboren is in { AX301S1}. 

 
BD002_1 Wat is de voornaam van deze broer of zus? 

 
Nu worden standaardkenmerken van broers en zussen (inclusief halfsiblings, geadopteerde siblings, en  
stiefsiblings) verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX400, BX401, BX402, BX403, BX501, BX502, BX601 t/m  
BX604, BX701 t/m BX705. Zie blok X voor de details. 
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E. OVERIGE HUISHOUDENSLEDEN 

 
De computer genereert een lijst met familieleden die in het huishouden wonen, dwz familieleden voor wie BX501  
= 1 of BX501B = 1. BX501F: uw vader, BX501M: uw moeder, enz. {omschrijvingen, namen}. Geslacht kinderen:  
uit AX201C1…AX201D3, geslacht siblings uit AX201S1…AX201U4. 
 
Als er geen andere personen zijn die tot nu toe als huishoudensleden zijn geïdentificeerd, dus als er niemand op  
deze lijst staat, dan luidt vraag BE101: 
 
BE101 Wonen er, buiten uzelf, nog andere mensen hier in huis? 
 INT: Als de respondent / u twijfelt, dan geldt dat men / u een persoon als huisgenoot mag meerekenen 

wanneer deze persoon gemiddeld twee dagen per week in het huishouden verblijft 

 1 ja     BE102 

 2 nee  einde blok E 

  
Als er wel andere personen zijn die tot nu toe als huishoudensleden zijn geïdentificeerd, dan luidt vraag BE101: 
 
BE101   Volgens onze informatie woont u hier in huis, samen met: { omschrijvingen, namen, bij siblings en 

kinderen ook: geslacht en geboortejaar}. Wonen er verder nog andere mensen hier in huis?  
 INT: Als de respondent / u twijfelt, dan geldt dat men / u een persoon als huisgenoot mag meerekenen 

wanneer deze persoon gemiddeld twee dagen per week in het huishouden verblijft. 

 1 ja     BE102 

 2 nee  einde blok E 

 
BE102 Hoeveel mensen maken nog meer deel uit van uw huishouden? 

 – aantal noteren 
 
BE200 Over { [indien BE102 = 1] deze persoon/ [indien BE102 > 1] elk van deze personen} hebben we een 

paar vragen. {[Indien BE102 > 1:] We beginnen bij de oudste.} 
 
De vragen BE201 t/m BE204 worden gesteld over alle personen genoemd bij BE102.  Herhalen voor X = 1 t/m X =  
N, waarbij N het aantal personen is (volgens BE102). De hele reeks voor elke persoon stellen, daarna door naar  
de volgende. 
 
BE201_X  Wat is de relatie van deze 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  broer of zus 
 9 anders 

 
BE202_X  Wat is het geslacht van deze persoon? 

1 man  
2 vrouw 

 
BE203_X  In welk land is deze persoon geboren? 

 – Land noteren met behulp van landen Lookup. 
 
BE204_X  Hoe oud is deze persoon? Als u het niet precies weet, maak dan een schatting. 

– noteer leeftijd 
 
[Indien nog een persoon]: 
 
Nu gaan we over naar de volgende persoon. 
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F. NIET-FAMILIELEDEN 
 
De vragen BF001-BF003 worden niet gesteld aan SPVA- respondenten. Geslacht komt uit AF203_X, leeftijd uit  
AF202_X. Geschatte leeftijd nu wordt berekend uit het verschil in jaren tussen interviewdatum toen en nu en de  
leeftijd in wave 1. 

 
BF001  In het vorige interview hebben wij vragen gesteld over een vriend of kennis. Het ging om uw vriend of kennis 

{naam}, een {geslacht} die toen {leeftijd} jaar oud was en nu ongeveer {geschatte leeftijd nu} moet zijn. 
Opmerkingen over mogelijk foutieve leeftijd alleen bij opmerkingen aan te geven. 

 
Weet u nog wie wij bedoelen? 
1  ja 

2 nee   naar blok G 
 
BF002 Nu hebben we enkele vragen over deze persoon. 
 
Nu worden enkele vragen uit het X-blok gesteld: vraag BX401, BX402, BX601, BX602, BX603, BX604,  
NB BX400 wordt niet gesteld vanwege BF001 
 
Vraag BF003 wordt alleen gesteld als BX401 = 1 (persoon nog in leven): 
 
BF003  Hoe belangrijk is deze persoon op dit moment voor u? 

1  zeer belangrijk 
2  belangrijk 
3  niet belangrijk 
4  helemaal niet belangrijk 
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G. INHOUD VAN SPECIFIEKE RELATIES 

 
VOOR NKPS RESPONDENTEN 
 

Uit de vorige wave worden zogeheten alters geselecteerd die toen in blok G zijn behandeld. 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 huwelijks- samenwoon- of LAT-partner (indien nog met die partner samen) (BC015=1) 
2: de in leven zijnde eigen (=biologische) vader (BB401FB=1) 
3: de in leven zijnde eigen (=biologische) moeder (BB401MB=1) 
4: de in wave 1 (vraag AF301) geselecteerde vriend(in) indien in leven (BX401FR=1) 
5-6: de in wave 1 geselecteerde maximaal twee in leven zijnde (eigen) broers of zussen van (toen) 15 

jaar en ouder (BX401XX=1) (NB XX is een variabele in de range van S1 t/m U4) 
7-8: de in wave 1 geselecteerde maximaal twee in leven zijnde (eigen) kinderen van (toen) 15 jaar en 

ouder 
(NB XX is een variabele in de range van C1 t/m D3) 
9: de in wave 1 geselecteerde in leven zijnde schoonouder (ook indien partners niet meer bij elkaar) 
(BC023=1 of BC024=1) (NB er is een variabele in het bestand toegevoegd die aangeeft of de 

schoonvader of de schoonmnoeder geselecteerd is: AG100PL) 
 
Indien niemand van deze mogelijke 9 alters bestaat/ in leven is, BG001 overslaan. 
 
BG001  Nu volgen vragen over uw contacten met {[indien iemand van alters 1-3 of 5-9 in leven:] een aantal 

familieleden} {en} [indien vriend uit blok F in leven, d.w.z. BX401FR=1:] {met de hiervóór genoemde 
vriend of vriendin}. Er komen vragen over {lijst met namen / omschrijvingen van in wave 1 
geselecteerde personen}. 

 
 
VOOR SPVA RESPONDENTEN 
 

1: de huwelijks- samenwoon- of LAT-partner (indien nog met die partner samen) 
2: de in leven zijnde eigen (=biologische) vader 
3: de in leven zijnde eigen (=biologische) moeder  
5-6: de in wave 1 geselecteerde broer of zus (dat is de broer/zus die (toen) 15 jaar en ouder was (1  
sibling!) 
7-8: de in wave 1 geselecteerde maximaal twee in leven zijnde (eigen) kinderen van (toen) 15 jaar en  
ouder 

 
Indien niemand van deze mogelijke 8 alters bestaat/ in leven is of informatie ontbreekt , BG001 

overslaan. 
 
BG001  Nu volgen vragen over uw contacten met een aantal familieleden. Er komen vragen over {lijst met namen / 

omschrijvingen van geselecteerde personen}. 

 
VOOR ALLEN 

 
Er worden daarnaast nog nieuwe alters behandeld:  
10: de huidige nieuwe huwelijks- samenwoon- of LAT-partner (indien een nieuwe relatie) (laatste  
BC029_X=1) 
11: een random te kiezen in leven zijnde nieuwe schoonouder (indien de respondent een nieuwe partner  
heeft) (BC053=1 en/of BC056=1 en laatste BC029_X=1)) 
12: de huidige partner van de in leven zijnde eigen (=biologische) vader (BB403F=1 of BB404F=1 of  
BB405F=1 of BB406F=1) 
13: de huidige partner van de in leven zijnde eigen (=biologische) moeder (BB403M=1 of BB404M=1 of  
BB405M=1 of BB406M=1) 

 
 

De volgende stap alleen als de respondent een nieuwe partner heeft (laatste BC029_X = 1). 
De formulering hangt af of er ook al alters zijn genoemd onder BG001 en of desbetreffende alters bestaan. 
 
 
BG002  {Daarnaast willen we het hebben over/Nu volgen enkele vragen over} uw nieuwe partner {en uw 

nieuwe schoonvader/schoonmoeder}. 

 
De volgende stap alleen doen als er een stiefvader of stiefmoeder is volgens onderstaande definitie: 
Als BB403F=1 of BB404F=1 of BB405F=1 of BB406F=1, dan is er sprake van een ‘stiefvader.’ 
Als BB403M=1 of BB404M=1 of BB405M=1 of BB406M=1, dan is er sprake van een ‘stiefmoeder.’ 
 
De formulering hangt ervan af of er ook al alters zijn genoemd onder BG001 en/of over BG002.  
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BG003  {Ook willen we graag enkele vragen stellen over/Nu volgen enkele vragen over} stiefouders. Hiermee 

bedoelen we de huidige partner van uw eigen moeder en/of de huidige partner van uw eigen vader. Het gaat 
hierbij om de partner met wie hij of zij samenwoont of gehuwd is. We zullen het steeds hebben over 
stiefvader of stiefmoeder. 

 
Iedere vraag wordt steeds herhaald voor alle relevante geselecteerde personen, tenzij anders 
vermeld. Pas daarna wordt doorgegaan naar de volgende vraag. 

Naam voor SPVA- alters (kinderen. broer/zus) halen uit de informatie uit deze ronde. 
 

Vraag BG101A wordt niet gesteld over de ouders en de in huis wonende partner, want van deze 
personen is de burgerlijke staat reeds bekend. NB Dit is ook zo in wave 1 gebeurd. 

 
BG101A Wat is de burgerlijke staat van {omschrijving, naam}? 

1 gehuwd 
 2 ongehuwd samenwonend 
 3 alleenstaand en verweduwd 
 4 alleenstaand en gescheiden 
 5 alleenstaand en nooit gehuwd 
 6 weet niet 
 
De BG102-serie wordt alleen gesteld over kinderen en broers/zussen 
 
BG102A  Heeft {omschrijving, naam} op dit moment kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en die in leven zijn? 

1 ja  

 2  nee  vraag BG201  
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen. ‘Maand/jaar’  vervangen door ‘sinds het vorige interview’. 
 
