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Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

1.0p1

17-04-2020

Eerste versie. Eerste aanpassing voor 2020. Wijzigingen t.o.v. 2018 in rood.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2-6-2020
12-6-2020
19-6-2020
26-6-2020
30-6-2020
12-10-2020
13-10-2020
6-11-2020
9-11-2020

Aanpassingen t.o.v. eerste versie in groen
Aanpassingen in blauw.
Aanpassingen in oranje
Aanpassingen in paars.
Aanpassingen in zwart.
Vraag FTFTel (Blok SrtInterv) toegevoegd in roze.
Kleine aanpassing aan vraag FTFTel
Alle vorige wijzingen zwart gemaakt. Extra vraag ‘TelnrCOVID toegevoegd in rood.
Kleine aanpassingen. Extra instructie toegevoegd bij TelnrCOVID. Wijzingen in groen.

Wijzigingen t.o.v. 2018
 Blok huishoudbox vervangen door nieuwe versie
 In Blok 3: Betaald Werk zijn de volgende vragen toegevoegd, indien OP werknemer is: SindsWjr,
SindsMnd en Langer1J.
 In blok 13: Retro is de blokvoorwaarde ‘BetWerk.Betwerk = [Nee] EN BetWerk.Zelfstan = [Nee]
verwijderd. De vragen Rooit12Wrk en RstopJaar zijn tekstueel aangepast, vraag RStopMnd is
toegevoegd.
 Blok Gezondheidsproblemen is toegevoegd met als blokvoorwaarde GebLand = [Bonaire].

Wijzingen t.o.v. 1ste versie
 Bij vraag ‘RStopMnd’ is als antwoordoptie een keuzelijst van maanden toegevoegd
 Blok ‘Aanvulling HHbox [AanvHHBox]’ is toegevoegd.
 De vragen OP_Proxi en Afsluit1 zijn verplaats van blok ‘Persoonsgegevens’ naar ‘Aanvulling HHBOX’.
 Harde controles toegevoegd in blok ‘BetWerk’ en ‘Retro’.
 Blok ‘Gezondheidsproblemen is verwijderd, vragen zijn ingevoegd in blok ‘Algemene Vragen’.
 Vraag JrMnd, blok:WilWerk verwijderd (niet meer nodig)
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Vragenlijstinstellingen

6

V1.5

AKO Caribisch NL - 2020

Imputaties, Types en Verwijzingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.
1. Imputaties
$W
$T
$P

Mode = CAWI
Mode = CATI
Mode = CAPI

$A
$B
$C

Persoon beantwoordt zelf de vragen
Proxy beantwoording, OP is een man
Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TVoorlett
String[10]
TAchterNa
String[40]
TMV
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

TPLHH
1. Vader / moeder
2. Schoonvader / schoonmoeder
3. Broer / zus
4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
5. Schoonzoon / schoondochter
6. Kleinkind
7. Opa / oma
8. Ander (schoon)familielid
9. Andere relatie

[PaMa]
[SchoonPM]
[BroerZus]
[SchBrZus]
[SchZoDoc]
[KleinKnd]
[OpaOma]
[Over_Fam]
[Overig]
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TPLHHOverig
1. Zoon / dochter
2. Vader / moeder
3. Schoonvader / schoonmoeder
4. Broer / zus
5. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
6. Schoonzoon / schoondochter
7. Kleinkind
8. Opa / oma
9. Ander (schoon)familielid
10. Andere relatie

[Kind]
[PaMa]
[SchoonPM]
[BroerZus]
[SchBrZus]
[SchZoDoc]
[KleinKnd]
[OpaOma]
[Over_Fam]
[Overig]

TMaand
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

[Jan]
[Febr]
[Maart]
[April]
[Mei]
[Juni]
[Juli]
[Aug]
[Sept]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

3. Verwijzingen
Lft_NAW
* Indien personensteekproef (= NAW.Geboren <> empty): afleiding leeftijd op basis van NAW geboortedatum
[0..125]
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NAW_NEW
* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden
weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit
blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.
* In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze
worden weggeschreven in de array ‘regel’. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen
wordt alleen de eerste regel (Regel[1]) gevuld.
Datum_Ref
*Referentiedatum
[Datetype]
EMPTY
Code_mode
*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld
1. CAPI
2. CATI
3. CAWI
4. Anders

[M_CAPI]
[M_CATI]
[M_CAWI]
[M_Anders]