BG102B  Heeft {omschrijving, naam} sinds {maand/jaar interview wave 1} een kind gekregen? 

1 geen kind(eren) gekregen  vraag BG201  

2  kind(eren) gekregen  vraag BG102C 

 
BG102C  Hoeveel kinderen heeft {omschrijving, naam} sinds {maand/jaar interview wave 1}  gekregen, die nu nog 

in leven zijn? 
 – aantal noteren 
 
De vragen G201 tot en met G203 worden alleen gesteld indien de personen niet bij de respondent in huis wonen 
(geen 1 op BX501 of BX501B) 
De vragen BG201 tot en met BG203 worden niet gesteld als voor een alter geldt BX603=1 en BX604=1 (en  
BX604A=1)  
 
BG201 Bent u op de meest recente verjaardag van {omschrijving, naam} geweest? 

 1 ja 
 2 nee 
 
BG202 De laatste keer dat u uw verjaardag vierde, was {omschrijving, naam} daar toen ook bij? 

 1 ja 
 2 nee 
 
BG203 Bij de volgende vraag kunt u gebruik maken van toonkaart 7. Heeft u van {omschrijving, naam} de 

afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, 
boodschappen doen, of de was doen? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen BG204 en BG205 gaan niet over specifieke personen, maar zijn hier geplaatst vanwege de goede  
aansluiting op vraag BG203. 
 
BG204 Maakt u gebruik van betaalde huishoudelijke hulp? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BG206 

 
Vraag G205 is vereenvoudigd ten opzichte van wave 1 (NB zeer geringe celvullingen bij betaalde hulp van  
familieleden). 
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BG205 Door wie wordt die hulp verleend? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1 ouder of schoonouder 
2 kind 

 3 door een ander familielid 
11 door een instelling, zoals thuiszorg, alphahulp of tafeltje-dek-je 

 12 door een particulier 
 13 door een buur, kennis, vriend of vriendin 
 
Vraag BG206 wordt alleen gesteld indien de personen niet bij de respondent in huis wonen (geen 1 op BX501 of  
BX501B en niet gesteld voor partner indien BPARTNER > 1) en de respondent één of meer kinderen  
van 12 jaar of jonger heeft (een waarde van 0-12 op BAGEXX) 
Vraag BG206 wordt niet gesteld als voor een alter geldt BX603=1 en BX604=1 (en BX604A=1)  
 
BG206 Heeft u van {omschrijving, naam} 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 7. 
INT: gebruik toonkaart 7. 
1 niet 

 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen BG207 en BG208 gaan niet over specifieke personen, maar zijn hier geplaatst vanwege de goede  
aansluiting op vraag BG206. Ze worden alleen gesteld indien de respondent één of meer kinderen van 12 jaar of  
jonger heeft (een waarde van 0-12 op BAGEXX). 
 
BG207 Maakt u gebruik van betaalde kinderopvang? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BG301 
 
BG208 Door wie wordt die hulp verleend? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1 ouder of schoonouder 
2 kind 

 3 door een ander familielid 
11 opvang bij een instelling, zoals kinderdagverblijf of bedrijfscrèche 
12 opvang via een gastouderbureau 
13 opvang door een buur, kennis, vriend of vriendin 

 
De vragen BG301 t/m BG304 worden niet gesteld over personen die bij de respondent in huis wonen (dus niet  
gesteld als 1 op BX501 of BX501B en niet voor partner als BPARTNER > 1). 
De vragen BG301 tot en met BG408 worden niet gesteld als voor een alter geldt BX603=1 en BX604=1 (en  
BX604A=1)  
 
BG301 Bij deze vraag kunt u weer gebruik maken van toonkaart 7. Heeft u van {omschrijving, naam} de afgelopen 

3 maanden wel eens hulp gekregen met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens 
heen brengen, of spullen vervoeren?  
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen BG302 t/m BG304 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld  
over een volgende persoon. 

 
BG302 Heeft u in de afgelopen twaalf maanden van {omschrijving, naam} 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) 

 
BG303 Was dat meer of minder dan 500 Euro? 
 INT: Heeft de respondent/u meerdere giften van deze persoon ontvangen, dan de bedragen bij elkaar 

optellen. 

1 minder dan 500 Euro 
2 meer dan 500 Euro 
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BG304 Was dat meer of minder dan drie maanden geleden? 

 INT: Heeft de respondent/u 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 
 
BG305 Bij deze en de volgende vraag kunt u weer gebruik maken van toonkaart 7. Heeft {omschrijving, naam} in 

de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond voor uw persoonlijke leven? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
BG306 Heeft u in de afgelopen 3 maanden van {omschrijving, naam} wel eens goede raad of advies gekregen? 

Was dat niet, een enkele keer, of meerdere keren? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
De vragen BG401 t/m BG402 worden alleen gesteld over personen die niet bij de respondent in het huishouden  
wonen (dus niet gesteld als 1 op BX501 of BX501B en niet voor partner als BPARTNER > 1). 
 
BG401 Heeft u in de afgelopen 3 maanden aan {omschrijving, naam} wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk 

werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
BG402  Heeft u in de afgelopen 3 maanden aan {omschrijving, naam} wel eens hulp gegeven bij praktische 

zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of vervoeren van spullen?  
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vragen BG403 t/m BG405 worden niet gesteld voor de samenwoon- of huwelijkspartner (dus niet voor de partner  
als BPARTNER > 1). Wel voor andere familieleden, maar niet voor binnenshuize familieleden, dus ook niet als 1  
op BX501 of BX501B. Vragen BG403 t/m BG405 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze  
opnieuw worden gesteld over een volgende persoon. 

 
BG403 Heeft u in de afgelopen twaalf maanden aan {omschrijving, naam} 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) 

 
BG404 Was dat meer of minder dan 500 Euro? 

 INT: Heeft de respondent/u meerdere giften aan deze persoon gegeven, dan de bedragen bij elkaar 
optellen. 

 1 minder dan 500 Euro 
 2 meer dan 500 Euro 
 
BG405 Was dat meer of minder dan drie maanden geleden? 

 INT: Heeft de respondent/u meerdere giften aan deze persoon gegeven, 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 
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BG406 Bij de volgende vragen kunt u weer gebruik maken van de antwoordmogelijkheden op toonkaart 7. Heeft u 
in de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond in het persoonlijk leven van {omschrijving, naam}? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
BG407 Heeft u in de afgelopen 3 maanden aan {omschrijving, naam} wel eens goede raad of advies gegeven? 

INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet 
 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
Vraag BG408 wordt alleen gesteld over kinderen en broers/zussen en alleen indien BG102A = 1. 
 
BG408 Heeft u aan {omschrijving, naam} de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gegeven bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren? Bij deze vraag kunt u weer gebruik maken van toonkaart 7. 
INT: gebruik toonkaart 7. 
1 niet 

 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
BG501 Hoe zou u al met al uw relatie met {omschrijving, naam} omschrijven? U kunt kiezen uit de 

antwoordmogelijkheden op toonkaart 8. 
INT: gebruik toonkaart 8. 

 1 niet zo goed 
 2 redelijk 
 3 goed 
 4 heel goed 
 
De vragen BG502 tot en met BG505H worden niet gesteld als voor een alter geldt BX603=1 en BX604=1 (en  
BX604A=1)  
 
BG502 Geven en nemen is een belangrijk aspect van relaties. Hoe zou u uw relatie met {omschrijving, naam} 

willen omschrijven, geeft u beiden ongeveer even veel, geeft u meer dan de ander, of geeft de ander meer 
dan u? U kunt toonkaart 9 gebruiken. 
INT: gebruik toonkaart 9. 

 1 respondent geeft meer  
 2 geeft beiden ongeveer even veel 
 3 de ander geeft meer 
 
Vraag BG503 wordt alleen gesteld over personen die niet bij de respondent in huis wonen (dus niet gesteld als 1  
op BX501 of BX501B en niet voor partner als BPARTNER > 1). 
 
BG503 Bij de volgende vraag hoort toonkaart 10. Als u contact met {omschrijving, naam} heeft, is dat dan meestal 

op uw initiatief, meestal op het initiatief van de ander, of is dat min of meer gelijk? 
INT: gebruik toonkaart 10. 

 1 meestal op initiatief respondent 
 2 min of meer gelijk 
 3 meestal op initiatief van de ander 
 
Vragen BG504 t/m BG505H worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld  
over een volgende persoon. 
 
BG504 Bij de volgende vraag hoort weer toonkaart 7. Heeft u in de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, 

spanningen of onenigheid ervaren met {omschrijving, naam}? 
INT: gebruik toonkaart 7. 

 1 niet  door naar volgende persoon 

 2 een enkele keer 
 3 meerdere keren 
 
BG505A  We willen graag weten waarover deze conflicten gingen. Er zijn een aantal mogelijkheden. Wilt u bij elk van 

deze mogelijkheden aangeven of u er de afgelopen 3 maanden met {omschrijving, naam} conflicten over 

heeft gehad? Gingen deze conflicten over geld, bezittingen of erfenis? 
1  ja 
2  nee 

 
BG505B  Over andere praktische zaken? 

1  ja 
2  nee 
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BG505C  Over levensbeschouwing en normen en waarden? 

1  ja 
2  nee 

 
BG505D  Over politiek? 

1  ja 
2  nee 

 
BG505E  Over de relatie zelf? 

1  ja 
2  nee 

 
BG505F  Over hoeveel aandacht men voor elkaar heeft? 

1  ja 
2  nee 

 
BG505G  Over hoeveel hulp er onderling wordt geboden? 

1  ja 
2  nee 

 
BG505H  Over hoeveel onderling contact er is? 

 1  ja 
 2  nee 
 
Vragen BG601 t/m BG601I worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld  
over een volgende persoon. BG601A wordt alleen voor kinderen, siblings, en de vriend gesteld, want voor de  
anderen is dit al eerder gevraagd. 
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan eindigt de vraag na ‘sinds het vorige interview’ . 
Indien voor een alter geldt dat daar helemaal geen contact mee is, dus zowel BX603=1  als BX604=1 dan vragen  
BG601A t/m BG601I niet stellen. 
  
BG601 Nu willen we graag vragen of  {omschrijving, naam} sinds het vorige interview,  in {maand/jaar interview 

wave 1}, één van de volgende ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt.  

 
BG601A  Is hij/zij gescheiden? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601B  Heeft hij/zij een ernstige ziekte of handicap gekregen? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601C  Heeft hij/zij ernstige psychische problemen gehad? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601D   Is hij/zij verslaafd geweest aan alcohol of drugs? 

1  ja 
2  nee 

   
BG601E  Heeft hij/zij te maken gehad met een faillissement of ernstige financiële problemen? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601F  Is hij/zij slachtoffer geworden van een ernstig ongeval? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601G Is hij/zij slachtoffer geworden van een geweldsdelict? 

1  ja 
2  nee 

 
BG601H  Is hij/zij in aanraking geweest met politie of justitie of veroordeeld door de rechter? 

1  ja 
2  nee 
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BG601I  Is hij/zij slachtoffer geweest van seksueel misbruik? 

1  ja 
2  nee 
 
 
Vragen BG602 t/m BG604 worden achter elkaar gesteld over een persoon, waarna ze opnieuw worden gesteld  
over een volgende persoon. NB Hier stond: deze vragen worden alleen gesteld voor kinderen en voor ouders of  
schoonouders. Claartjes voorstel is dit toch voor alle alters te vragen; is een zeer belangrijke indicator voor  
behoefte aan steun waarvoor we liever niet van de schriftelijke vragenlijsten afhankelijk moeten zijn. 

 
BG602  Nu enkele vragen over de gezondheid van {omschrijving, naam}. Hoe is het in het algemeen met zijn/haar 

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 

 
BG603  Heeft hij/zij last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 

1 ja 

2 nee  vraag BH101 

 
BG604  In welke mate wordt hij/zij door deze langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps belemmerd in zijn/haar 

dagelijkse bezigheden? 
1 sterk belemmerd 
2 licht belemmerd 
3 niet belemmerd 
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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. de  in wave 1 random geselecteerde in leven zijnde ouder. 
3. de  in wave 1 random geselecteerde in leven zijnde broer of zus. 
4-5. de twee in wave 1 geselecteerde in leven zijnde kinderen. 

 
BH101 Net als de vorige keer willen wij ook graag een paar dingen vragen aan andere familieleden van u. Het gaat 

dan om de volgende personen: {namen en omschrijvingen die door de computer gegenereerd zijn}. 

Deze personen willen wij vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15-25 
minuten, afhankelijk van de situatie. Vanzelfsprekend zullen de antwoorden die uw familieleden geven 
volkomen vertrouwelijk door ons worden behandeld. 

 
Er is een onderscheid in 3 groepen alters: 

1. alter heeft niet eerder meegedaan  vraag BH201 

2. alter heeft eerder meegedaan en aangegeven niet meer benaderd te willen worden  volgende 
alter 

3. alter heeft eerder meegedaan en aangegeven wel weer benaderd te willen worden  vraag 
BH202/203 

 
BH201 Mag {omschrijving, naam} benaderd worden? Hij of zij kan altijd nog zelf beslissen of hij of zij mee doet. U 

beslist dus níet voor hem/haar. 

 1 ja  vraag BH202/BH203 

 2 Ik wil eerst met {omschrijving, naam} overleggen  vraag BH203 

 3 nee  door naar volgende alter 

 
BH201a INT: Zelf naderhand de volgende vraag invullen. 
          Anker heeft met {omschrijving, naam} overlegd en {omschrijving, naam} mag wel/niet benaderd worden. 

 1 alter mag wel benaderd worden 
 2 alter mag niet benaderd worden 
 
De volgende handeling wordt alleen uitgevoerd als de alter bij de respondent in huis woont. 

 

BH202 INT: Pak de altervragenlijst voor {omschrijving, naam} en plak de goede naamsticker erop.  Laat deze, 
met de begeleidende brief en een antwoordenveloppe achter.  

 Is  {omschrijving, naam} aanwezig, overhandig de vragenlijst dan zelf. 
 Laat ook een vragenlijst achter als het anker eerst nog overleggen wil met de alter. Leg dit uit aan het anker. 

 
De vragen BH203 t/m BH207B worden alleen gesteld als de alter niet bij de respondent in huis woont (geen 1 op  
BX501 of BX501B). 
 
BH203 Indien bij BH201 antwoord 2:  Voor de zekerheid wil ik toch alvast het exacte adres en de naam van uw 

{omschrijving, naam} controleren. Wij gebruiken deze gegevens alleen als u alsnog toestemming hebt 

gegegeven om dit familielid te benaderen.  
 Indien bij BH201 antwoord 1:  
 Dan wil ik graag het exacte adres en de naam van uw {omschrijving, naam} controleren. Op scherm 

verschijnt NAW-informatie uit wave 1 OF, indien alter verhuisd, naam en straat/postcode uit wave 2. 
 De achternaam van uw {omschrijving, naam} is: {voorvoegsels, naam} 

Indien geen achternaam bekend: Wat is de achternaam van uw {omschrijving, naam}? 

- naam noteren 
 
BH204 Voer evt. voorvoegsels van de achternaam in van {omschrijving, naam}. 
 INT: (b.v.: van der) 
 - noteer eventuele voorvoegsels 
 
BH205 De voorletters zijn: {voorletters} 

Indien geen voorletters bekend: Wat zijn de voorletters van {omschrijving, naam}? 
 INT: Voer de voorletters in gescheiden door een punt. 

 - noteer voorletters 
 
BH206 Klopt het volgende adres van {omschrijving, naam}? 
 INT: Lees het adres op en vul ontbrekende gegevens in. Ook het land moet erbij staan als het een 

buitenland is! 
 - noteer of corrigeer straat, plaats, postcode, huisnummer en evt. achtervoegsel van huisnummer 
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BH207 Heeft u ook een e-mailadres van  {omschrijving, naam}? Zo ja, wat is dat adres? 

 ................. @ ............ 
 
Indien AN101 en/of AB202 en/of AB302 Turkije, Marokko: 
 
BH208 Mag het een vragenlijst in het Nederlands zijn of liever een in het Turks of Arabisch? 

1 Nederlands 
2 Turks 
3 Arabisch 
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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. 
 
Vraag BI101 wordt alleen gesteld als de respondent een partner heeft (incl. LAT-partner!), maar geen 
thuiswonende kinderen. (BPARTNER > 0  en geen enkele 1 op BX501 of BX501B voor huidige kinderen) 
 
BI101 Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen samen met uw partner het avondeten? 

– noteer het aantal dagen 

INT: indien de respondent gewoonlijk op doordeweekse dagen nooit samen met 
zijn/haar partner het avondeten eet, vul dan '0' in. 

 
De vragen BI102 en BI103 worden alleen gesteld als de respondent een partner heeft (incl. LAT-partner!) én  
thuiswonende kinderen. (BPARTNER > 0 en tenminste één 1 op BX501 of BX501B voor huidige kinderen) 
 
BI102 Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen samen met uw partner het avondeten, al of niet met 

kinderen? 
– noteer het aantal dagen 

INT: indien de respondent gewoonlijk op doordeweekse dagen nooit samen met 
zijn/haar partner het avondeten eet, vul dan '0' in. 

 
BI103 En hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen met het hele gezin, dus partner en {uw kind /alle 

kinderen}, het avondeten? 
Kinderen van de partner of ex-partner die in huis wonen tellen ook mee. 

 INT: indien de respondent gewoonlijk op doordeweekse dagen nooit samen met 
zijn/haar partner het avondeten eet, vul dan '0' in. 

 
Vraag BI104A wordt alleen gesteld als de respondent met een partner samenwoont én thuiswonende kinderen  
heeft. (BPARTNER > 1 en tenminste één 1 op BX501 of BX501B voor huidige kinderen) 
 
BI104A Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen alleen met {uw kind /alle kinderen} het avondeten, dus 

zonder partner? 
Kinderen van de partner of ex-partner die in huis wonen tellen ook mee. 
– noteer het aantal dagen 

INT: indien de respondent gewoonlijk op doordeweekse dagen nooit samen met 
zijn/haar partner het avondeten eet, vul dan '0' in. 

 
Vraag BI105B wordt alleen gesteld als de respondent niet met een partner samenwoont, maar wel thuiswonende 
kinderen heeft. (tenminste één 1 op BX501 of BX501B voor huidige kinderen en BPARTNER < 2) 

  
BI105B Hoe vaak eet u gewoonlijk op doordeweekse dagen alleen met {uw kind /alle kinderen} het avondeten? 

 – noteer het aantal dagen 

INT: indien de respondent gewoonlijk op doordeweekse dagen nooit samen met 
zijn/haar partner het avondeten eet, vul dan '0' in. 

 
De vragen BI305 t/m BI308 worden alleen gesteld aan respondenten met één of meer thuiswonende kinderen  
jonger dan 13 jaar. (voor tenminste 1 kind: (BX501=1 of BX501B = 1) en BAGEC1…BAGED3<13) 

 
BI305 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een buur, kennis, vriend of 

vriendin? 
 1 ja 
 2 nee 
 
BI306 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een familielid? 

 1 ja 
 2 nee 
 
BI307 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een kinderdagverblijf of 

bedrijfscrèche? 
 1 ja 
 2 nee 
 
BI308 Is uw kind of zijn uw kinderen de afgelopen twee weken opgevangen door een gastouder? 

 1 ja 
 2 nee 
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J. KLEINKINDEREN 

 
Vragen BJ102 t/m BJ104B alleen stellen voor NKPS-respondenten. 

 
In wave 1 zijn vragen gesteld over één kleinkind. Er waren toen 4 condities voor de selectie: 

1. Als er in wave 1 1 kind was uit blok G dat zelf kinderen had. (AG102KA>0 of AG102KB>0  maar niet 
beide) 
2. Als er in wave 1 >1 kind was uit blok G dat zelf kinderen had. (AG102KA>0 en AG102KB>0) 
3. Als er in wave 1 geen kind was uit blok G dat zelf kinderen had, maar er wel een ander kind was 
met kinderen (AG102KA=0 en AG102KB=0 en AJ101>0). 
4. Als er in wave 1 geen kleinkind was. (AG102KA=0 en AG102KB=0 en (AJ101=0 of AJ101 missing). 

Indien informatie bij AG102KA en/of AG102KB ontbreekt, blok J overslaan. 
 
In deze condities is toen de volgende selectie gemaakt: 

1. Het oudste kind van dat kind. 
2. Een random selectie van 1 kind en daarvan het oudste kind. 
3. Het oudste kleinkind. 
4. Geen kleinkind. 