NORF
Regel[1..8].M_V
*Geslacht
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF, EMPTY
Regel[1..8].Geboren
*Geboortedatum
Datetype[]
EMPTY
Regel[1..8].Lft
*Leeftijd
[0..125]
NORF, EMPTY
Regel[1..8].BurgSt
*Burgerlijke staat
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwnaar / weduwe
4. Nooit gehuwd geweest

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

NORF, EMPTY
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Regel[1..8].OP
*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is
deze variabele leeg.
1. HierOP
[HierOP]
NORF, EMPTY
Regel[1..8].PLHH
*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1).
1. Alleen
2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen
3. Echtgeno(o)t(e)
4. Partner
5. Kind
6. Vader / moeder
7. Schoonvader / schoonmoeder
8. Broer / zus
9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
10. Schoonzoon / schoondochter
11. Opa / oma
12. Kleinkind
13. Ander (schoon)familielid
14. Andere relatie

[Alleen]
[K1_noAll]
[Echtgen]
[Partner]
[Kind]
[PaMa]
[SchoonPM]
[BroerZus]
[SchBrZus]
[SchZoDoc]
[OpaOma]
[KleinKnd]
[Over_Fam]
[Overig]

NORF, EMPTY
Regel[1..8].PersID
*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken).
*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) + oplopend cijfer (1 cijfer).
String[12]
NORF, EMPTY
AantalPP
*Aantal personen in het huishouden
[1..49]
NORF, EMPTY
HHKern
*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh)
1. Partners alleen
[PartnAll]
2. Partners met kind(eren)
[PartKind]
3. Partners met kind(eren) en ander(en)
[PKindAnd]
4. Partners met ander(en)
[PartnAnd]
5. Eenouder met kind(eren)
[EOudKind]
6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)
[EOKndAnd]
7. Overige huishoudsamenstelling
[Overig]
NORF, EMPTY
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Voorlett
*Voorletters
String[10]
Achterna
*AchterNa
String[40]
Straat
*Straat
String[50]
HuisNr
*Huisnummer
String[5]
HuisNrTv
*Huisnummer toevoeging
String[7]
WoonPlts
*Woonplaats
String[40]
Postcode
*Postcode
String[6]
Telefoon1
*Telefoonnummer (hoofd)
String[10]
Telefoon2
*Telefoonnummer (extra)
String[10]
Emailadres
*Emailadres
String[60]
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Blok: Opening
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Personensteekproef en OP is jonger dan 12

Lft_NAW <> empty en < 12 en ControTP = empty

$2

Personensteekproef en (OP is 12 jaar of ouder of
lft onbekend)

Lft_NAW <> empty en ≥ 12

$3

Man

NAW.Geslacht = M

$4

Vrouw

NAW.Geslacht = V

$5

Overig

NAW.Geslacht = O

*Vraagteksten
{NewPage}
ControTP
<Flexibel intro: te definiëren per onderzoek>
STEL VAST: De vragenlijst is bedoeld voor:
<NAW.Voorletters> < NAW.Naam> (($3: Man $4: Vrouw $5: Overig), <AGE(NAW.Geboren)> jaar oud
(<NAW.Geboren>))
Kloppen deze gegevens?
SET[]
1. Ja, gegevens kloppen
2. Nee, geslacht klopt niet
3. Nee, geboortedatum klopt niet
4. Nee, de voorletter(s) / achternaam klopt niet

[Ja]
[Geslacht]
[GebDatum]
[Naam]

NORF
Harde Controle 3
Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
Harde Controle 4
Kloppen geslacht én geboortedatum niet? Dan heeft u de verkeerde OP. Boek af als ‘gegevens onjuist’.
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MV
<Flexibel intro: eventueel te definiëren per onderzoek.>
($1: De eerste vragen gaan over uzelf en uw huishouden. Daarna gaan we verder met de vragen over uw kind.
$2-W: Het is heel belangrijk dat de persoon die voor dit onderzoek uitgenodigd is zelf de vragen invult.)
</Flexibel intro>
($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geslacht?
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
Geboren
Wat is uw geboortedatum?
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datumtype[]
NORF
Harde Controle 1
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 2
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Zachte Controle 1
Als u geboren bent op <Geboren>, bent u jonger dan 12 jaar. Klopt de geboortedatum die u heeft ingevuld?
Zo niet, pas dan de datum aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
[Verder]
NORF
AFL_LFT
*Afleiding Leeftijd
[0..125]
Voorlett
Wat is/zijn dan uw voorletter(s) en achternaam?
Voorletter(s):
[TVoorlett]
NORF
AchterNa
Achternaam:
[TAchterNa]
NORF
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Blok: Hoofdroute
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Personensteekproef en OP is jonger dan 12