 
Vraag BJ102 stellen als conditie 1 of 2 waar is. 
Indien conditie 2 waar is ‘ welkgkid’ gebruiken om te zien bij  welk kind (Aof B) het kleinkind hoort.  

 
BJ102 Over het oudste kind van {omschrijving/ naam} willen we graag nog een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok: vragen BX400, BX401, BX402,  
BX501, BX502, BX601 t/m BX604, BX701 t/m BX705. 
 
Vraag BJ103 t/m/ BJ104 stellen als conditie 3 waar is. 
 
BJ103 Over uw oudste kleinkind willen we graag nog een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok: vragen BX400, BX401, BX402, \ 
BX501, BX502, BX601 t/m BX604, BX701 t/m BX705. 
 

Nu komen alle eigen kinderen van de respondent die eerder in het interview naar voren zijn gekomen op het scherm te  
staan met {omschrijving/naam, geboortejaar (AX301XX), en geslacht (AX201XX)}. 

 
BJ104 Van welk kind is dit kleinkind? 

INT: Kies het betreffende kind uit de lijst. 
 
Vraag BJ104B stellen als conditie 4 waar is en BG102C (voor de kinderen KA en/of KB) groter is dan 0. 
Als BG102 voor beide kinderen ka en kb groter dan 0, dan random selectie van 1 kind. 
Indien BG102 voor een van beide groter dan 0, dan doorgaan met dat kind (dus ka of kb). 
 
BJ104B Over het na het vorige interview geboren kind van {omschrijving, naam} willen we graag nog een paar 

vragen stellen. Als er meer kinderen van dit kind zijn geboren, gaat het om het eerstgeboren kind na het 
vorige interview. 

 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok: vragen BX201, BX301, BX501, 

BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 

 
Vragen BJ105 t/m BJ108 alleen stellen voor SPVA-respondenten. 

 
BJ105 alleen stellen als oudste kind ≥ 15 jaar is, dus AX301C1 ≥ 15 jaar.  
 
BJ105 Hoeveel kleinkinderen heeft u? 

 - noteer het aantal kleinkinderen 
 
Vraag BJ106 wordt alleen gesteld als één of twee van de kinderen van de respondent over wie in Blok G vragen  
zijn gesteld, kinderen hebben. Als BG102A = 1 voor kind KA en/of KB is dit het geval en kan nu worden  
verdergegaan naar BJ106. Zo niet, dan kan het zijn dat kind KA en/of KB een kind boven de 12 heeft en moet  
vraag BJ105B worden gesteld indien BJ105 = 1, of BJ105C indien BJ105 > 1.  Vragen BJ107 en BJ108 worden  
gesteld als er geen kind is uit blok G dat zelf kinderen heeft, maar er wel een ander kind is met kinderen (BJ105  
> 0 en BJ105B =1 of BJ105 > 0 en BJ105c=1). 
 
BJ105B Is dit een kind van {omschrijving, naam kind KA} [indien beiden bestaan: {of omschrijving, naam kind 

KB}? 

 1 nee  vraag BJ107 
 2 ja, van {omschrijving, naam kind KA} 
 3 ja, van {omschrijving, naam kind KB} 



 37 

BJ105C Is hier een kind bij van {omschrijving, naam kind KA of {omschrijving, naam kind KB}? 

1 nee  vraag BJ107 
 2 ja, van {omschrijving, naam kind KA} 
 3 ja, van {omschrijving, naam kind KB} 
 4 ja, van {omschrijving, naam kind KA} en ook van {omschrijving, naam kind KB}  
 

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 G die zelf kinderen hebben, dan wordt één van deze twee kinderen random geselecteerd  
en gaan de vragen over het oudste kind van dit kind. 
  
BJ106 Over het oudste kind van {omschrijving, naam} willen we graag nog een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX201, BX301, BX501,  
BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 
  
BJ107 Over uw kleinkind {indien BJ10b =1} Over uw oudste kleinkind {indien BJ105C = 1} willen we graag nog 

een paar vragen stellen. 
 
Nu worden standaardkenmerken van dit kleinkind verzameld uit het X-blok, nl. vragen BX201, BX301, BX501,  
BX502, BX602, BX603, BX604, BX701 t/m BX705. 
 
Nu komen alle eigen kinderen van de respondent die eerder in het interview naar voren zijn gekomen op het scherm te  
staan met {omschrijving/naam, geboortejaar (AX301XX), en geslacht (AX201XX)}. 

 
BJ108 Van welk kind is dit kleinkind? 

INT: Kies het betreffende kind uit de lijst. 
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K. FAMILIE - ALGEMEEN 
 
Nu nog wat andere vragen over familie  
 
BK206 Heeft u gemeenschappelijk bezit met familieleden? Het gaat dan om dingen als een huis in het buitenland, 

een gezamenlijk bedrijf, een stuk grond, of het ouderlijk huis? 
 INT: Het gaat hier alleen om de eigen familie van de respondent, niet om de schoonfamilie 
 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen BK207 t/m BK209 alleen stellen indien één van beide of beide ouders nog in leven waren ten tijde van  
wave 1 (BB401FA>1 en/of BB401MA>1).  
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ vervangen door ‘ het vorige interview’.. 
 
BK207 Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=2, 3 of 4)) 

Hebben uw ouders u sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van een 

woning? 
Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=1 of leeg))  
Heeft uw vader sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van een woning? 

Indien ((BB401FA=1 of leeg) en (BB401MA(=2, 3 of 4))  
Heeft uw moeder sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van een woning? 

 1 ja 
 2 nee 
 
BK208 Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=2, 3 of 4)) 

Hebben uw ouders u sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van dure 

spullen? 
Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=1 of leeg ))  
Heeft uw vader sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van dure spullen? 
Indien ((BB401FA=1 of leeg) en (BB401MA= 2, 3 of 4))  
Heeft uw moeder sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van dure spullen? 

 1 ja 
 2 nee 
 
BK209 Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=2, 3 of 4)) 

Hebben uw ouders u sinds {maand/jaar interview wave 1} een bedrag ineens van minstens 5000 € 

gegeven? 
Indien ((BB401FA=2, 3 of 4) en (BB401MA=1 of leeg))  
Heeft uw vader sinds {maand/jaar interview wave 1} een bedrag ineens van minstens 5000 € gegeven?  
Indien ((BB401FA=1 of leeg) en (BB401MA(2, 3 of 4))  
Heeft uw moeder sinds {maand/jaar interview wave 1} een bedrag ineens van minstens 5000 € gegeven?  

 
En hebben uw ouders u sinds {maand/jaar interview wave 1} een bedrag ineens van minstens 5000 € 

gegeven? 
 1 ja 
 2 nee 
 
Vraag BK209B alleen stellen als een van de ouders sinds het vorige interview is overleden (BB401FB=2 en/of  
BB401MB=2). 
 
BK209B Heeft u na het overlijden van uw ouder een erfenis gehad van minstens 5000 €? 

 1 ja 
 2 nee 
 
De vragen BK210 t/m BK212 worden alleen gesteld als de respondent ten minste één kind heeft dat niet bij de  
respondent in het huishouden woont (er is minstens 1 kind voor wie geen 1 op BX501 en BX501B). 
Het gaat om bestaande kinderen uit wave 1 en nieuwe eigen of nieuwe adoptiekinderen en gemiste kinderen  
(niet stiefkinderen). 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ vervangen door ‘sinds het vorige interview’. 
 
BK210 De volgende drie vragen gaan over uw {kind dat niet bij u in huis woont/ kinderen die niet bij u in huis 

wonen}. Heeft u uw {kind / kinderen} sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de 

aanschaf van een woning? 
 1 ja 
 2 nee 
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BK211 Heeft u uw {kind / kinderen} sinds {maand/jaar interview wave 1} geld gegeven voor de aanschaf van 

dure spullen? 
 1 ja 
 2 nee 
 
BK212 En heeft u uw {kind / kinderen} sinds {maand/jaar interview wave 1} een bedrag ineens van minstens 

5000 € gegeven? 
 1 ja 
 2 nee 
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L. WONING 

 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ vervangen door ‘ sinds het vrogie interview’. 

 
BL100 Bent u sinds {maand/jaar interview wave 1} verhuisd, zo ja, was dat 1 keer of meerdere keren? 

1 niet verhuisd vraag BL105 

2 1 keer verhuisd 
3 meerdere keren verhuisd 

 
BL101 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 

 
BL102 Hoeveel kamers heeft deze woonruimte in totaal? Wilt u de keuken, badkamer, wc en open zolder niet 

meetellen, maar eventuele zolderkamers wel. (NB door vraag BL101 weten we of het een student op 
kamers betreft) 

 – noteer het aantal kamers 
 
BL103 In welke maand en welk jaar bent u op uw huidige adres komen wonen? 

 – noteer maand 
 – noteer jaartal 
 
BL105  Maakt u altijd deel uit van dit huishouden, of woont u ook een deel van de tijd ergens anders? 

 1 woont altijd hier  vraag BL204 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
BL106 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 
 
BL107 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt u elders? 

 – noteer het aantal nachten 
 
BL108 Bij wie bent u als u niet hier bent? 

 1 bij uw vader/moeder 
 2 bij uw partner 
 3 bij uw 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   vraag BL204 

 
BL109 Kent u de postcode van het adres waar u dan woont? 

 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
 
BL204 Bent u eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 

 1 ja 
 2 nee 
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Vraag BL205 wordt alleen gesteld als de respondent een partner heeft (incl LAT-partner) (BPARTNER > 0). 

 
BL205 Is uw partner eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Vraag BL206 wordt alleen gesteld als de respondent minstens één in leven zijnde ouder heeft (BB401FB=1 en/of  
BB401FB=1). 
 
BL206 Indien ((BB401FB=1) en (BB401MB=1)) => Zijn uw ouders eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige 

woning? 
 Indien ((BB401FB =1) en (BB401MB is ongelijk aan 1)) => Is uw vader eigenaar of mede-eigenaar van 

uw huidige woning? 
 Indien ((BB401FB is ongelijk aan 1) en (BB401MB =1)) => Is uw moeder eigenaar of mede-eigenaar van 

uw huidige woning? 
 1 ja 
 2 nee 
 
Vraag BL207 wordt alleen gesteld als de respondent minstens één in leven zijnde schoonouder heeft (((BC023=1  
en/of BC024=1) en BC015=1) en/of (BC053=1 en/of BC056=1)). 
 
BL207 Zijn uw schoonouders eigenaar of mede-eigenaar van uw huidige woning? 

 1 ja 
 2 nee 
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M. WERK, SCHOLING EN INKOMEN 
 
BM104 Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgerond? 

INT: gebruik toonkaart 11. 
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  kort mbo 
 8 mbo (4 jaar) 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
BM106  Volgt u op dit moment een opleiding?  

 1 ja 

 2 nee  vraag BM200 

 
BM107  Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? 

 1 dagopleiding 
 2 avondopleiding 
 
BM108 Wat is het niveau van de opleiding die u op dit moment volgt? 

INT: gebruik toonkaart 12. Pas op, de volgorde wijkt af van toonkaart 11/vraag BM104/vraag BM104 
 2 lagere school (incl. vglo) 
 3 lbo, huishoudschool, lhno (inclusief vmbo praktijk) 
 4 mavo, ulo, mulo (inclusief vmbo theoretische leergang) 
 5 havo, mms 
 6 vwo, hbs, atheneum, gymnasium 
 7 kort mbo 
 8 mbo (4 jaar) 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
BM200 Kunt u met behulp van toonkaart 13 aangeven welke situatie op u het meest van toepassing is? 
 INT: gebruik toonkaart 13. 

 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 
 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen dan  ‘in maand/jaar’ weglaten. Als informatie over betaald werk (AM201) ontbreekt, doorgaan met  
BM203 (vraag aanpassen).  
 
BM201 Dan willen we nu graag enkele vragen stellen over uw eventuele betaalde banen in de afgelopen jaren. 

Volgens onze gegevens had u tijdens het vorige interview, in {maand/jaar interview wave 1}: 
1  geen betaald werk (AM201=2) 
2  betaald werk (AM201=1) 

 
BM202 Klopt dit? 

1  ja  vraag BM204; informatie uit BM201 wordt ingevuld in BM204 

2  nee    vraag BM203 

 
NB: BM203 niet stellen, maar automatisch invullen, vanwege slechts 2 keuzemogelijkheden  
 
BM203 Wat was dan uw situatie? 
 
Indien informatie over betaald werk uit wave ontbreekt wordt de vraag:  
BM203  Wat was de situatie tijdens het vorige interview in {maand/jaar interview wave 1}? Had u betaald werk? 

INT: ook een paar uur werk of tijdelijk werk tellen mee. 
1  had geen betaald werk 
2  had betaald werk 
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informatie uit BM203 wordt ingevuld in BM204 

 
BM204 Situatie van respondent niet nogmaals tonen 

1  respondent verrichtte geen betaald werk  vraag BM223_1 

2  respondent verrichtte wel betaald werk  vraag BM205 

 
BM205 Wat was op dat moment uw functie of beroep? 

INT: De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als de respondent/u meer banen had ten 
tijde van het vorige interview , noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren werden besteed. 
– noteer de gegeven omschrijving 

  
BM206  INT: Klik op de ‘Backspace’ toets en probeer het beroep nader te classificeren. 

– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 
 
BM207 Hoeveel uur per week werkte u toen per week? Met uren bedoelen we steeds het aantal uren dat u volgens 

uw contract werkte. Als u geen contract had, gaat het om het feitelijke aantal uren. 
 INT: Bij meerdere banen, uren optellen. 
 – noteer het aantal uren per week 
 

INT: Er komen nu vragen over de veranderingen in uren. Het gaat hierbij steeds om contracturen, of als er 
geen contract was, om feitelijke uren. S.v.p. alleen grote veranderingen in uren meetellen, dat wil zeggen, 
veranderingen van 4 uur of meer per week. 

 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ weglaten. 
 
BM208 Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan sinds het vorige interview, {maand/jaar interview wave 1} 

veranderd? We bedoelen alleen veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2  nee  vraag BM220_1 

 
BM209 Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM210 Hoeveel uur per week ging u toen werken volgens uw contract (of als u geen contract had, feitelijk)? 

.... uren per week 
 
BM211 Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan sinds het vorige interview, nog een keer veranderd? We 

bedoelen weer alleen veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2  nee  vraag BM220_1 

 
BM212 Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

... maand   .... jaar 
 
BM213 Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
 
BM214  Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan sinds het vorige interview, nog een keer veranderd? We 

bedoelen weer alleen veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2  nee  vraag BM220_1 

 
BM215 Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM216 Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
 
BM217 Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan sinds het vorige interview, nog een keer veranderd? We 

bedoelen weer alleen veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2  nee  vraag BM220_1 

 
BM218 Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM219 Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
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BEGIN BAANGESCHIEDENIS VOOR BANEN X=1 tot en met X=N, net zo lang tot de huidige of laatste baan te 

voorschijn komt 

 
BM220_X  Werkt u nog steeds in die baan? Hiermee bedoelen we dezelfde werkgever en dezelfde functie, of, als u 

zelfstandig bent, hetzelfde bedrijf en hetzelfde werk. 

1  ja   vraag BM303 [dit is dan de huidige baan, waarover nog wat meer vragen komen bij 
BM303] 

2  nee 
 
BM221_X Wanneer bent u met die baan gestopt? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM222AX  Bent u toen min of meer meteen met een andere baan begonnen? 

1  ja, meteen met andere baan begonnen    vraag BM224_X 

2  nee, niet meteen met andere baan begonnen   vraag BM222BX 

 
BM222BX Wat werd uw situatie nadat u gestopt was? 
 INT: gebruik toonkaart 14. 
 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 
 
BM223_X  Heeft u daarna nog een betaalde baan gehad? 

1  ja 

2 nee  vraag BM320 

 
BM224_X Wanneer bent u met die baan begonnen? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM225_X  Wat was op dat moment uw functie of beroep? 

INT: De functie of het beroep zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als er meer banen zijn, noteer dan het 
soort werk waaraan de meeste uren worden besteed. 
– noteer de gegeven omschrijving 

 
BM226_X  INT: Klik op de ‘Backspace’ toets en probeer het beroep nader te classificeren. 

– classificeer het beroep vervolgens met behulp van de beroepenclassificatie van het CBS. 
 
BM227_X Hoeveel uur per week werkte u toen per week volgens uw contract toen u in die baan begon? Als u geen 

contract had, gaat het om feitelijke uren. 
 INT: Bij meerdere banen, uren optellen. 

 – noteer het aantal uren per week 
 
BM228_X Is het aantal uren waarin u werkte bij deze baan sindsdien veranderd? We bedoelen alleen veranderingen 

van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2 nee  vraag BM220_(X+1) 

 
BM229_X  Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM230_X  Hoeveel uur per week ging u toen werken volgens uw contract? 

.... uren per week 
 
BM231_X  Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan nog een keer veranderd? We bedoelen weer alleen 

veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2 nee  vraag BM220_(X+1) 

 
BM232_X Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM233_X Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
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BM234_X Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan nog een keer veranderd? We bedoelen weer alleen 

veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2 nee  vraag BM220_(X+1) 

 
BM235_X  Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM236_X  Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
 
BM237_X  Is het aantal uren waarin u werkte bij die baan nog een keer veranderd? We bedoelen weer alleen 

veranderingen van 4 uur per week of meer. 
1  ja 

2  nee   vraag BM220_(X+1) 

 
BM238_X Wanneer is dat aantal uren veranderd? In welke maand en welk jaar? 

.... maand   .... jaar 
 
BM239_X Hoeveel uur per week ging u toen werken? 

.... uren per week 
 
Naar vragen BM220_(X+1) en verder, net zo vaak totdat iemand code 2 heeft op BM220_X, dan door met BM303. 
 
BM303 Bent u als werknemer in loondienst, werkt u voor eigen rekening, of bent u meewerkend gezinslid? 

 1 in loondienst  vraag BM304 

 2 voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf  vraag BM306 

 3 meewerkend gezinslid  vraag BM308 

 
BM304  Werkt u in een bedrijf van een gezins- of familielid? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BM308 

 
BM305  In welke relatie staat dit gezins- of familielid tot u? 

 1 partner 
 2 ouder 
 3 schoonouder 
 4 broer of zus 
 5 zwager of schoonzus   
 6 kind 
 7 kleinkind 
 8 grootouder 
 9 andere familie 
 
Vragen BM306 t/m BM307 alleen stellen als BM303 = 2. 
 
BM306  Werken er in uw bedrijf gezins- of familieleden van u? 

 1 ja 

 2 nee  vraag BM308 

 
BM307  In welke relatie staat dit familielid tot u? 
 INT: 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 
 
BM308 Geeft u in uw functie of beroep leiding aan andere mensen? 

1 ja 

2 nee  vraag BM310 

 
BM309 Aan hoeveel mensen geeft u leiding? 

 - noteer het aantal personen aan wie leiding wordt gegeven  
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Opmerking: de uren hierna zijn weer de feitelijk huidige uren. Uit de loopbaan kunnen de contracturen worden  
gehaald. 
 
BM310 Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week in deze baan? Het gaat om de feitelijke uren die u in een normale 

week maakt. 
INT: Bij meerdere banen, uren optellen. 

 – noteer het aantal uren per week 
 
BM312 Vereist uw beroep dat u meer dan eens buiten kantoortijden moet werken, dat wil zeggen buiten 7-18 uur? 

1 ja 
2 nee 

 
BM313 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 

 
BM314 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 

  
BM315 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 

 
BM316 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 

 
BM317 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 
 
BM317b  Hoe lang doet u er normaal gesproken over om naar uw werk te reizen? Reken een enkele reis van deur tot 

deur. 
... minuten 

 
BM318 Kent u de postcode van  het adres waar u normaal gesproken werkt? 

 INT: Als de respondent/Als u geen vast werkadres heeft, noteer dan “1000 AA” als postcode. Iemand/U 
heeft geen vast werkadres, als hij of zij/u voortdurend onderweg is/bent of op wisselende plaatsen werkt. 
Heeft iemand/u twee werkadressen, dan gaat het om het werkadres waar de meeste tijd wordt 
doorgebracht. 