Lft_NAW <> empty en < 12

$3

OP is 15 jaar of ouder en jonger dan 18

HH_Resp.AFL_LFT ≥ 15 en < 18

$4

OP heeft een partner in het huishouden

Partner = [Ja]

$5

1 kind

AantKind = 1

$6

Meer dan 1 kind

AantKind > 1

$7

Meer dan 6 kinderen en huishouden = echtpaar

AantKind > 6 en AFL_Huishouden = [PartKind]

$8

Meer dan 7 kinderen en huishouden = eenouder

AantKind > 7 en AFL_Huishouden = [AlOudKind]

$9

Huishouden = echtpaar en respondent is jonger
dan 70

AFL_Huishouden = [Partner]/[PartKind] en
HH_Resp.AFL_LFT < 70

$10

Huishouden = eenouder en respondent is jonger
dan 70

AFL_Huishouden = [AlOudKind] en
HH_Resp.AFL_LFT < 70

$11

Respondent is 50 jaar of ouder

HH_Resp.AFL_LFT ≥ 50

$12

Aantal andere personen = 1

AantAnd = 1

$13

Aantal andere personen > 1

AantAnd > 1

$14

Meer anderen dan er regels zijn

AFL_AantalPP > 8

$15

Er zijn nog 2 of meer regels over voor andere
personen

AFL_RegelAnd > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
Alleen
Woont u alleen of samen met anderen?
1. Alleen
2. Samen met anderen

[Alln]
[Samen]

NORF
Ouders
Woont u bij uw (stief- of pleeg) ouder(s)?
1. Ja
2. ($3: Nee, ik woon samen met andere studenten)
3. ($3: Nee, ik woon alleen)
4. Nee, andere woonsituatie

[InwOud]
[Stud]
[Alleen]
[Anders]

NORF
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{NewPage}
Partner
Woont u samen met een partner / echtgeno(o)t(e)?
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
Getrouwd
Zijn u en uw partner getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
1. Ja, getrouwd
2. Ja, geregistreerd partnerschap
3. Nee

[Gehuwd]
[RegPartn]
[Ongehuwd]

NORF
MV_PA
Wat is het geslacht van uw partner?
[TMV]
4. Man
5. Vrouw
6. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
Geboren_PA
Wat is de geboortedatum van uw partner?
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 1
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 2
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Zachte Controle 1
Uw partner is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
NORF
LFT_PA
Wat is de leeftijd van uw partner?
[0..125] jaar
NORF
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Zachte Controle 2
Uw partner is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
2. Verder

[Verder]

NORF
AFL_LFT_PA
*Afleiding leeftijd.
Integer[]
{NewPage}
Kinderen
Heeft u ($4: en/of uw partner) kinderen die bij u in huis wonen?
>>Wisselt dit? Bijv. door co-ouderschap of studerende kinderen?
Antwoord dan ‘ja’ als de kinderen het grootste deel van de tijd bij u in huis wonen.<<
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
SamAnders
($T/$P: STEL VAST: )Welke omschrijving past het beste bij uw woonsituatie?
1. Ik woon bij mijn (stief- of pleeg) ouder(s)
2. Ik woon samen met andere studenten
3. Andere woonsituatie

[InwOud]
[Stud]
[Anders]

NORF
AFL_Huishouden
*Afleiding huishoudsamenstelling
1. Alleen / student
2. Echtpaar alleen
3. Echtpaar + kind(eren)
4. Alleenstaand ouder + kind(eren)
5. Inwonend ouders
6. Andere situatie

[Alleen]
[Partner]
[PartKind]
[AlOudKind]
[InwOud]
[Anders]