 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
 
BM320 Tot zover de vragen over uw arbeidsloopbaan. Nu enkele andere zaken. Hoeveel auto’s heeft u in uw 

huishouden? 
– noteer het aantal 

INT: indien de respondent geen auto’s in zijn/haar huishouden heeft, vul dan '0' in. 
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De vragen BM701 t/m BM702 worden alleen gesteld als de respondent betaald werk heeft (laatste BM220_X = 1,  
dus BM303 > 0). Hier had Matthijs een verandering aangebracht t.o.v. wave 1– geen conditie ipv conditie betaald  
werk. Dat is m.i. niet handig/logisch gezien consistentie en gezien het feit dat er ook vragen komen over  
uitkeringen 

 
BM701 We willen graag ook nog wat vragen stellen over uw inkomen uit arbeid. Wij kunnen u verzekeren dat ook 

deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Allereerst, hoe krijgt u uw inkomen uitbetaald? Is dat per 
maand, per vier weken, per week of onregelmatig? 
1 per maand betaald 
2 per vier weken betaald 
3 per week betaald 
4 onregelmatige inkomsten, gemiddeld per maand 

5 weet niet  vraag BM702 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM702) 

6 wil niet zeggen  vraag BM702 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM702) 

7 geen inkomen  vraag BM703 

 
BM701B Wat is het netto bedrag in Euro’s per {maand / vier weken / week / gemiddeld per maand}? 

– noteer het bedrag 

5 weet niet  vraag BM702 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM702) 

6 wil niet zeggen  vraag BM702 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM702) 

 
Vraag BM702 wordt alleen gesteld indien BM701 = 5 of 6 of indien BM701B = 5 of 6 of  indien CAWI-respondent  
naar BM702 is doorgestuurd. 
 
BM702 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van uw inkomen uit arbeid, willen wij u vragen te kijken naar 

toonkaart 15. Wilt u aangeven in welke groep uw netto maandinkomen uit arbeid ligt?  
 INT: gebruik toonkaart 15. 

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 2.550 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 (vervalt bij CAWI) 
19 wil niet zeggen (vervalt bij CAWI) 

 
BM703 Ontvangt u op dit moment zelf één of andere uitkering? 

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

2 nee  vraag BM801 

 
BM704  Wat voor soort uitkering ontvangt u? 

INT: 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 

 
BM705  Wat is het bedrag dat u iedere maand netto krijgt uitbetaald aan deze uitkeringen. Wij kunnen u verzekeren 

dat ook deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
INT: Als de respondent/u meer uitkeringen heeft, tel dan de verschillende bedragen bij elkaar op. Als de 
respondent/u het niet weet of niet wil zeggen sla de vraag dan over en beantwoord de volgende vraag. 
- noteer het genoten bedrag 
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Vragen BM705B en BM706 worden alleen gesteld aan respondenten die vraag BM705 niet hebben beantwoord. 
BM705B wordt overgeslagen in CAWI 
 
BM705B INT: Geef aan of de respondent het niet weet of niet wil zeggen. 

 1 weet niet 
 2 wil niet zeggen 
 
BM706 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van de hoogte van deze uitkeringen, wil ik u vragen te kijken 

naar toonkaart 15. Wilt u aangeven in welke groep deze netto uitkering per maand ligt?  
 INT: gebruik toonkaart 15. 
 - zelfde indeling als bij vraag BM702 
 
KENMERKEN VAN DE PARTNER 
 
Vragen BM801 tot en met BM817 alleen stellen voor mensen die momenteel een partner hebben (incl LAT- 
partner; BPARTNER > 0). 
 
BM801 Dan 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? 
INT: gebruik toonkaart 11. 
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  kort mbo 
 8 mbo (4 jaar) 
 9 hbo, kandidaatsexamen 
 10 universiteit 
 11 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 
 
BM802  Volgt uw partner op dit moment een opleiding?  

 1 ja 
 2 nee 
 
BM810 Heeft uw partner op dit moment betaald werk? Ook een paar uur per week of tijdelijk werk tellen mee. 

 1 ja  vraag BM813A 

 2 nee  
 
BM811 Kunt u met behulp van toonkaart 14 aangeven welke situatie op {hem /  haar} het meest van toepassing is? 
 INT: gebruik toonkaart 14. 
 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 
 
Vragen BM813A t/m BM815 alleen stellen als BM810 = 1 (partner werkend). 
 
BM813A 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  
 3 meewerkend gezinslid 
 
BM813B niet stellen als partner zelfstandige is, dus als BM813A=2 
 
BM813B Hoeveel uur werkt uw partner volgens {zijn / haar} arbeidscontract? 
 INT: Bij meerdere banen, uren optellen. 

 - noteer het aantal uren per week 
 
BM813C  Hoeveel uur werkt uw partner feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om de uren die uw partner feitelijk 

maakt in een normale week. 
 INT: Bij meerdere banen, uren optellen. Als de respondent/u het aantal uren niet precies weet, schrijf dan op 

hoeveel het ongeveer is. 
 - noteer het aantal uren per week 
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BM813D  Hoe lang doet uw partner er normaal gesproken over om naar zijn/haar werk te reizen? Reken een enkele 

reis van deur tot deur. 
... minuten 

 
Vraag BM814 niet stellen als partner zelfstandige is, dus als BM813A=2 
 
BM814  We willen graag ook nog een paar vragen stellen over het inkomen uit arbeid van uw partner. Hoe krijgt uw 

partner het inkomen uitbetaald? Is dat per maand, per vier weken, per week of onregelmatig? 
1 per maand betaald 
2 per vier weken betaald 
3 per week betaald 
4 onregelmatige inkomsten, gemiddeld per maand 

5 weet niet  vraag BM815 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM815) 

6 wil niet zeggen  vraag BM815 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM815) 

7 geen inkomen  vraag BM816 

 
Indien BM813A=2 vraag aanvullen met ‘gemiddeld per maand’  
 
BM814B Wat is het bedrag in Euro’s per {maand / vier weken / week / gemiddeld per maand}. 

– noteer het bedrag 

5 weet niet  vraag BM815 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM815) 

6 wil niet zeggen  vraag BM815 (vervalt bij CAWI; indien niet ingevuld, naar BM815) 

 
 
Vraag BM815 wordt alleen gesteld indien BM814 = 5 of  6 of BM814B=5 of 6 of indien CAWI-respondent naar 

BM815 is doorgestuurd. 

 
BM815 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van het inkomen van uw partner, willen wij u vragen te kijken 

naar toonkaart 15. Wilt u aangeven in welke groep het totale netto maandinkomen van uw partner ligt?  
 INT: gebruik toonkaart 15. 

- zelfde indeling als bij vraag BM702 
 
BM816 Ontvangt uw partner op dit moment zelf één of andere uitkering? 

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

2 nee  vraag BN201 

 
BM817  Wat voor soort uitkering ontvangt uw partner? 

INT: 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 

 
BM818  Wat is het bedrag dat uw partner  iedere maand netto krijgt uitbetaald aan deze uitkeringen. Wij kunnen u 

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

 
Vragen BM819 en BM820 worden alleen gesteld aan respondenten die vraag BM818 niet hebben beantwoord. 
BM819 wordt overgeslagen in CAWI 
 
BM819 INT: Geef aan of de respondent het niet weet of niet wil zeggen. 

 1 weet niet 
 2 wil niet zeggen 
 
BM820 Omdat we toch graag een indruk willen hebben van de hoogte van deze uitkeringen, wil ik u vragen te kijken 

naar toonkaart 15. Wilt u aangeven in welke groep deze netto uitkering per maand ligt?  
 INT: gebruik toonkaart 15. 
 - zelfde indeling als bij vraag BM702 
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N. ETNICITEIT, RELIGIE EN GEZONDHEID 

 
BN201  Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of religie? 

1 ja 

2 nee  vraag BN203 

 
BN202 Welk geloof is dat? 

1 Rooms-Katholieke Kerk 
2 Protestantse Kerk in Nederland (voorheen Nederlands-Hervormde Kerk) 
3 Protestantse Kerk in Nederland (voorheen 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 

 
BN203  Toen u voor het eerst zelfstandig ging wonen, rekende u zichzelf toen tot een bepaalde godsdienst, 

kerkgenootschap of religie? 
1 ja 

2 nee  vraag BN250 
4 niet van toepassing (woont nog bij ouders)  vraagBN250 

 
BN204 Welk geloof was dat toen? 

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 Engelische 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 BN250 t/m BN268N alleen stellen als het geboorteland van de vader en/of de moeder en/of de  
respondent één van de volgende landen is: Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen (AN101 heeft deze  
waarde en/of AB202 en/of AB302), anders door naar vraag BN301. In de vraagstelling staat  
[Turkse/Marokkaanse/Surinaamse/Antilliaanse]. Hieruit moet steeds door het CAPI-programma een keuze  
worden gemaakt o.b.v. het geboorteland van de respondent of de moeder of de vader (in deze volgorde!). 
 
BN250 We leggen u nu een aantal stellingen voor over de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. 

Wilt u bij elk van deze stellingen aangeven of u het er mee eens bent of mee oneens? U kunt steeds kiezen 
uit de volgende antwoorden. 
INT: gebruik toonkaart 16 

1 helemaal mee eens 
2 mee eens  
3 niet eens, niet oneens 
4 mee oneens 
5 helemaal mee oneens 

 6. niet van toepassing (bij BN250G en BN250I indien geen kinderen) 
INT: lees elke stelling voor. 

  
BN250A Ik vind het belangrijk om goed Nederlands te spreken.      
BN250B Ik vind het belangrijk om op de {Turkse/Marokkaanse/Surinaamse/Antilliaanse} manier te leven. 
BN250C Ik vind het belangrijk om veel contact te hebben met Nederlanders.    
BN250D   Ik vind het belangrijk om goed mijn eerste taal te spreken. INT: leg uit: hiermee bedoelen we de taal uit het 

land waar u of uw ouders vandaan komen. 
BN250E  Ik vind het belangrijk om mee te doen met {Turkse/Marokkaanse/Surinaamse/Antilliaanse} activiteiten en 

feesten. 
BN250F  Ik vind het belangrijk om op de Nederlandse manier te leven. 
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BN250G Ik vind het belangrijk om mijn kinderen volgens de {Turkse/Marokkaanse/Surinaamse/Antilliaanse} 

manier op te voeden. 
BN250H   Ik vind het belangrijk om mee te doen met Nederlandse activiteiten en feesten. 
BN250I   Ik vind het belangrijk om mijn kinderen volgens de Nederlandse manier op te voeden. 
BN250J   Ik vind het belangrijk om veel contact te hebben met {Turken/Marokkanen/Surinamers/Antillianen}. 

 
BN251 We leggen u nu enkele uitspraken en meningen voor over de Nederlandse samenleving. Wilt u zeggen in 

hoeverre u het daar mee eens bent? 
INT: gebruik toonkaart 16 : 

1  helemaal mee eens 
2  mee eens 
3  niet eens, niet oneens 
4  mee oneens 
5  helemaal mee oneens 

 
INT: lees elke stelling voor. 

 
BN251A In Nederland krijg je als buitenlander alle kansen· 
BN251B Nederland staat vijandig tegenover buitenlanders·  
BN251C   In Nederland worden je rechten als buitenlander gerespecteerd  ·  
BN251D   Nederland is een gastvrij land voor buitenlanders·  
BN251E   In Nederland zijn de mensen onverschillig ten opzichte van buitenlanders  ·  
BN251F   In Nederland word je als buitenlander rechtvaardig behandeld  ·  
BN251G   In Nederland zijn er voor buitenlanders veel beperkingen  ·  
BN251H   Nederland staat open voor buitenlandse culturen 

 
BN252 Stel dat u nieuwe buren mag uitkiezen. Zou u het liefst naast een landgenoot wonen, naast een 

Nederlander, of maakt het u niet uit? 
 1  een landgenoot 
 2  een Nederlander 
 3  maakt niet uit 
 
BN253 Hoe vindt u het al met al om in Nederland te wonen? 

1  erg fijn·  
2  fijn·  
3  niet fijn, maar ook niet vervelend·  
4  vervelend·  
5  heel vervelend 

 
BN254 We willen u nu nog twee vragen stellen over de buurt waarin u woont. Vindt u het prettig om in deze buurt te 

wonen? 
1  ja, prettig·  
2  ja, gaat wel·  
3  nee, niet prettig·  
4  nee, helemaal niet prettig 

 
BN255 Wat vindt u van het aantal buitenlanders in uw buurt? ·  

1  te veel buitenlanders·  
2  prima·  
3  te weinig buitenlanders 

 
BN256 Ik wil u nu een vraag stellen over de manier waarop Nederlandse ouders hun kinderen opvoeden. Vindt u 

dat ze dat goed, niet zo goed, slecht of zeer slecht doen? ·  
1  goed·  
2  niet zo goed·  
3  slecht·  
4  zeer slecht 

 
BN257 Voelt u zich met Nederlanders op uw gemak? 

1  ja, zeer 
2  ja, enigszins 
3  nee, niet zo 
4  nee, helemaal niet 

 
BN258 Hoe vaak gaat u voor vakantie terug naar het land van herkomst (van uw ouders)? 

1  meermaals per jaar 
2  eens per jaar 
3  eens per twee jaar 
4  af en toe 
5  nooit 
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BN259 Hoe vaak komen familieleden uit het land van herkomst bij u voor (vakantie-) bezoek? 

1  meermaals per jaar 
2  eens per jaar 
3  eens per twee jaar 
4  af en toe 
5  nooit 

  
BN260  Heeft u in de afgelopen vijf jaar voor een periode langer dan 3 maanden in het land van herkomst 

verbleven? 
1  ja  

2  nee   vraag BN262 

 
BN261 Wat was de reden voor uw laatste verblijf van langer dan 3 maanden in het land van herkomst? 

1  studie  
2  werk 
3  familiebezoek 
4  verzorging/ondersteuning van hulpbehoevende familieleden 
5  anders 

 
BN262 Bent u van plan om in de toekomst voor langere tijd (3 maanden of langer) te verblijven in het land van 

herkomst? 
1  ja 

2  nee  vraag BN264 

 
BN262B Bent u ook van plan om permanent te verblijven in het land van herkomst? 

1  ja 
2  nee 

 
BN263 Wat is de reden om in de toekomst naar het land van herkomst te gaan? Geef alleen de belangrijkste reden 

aan. 
1  studie  
2  werk 
3  familiebezoek 
4  verzorging/ondersteuning van hulpbehoevende familieleden 
5  pensioen 
6  discriminatie in Nederland 
7  anders 

 
BN264.  Draagt u bij aan de verzorging van personen in uw herkomstland door bijvoorbeeld geld of goederen te 

sturen? 
1  ja  

2  nee vraag BN265A 

 
BN264A  Om welke personen gaat dat? Draagt u bij aan de verzorging van eventuele ouders in het buitenland? 

1  ja 
2  nee 
3  niet van toepassing 

 
BN264B  Draagt u bij aan de verzorging van eventuele kinderen in het buitenland? 

1  ja 
2  nee 
3  niet van toepassing 

 
BN264C  Draagt u bij aan de verzorging van eventuele andere familieleden in het buitenland? 

1  ja 
2  nee 
3  niet van toepassing 

 
BN265A  Heeft u als een gesprek in het Nederlands wordt gevoerd, wel eens moeite met de Nederlandse taal? 

1  ja, vaak moeite/ spreekt geen Nederlands 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
BN265B  Heeft u bij het lezen van kranten, brieven, of folders wel eens moeite om de Nederlandse taal te begrijpen? 

1  ja, vaak moeite/ leest geen Nederlands 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
Vraag BN266 alleen stellen als de respondent een partner heeft (incl. LAT-partner). (BPARTNER > 0) 
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BN266  Spreekt u met uw partner Nederlands? 

1 ja vaak/altijd 
2 ja, soms 
3 nee, nooit 

 
Vraag BN267A alleen stellen als de respondent levende kinderen heeft (ongeacht thuis- of uitwonendheid)  
(tenminste één 1 op BX401BC1, …,BX401BD3) . 
 
BN267A Spreekt u met uw kinderen Nederlands? 

1 ja vaak/altijd 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
Vraag BN267B alleen stellen als de respondent levende ouders heeft (BB401FB=1 en/of BB401MB=1). 
 
BN267B Spreekt u met uw ouders Nederlands? 

1  ja vaak/altijd 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
Vraag BN276C alleen stellen als de respondent levende broers/zussen heeft. (tenminste één 1 op BX401S1,…,  
BX401U3) 
 
BN267C  Spreekt u met uw broers/zussen Nederlands? 

1  ja vaak/altijd 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
BN267D Spreekt u met uw andere familieleden Nederlands? 

1  ja vaak/altijd 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
Vraag BN276E alleen stellen als de respondent betaalde arbeid verricht. (laatste BM220_X = 1, dus vraag BM303  
> 0) 
 
BN267E   Spreekt u met uw collega’s Nederlands? 

1  ja vaak/altijd 
2  ja, soms 
3  nee, nooit 

 
BN268 Als u denkt aan ‘uw familie’, wie rekent u daar dan toe? We noemen steeds iemand, en dan kunt u aangeven 

wel, niet of niet van toepassing. 
1  wel 
2  niet 
3  niet van toepassing. 

 
BN268A Uw partner 
BN268B Uw kind(eren) 
BN268C Uw ouder(s) 
BN268D Uw broer(s) en zus(sen) 
BN268E De kinderen van uw broer(s) en zus(sen) 
BN268F Uw grootouder(s) 
BN268G Uw kleinkind(eren) 
BN268H Uw oom(s) en tante(s) 
BN268I De kinderen van uw oom(s) en tante(s) 
BN268J Andere familieleden 
BN268K Uw schoonouder(s) 
BN268L Uw zwager(s) of schoonzus(sen) 
BN268M Andere schoonfamilieleden 
BN268N Andere mensen (een vriend(in), iemand uit de buurt, etc.) 
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GEZONDHEID 

  
BN301 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  

 
BN302 Heeft u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 

1 ja 

2 nee  einde blok N 

 
BN303 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 

 
BN304 Sinds welk jaar heeft u last van deze ziekte, aandoening of handicap? 

 – noteer het jaar 
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P. AFSLUITING 

 
BP102 Dan ben ik nu gekomen aan de laatste vragen. 

Wij willen dit onderzoek over een paar jaar misschien 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 

 
BP103 Mag ik uw telefoonnummer noteren? Het gaat om uw vaste privénummer. 

1 ja 
2 nee 

 INT: Noteer eerst het netnummer. 
 - noteer het netnummer van het privé telefoonnummer 
 
BP103B INT: Noteer het abonneenummer. 

 - noteer het abonneenummer van het privé telefoonnummer 
 
BP103C Heeft u ook een mobiel nummer? 

1 ja 

2 nee  BP103E 

 
BP103D  Mag ik dat nummer ook noteren? 

- noteer het 06 nummer, zonder 06 ervoor te zetten 
 
BP103E  Heeft u ook een e-mailadres waarop u te bereiken bent? 

1 ja, namelijk  
2 nee 

 

De vragen P104 en P104B worden alleen gesteld aan respondenten die betaald werk hebben (laatste BM220_X =  
1, dus vraag BM303 > 0). 
 
BP104 Mag ik ook het telefoonnummer van uw werk noteren? 

1 ja 
2 nee 

 INT: 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 
 
BP104B INT: 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 
 
BP105 Ten slotte zou ik willen vragen of u toestemming geeft om uw gegevens uit dit onderzoek te combineren met 

CBS-gegevens, zoals gegevens over huishoudens en werkgelegenheid. Geeft u hiervoor toestemming? 
1 ja, geeft toestemming  
2 nee, geeft geen toestemming 

 
BP100 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 heeft gemaakt en willen u graag bedanken. Als dank hebben wij 
een geschenkbon, maar misschien geeft u het geld liever aan een goed doel. Wat is uw voorkeur? 

  
BP100a  INT: vul in 

 Respondent kiest voor: 
1 geschenkbon 
2 geld over te laten maken naar een goed doel  

 
Indien BP100a antwoord 1:  
 
INT: De geschenkbon zal door onze admininistriatie worden opgestuurd.  
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Indien BP100a antwoord 2: 
 

BP100b  De goede doelen waaraan geld kan worden overgemaakt zijn: Plan (vroeger Foster Parents  
 Plan), Unicef, Ronald MacDonald huizen, Stichting Doe een wens en Villa Pardoes 
 Welke kiest u ? 

 1. Plan 
 2. Unicef 
 3. Ronald MacDonald huizen  
 4. Stichting Doe een wens 
 5. Villa Pardoes 
 
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. 
 
Indien AN101 en/of AB202 en/of AB302 Turkije, Marokko: 
 
BP100A  Mag het een vragenlijst in het Nederlands zijn of liever een in het Turks of Arabisch? 

1 Nederlands 
2 Turks 
3 Arabisch 

 
 
INT: Plak op de  schriftelijke vragenlijst voor ankers een naamsticker en overhandig deze met een antwoordenveloppe. 
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X. ALTERKENMERKEN 

 
BX201 Wat is het geslacht van {omschrijving, naam}? 
 INT: Indien antwoord duidelijk, vraag niet voorlezen maar antwoord noteren. 

1 man  
2 vrouw 

 
BX301 Wat is {zijn / haar} geboortejaar? 

Als de respondent het geboortejaar niet kent, vraag dan om een zo goed mogelijke schatting./Als u het 
geboortejaar niet kent, graag een zo goed mogelijke schatting. 

 – noteer jaar 
 
BX400 INT: Vul in of de betreffende {omschrijving, naam} bekend is bij de respondent./Weet u om wie het gaat? 

1 respondent /u weet om wie het gaat 

2 respondent /u weet niet om wie het gaat   einde blok X 

 
BX401 Is {omschrijving, naam} nog in leven? 

1 ja  vraag BX403 of indien deze niet van toepassing, naar BX451 

2 nee 

3 weet niet  einde blok X 

 
BX402 In welk jaar is {omschrijving, naam} overleden? 

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

 – noteer jaar  einde blok X 

 
Vraag BX403a en BX403B alleen stellen als de alter een broer/zus is en als de respondent een SPVA-respondent  
is. 

 
BX403a  Deelt u beide ouders met deze broer of zus? 

1 ja, beide ouders  vraag BX451 

2 nee, alleen een ouder gemeenschappelijk  vraag BX403B 

 
BX303B  Welke ouder deelt u met deze broer of zus? 

 1 alleen moeder gemeenschappelijk 
 2 alleen vader gemeenschappelijk 
 
De vragen BX451 t/m BX453 worden alleen gesteld over nieuwe kinderen die de respondent heeft gekregen met  
de huidige partner indien de respondent niet met deze partner gehuwd is (kinderen geregistreerd bij BC019 of  
bij BC041, en BPARTNER = 1 of BPARTNER = 2, maar niet (BPARTNER=1 en BC012=1)). Anders door naar  
BX501.  
 
BX451 Als de respondent een man is (BA101=1) dan wordt de eerste vorm van deze vraag gesteld, als de 

respondent een vrouw (BA101=2) is dan wordt de tweede vorm van deze vraag gesteld. 
Heeft u {omschrijving, naam} wettelijk erkend? 

 Heeft uw partner {omschrijving, naam} wettelijk erkend? 

1 ja 

2 nee  vraag BX453 

 
BX452 Bent u beiden de wettelijke ouders van dit kind? 

1 ja  
2 nee 

 
BX453 Wie heeft het ouderlijk gezag over {omschrijving, naam}? 

1 u hebt het ouderlijk gezag, uw partner niet  
2 uw partner heeft het ouderlijk gezag, u niet 
3 u hebt beiden het ouderlijk gezag  
4 anders 

 
Vraag BX501 wordt niet gesteld als het een kind betreft dat uit een gescheiden relatie komt (zie lijst X-variabelen  
in C-blok)  
 
BX501 Woont {omschrijving, naam} hier in huis of niet? 
 INT: Als de respondent/u 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 BX701 

2 elders  vraag BX502 

 
Vragen BX501B t/m BX501I alleen stellen als het een kind betreft dat uit een gescheiden relatie komt. (zie lijst X- 
variabelen in C-blok)  
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BX501B Bij wie woont dit kind? 

INT: Lees alternatieven voor. 
1 bij u 
2 bij de ex-partner 
3 afwisselend bij u en de ex-partner 

4  elders  vraag BX502 

 
BX501C We willen graag ook wat nauwkeuriger weten hoe vaak dit kind bij u is en hoe vaak bij uw ex-partner. 

Hoeveel nachten per vier weken verblijft het kind gewoonlijk bij u? 
INT: Als het kind nooit bij de respondent/u is, vult u 0 in. 

 
BX501D En hoeveel nachten per vier weken verblijft het kind gewoonlijk bij uw ex-partner? 

INT: Als het kind nooit bij de ex-partner is, vult u 0 in. 
 
Alleen indien kind < 21 jaar 
 
BX501E Wie heeft het ouderlijk gezag over {omschrijving, naam}? 

 1 u hebt het ouderlijk gezag, uw ex-partner niet 
 2 uw ex-partner heeft het ouderlijk gezag, u niet 
 3 u hebt beiden het ouderlijk gezag 
 4 anders 
 
Alleen stellen indien BX501B= 1 
 
BX501F  Heeft uw ex-partner recht op omgang met {omschrijving, naam}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Alleen stellen indien BX501B= 1 
 
BX501G  Betaalt uw ex-partner aan u alimentatie voor {omschrijving, naam}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Alleen stellen indien BX501B= 2 
 
BX501H  Heeft u recht op omgang met {omschrijving, naam}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Alleen stellen indien BX501B= 2 
 
BX501I   Betaalt u alimentatie voor {omschrijving, naam}? 

 1 ja 
 2 nee 
 
Voor kinderen van gescheiden ouders, na deze serie vragen doorgaan als volgt. Als BX501B = 1 door naar  
BX605 (kind woont bij respondent), als BX501B = 4 door naar BX502 (kind woont elders), als BX501B = 2 of  
BX501B = 3 door naar BX601 (andere leefsituaties). NB voor bestaande kinderen door naar BX601, voor nieuwe  
kinderen door naar BX602. 

 
Vraag BX502 alleen stellen als de alter jonger is dan 21. Let op: dit kan ook voor kinderen van niet-gescheiden  
ouders, zo lang ze maar niet bij de respondent wonen en jonger zijn dan 21. 
 
BX502 Bij wie/hoe woont {omschrijving, naam}? 

1 bij zijn/haar partner 
 2 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 zijn/haar oom/tante van moederskant 
 9 bij zijn/haar oom/tante van vaderskant 
 10 bij zijn/haar ouders  

11 bij zijn/haar vader  
12  bij zijn/haar moeder  

 



 59 

 
Voor NKPS-respondenten is altijd bekend wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Voor SPVA- 
respondenten niet. De maand ontbreekt in 70 gevallen, dan maand in ‘maand/jaar’ weglaten. Het jaar ontbreekt  
in 7 gevallen, dan ‘maand/jaar’ vervangen door ‘ het vorige interview’.  
Indien alter is kleinkind en BX502=10, dan BX601 niet stellen 
 
BX601 Is {omschrijving, naam} verhuisd sinds {maand/jaar interview wave 1}? Zo ja, was dat één keer of 

meerdere keren? 

1 nee, niet verhuisd vraag BX603 

 2 ja, één keer verhuisd vraag BX602 

 3 ja, meerdere keren verhuisd vraag BX602 

 4 weet niet (alleen voor ex-partners) 
 
BX602 Kent u de postcode van het adres waar {omschrijving, naam} woont? 

 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
 
Vragen BX603 en BX604 en BX604A niet stellen als de alter bij de respondent woont, meer precies als BX501 = 1  
of BX501B = 1. 
 
BX603 Hoe vaak heeft u {omschrijving, naam} in de afgelopen twaalf maanden gezien? 

INT: 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 

 
BX604 Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met 

{omschrijving, naam}? 
INT: 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 

 
De SMS-vraag BX604A alleen stellen over de eigen vader en moeder. 
 
BX604A Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden via SMS of chatbox (bv MSN) contact gehad  
 met {omschrijving, naam}?  

INT: 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 BX605 en BX606 stellen voor kinderen uit een gescheiden relatie behalve als dat kind bij de ex-partner  
woont (dus niet stellen als BX501B  = 2). 
 
 
BX605 Hoe vaak heeft uw ex-partner {omschrijving, naam} in de afgelopen twaalf maanden gezien? Reken alleen 

de periode na de scheiding. 
INT: 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 
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BX606 Hoe vaak heeft uw ex-partner in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact 
gehad met {omschrijving, naam}? Reken alleen de periode na de scheiding. 
INT: 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 BX701 t/m BX705 alleen stellen als BX501 = 1  
 
BX701 Maakt {omschrijving, naam} altijd deel uit van dit huishouden, of woont {omschrijving, naam} ook een 

deel van de tijd ergens anders? 

 1 woont altijd hier  einde blok X 

 2 woont deel van de tijd ergens anders 
 
BX702 Hoe verdeelt {omschrijving, naam} 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 
 
Vraag BX702B alleen stellen als  BX702 = 3. 
 
BX702B Hoe vaak heeft u gemiddeld in zo’n periode telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met 

{omschrijving, naam}? 

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

 
BX703 Hoeveel nachten gemiddeld per vier weken slaapt {omschrijving, naam} elders? 

– noteer aantal nachten. 
 
BX704 Bij wie is {omschrijving, naam} 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 
 
BX705 Kent u de postcode van het adres waar {omschrijving, naam} dan woont? 

 
Nu wordt adresinformatie van de alter verzameld en opgeslagen in variabelen BX602*. 
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R. EVALUATIEVRAGEN  
 
De vragen in dit blok worden beantwoord door de interviewer na afloop van het interview. 
 
BR101 Waren er anderen bij het interview aanwezig? 

1 ja 

2 nee  vraag BR105 

 
BR102 Hoeveel anderen waren aanwezig? 

- noteer het aantal anderen 
 
BR103 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. 

 
BR105 Hoe verliep het interview naar uw idee? 

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

 
BR105B  In welke taal is het gesprek met de respondent gevoerd? 

 1 volledig in het Nederlands 
 2 grotendeels in het Nederlands 
 3 half in het Nederlands/half in de oorspronkelijke taal van de respondent 
 4 grotendeels in eigen taal 
 5 volledig in eigen taal 
 
BR105C Hoe goed spreekt de respondent Nederlands? 

 1 goed 
 2 matig 
 3 slecht 
 
BR106 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 

 
BR113 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 

 
Vraag BR114 wordt alleen gesteld als BR113 = 1. 
 
BR114 Omschrijf deze bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen. 

- omschrijf de betreffende omstandigheden 
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