{NewPage}
AantKind
Hoeveel kinderen heeft u ($4: en/of uw partner) die bij u in huis wonen?
>>Wisselt dit aantal, bijv. door co-ouderschap of studerende kinderen?
Ga dan uit van de situatie die het vaakst voorkomt.<<
[1..50]
NORF
AFL_RegelKind
* Afleiding aantal regels voor kinderen.
Integer[]
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{NewPage}
Intro_Kind
($T/$P: STEL VAST:)
($5: Wat is het geslacht en de geboortedatum van dit kind?
$6: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze kinderen?)
($7: >>U hoeft niet de gegevens voor alle kinderen op te geven; 6 is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van het oudste en het jongste kind op. <<
$8:>>U hoeft niet de gegevens voor alle kinderen op te geven; 7 is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van het oudste en het jongste kind op. <<)
($1: Let op: we hebben de gegevens ($6: van het kind over wie deze vragenlijst gaat) al ingevuld ($6: onder kind
1). U hoeft deze gegevens alleen nog maar te controleren.)
Array Kind[i] = AantKind.
Indien personensteekproef en OP < 12 jaar, dan gegevens van OP als eerste voor invullen (uit NAW/BRP)
($6: *HEADER*: Kind [i])
Kind[i].MV
Geslacht ($6: kind [i]):
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
Kind[i].Geboren
Geboortedatum ($6: kind [i]):
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 3
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 4
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Kind[i].LFT
<Rood>Wat is dan de leeftijd ($6: van kind [i])?</Rood>
[0..125] jaar
NORF
Kind[i].AFL_LFT
[0..125]
NORF
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{NewPage}
Anderen
Wonen er ook nog andere personen bij u ($4: en uw partner) in huis, bijvoorbeeld ($9: uw (schoon)ouder(s)
$10: uw ouder(s),)($11: kleinkinderen,) broers of zussen of andere bekenden?
>>Het gaat alleen om personen:
* die langer dan een jaar bij u ($4: en uw partner) in huis (blijven) wonen, en
* die meebetalen aan of gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven (bijv. huur/hypotheek, energie,
boodschappen, kleding of inboedel).<<
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
AantAnd
Om hoeveel andere personen gaat het?
[1..20]
NORF
AFL_AantalPP
*Afleiding aantal personen in huishouden.
Integer[]
AFL_RegelAnd
*Afleiding resterend aantal regels voor andere personen
[-44..7]
{NewPage}
Intro_Ander
($T/$P: STEL VAST:)
($12: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze persoon en wat is zijn/haar relatie tot u?
$13: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot u?)
($14: >>U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste ($15: en de jongste) persoon op.<<)
Array Ander[i] = AFL_RegelAnd
($13: *HEADER*: Persoon [i])
Ander[i].MV
Geslacht ($13: persoon [i]):
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
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Ander[i].Geboren
Geboortedatum ($13: persoon [i]):
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 5
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 6
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Ander[i].LFT
<Rood>Wat is dan de leeftijd ($13: van persoon [i])?</Rood>
[0..125] jaar
NORF
Ander[i].AFL_LFT
[0..125]
NORF
Ander[i].PLHH
($T/$P: STEL VAST: Relatie tot OP:)
($12: Deze persoon $13: Persoon [i]) is mijn:
[TPLHH]
1. Vader / moeder
2. Schoonvader / schoonmoeder
3. Broer / zus
4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
5. Schoonzoon / schoondochter
6. Kleinkind
7. Opa / oma
8. Ander (schoon)familielid
9. Andere relatie

[PaMa]
[SchoonPM]
[BroerZus]
[SchBrZus]
[SchZoDoc]
[KleinKnd]
[OpaOma]
[Over_Fam]
[Overig]

NORF
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Blok: Inwonend Ouders
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Vader en moeder

Ouder = [VadMoed]

$2

Twee vaders of alleenstaande vader

= $2a/$2b

$2a

Twee vaders

Ouder = [BeidVad]

$2b

Alleenstaande vader

Ouder = [AlVad]

$3

Twee moeders of alleenstaande moeder

= $3a/$3b

$3a

Twee moeders

Ouder = [BeidMoed]

$3b

Alleenstaande moeder

Ouder = [AlMoed]

$4

1 broer / zus

AantBroerZus = 1

$5

Meer dan 1 broer/zus

AantBroerZus > 1

$6

Huishouden heeft meer dan 8 personen (alleen
met OP / ouders / broers/zussen)

AantBroerZus > AFL_RegelBZ

$8

1 andere persoon

AantAnd = 1

$9

Meer dan 1 andere persoon

AantAnd > 1

$10

HH bestaat uit meer dan 8 personen

AFL_AantalPP > 8

$11

HH bestaat uit meer dan 8 personen en er hoeft
maar over één andere persoon nog
gerapporteerd te worden.

AFL_AantalPP > 8 en AFL_RegelAnd > 1

$12

Twee vaders of twee moeders: geboortedatum
persoon regel 1 bekend.

Ouder = [BeidVad]/[BeidMoed] en
Kern1.Geboren = response

$13

Twee vaders of twee moeders: geboortedatum
persoon regel 1 onbekend.

Ouder = [BeidVad]/[BeidMoed] en
Kern1.Geboren = RF

*Vraagteksten
{NewPage}
WieKern
Wie regelt het meeste bij u thuis?
Wie betaalt bijvoorbeeld meestal de huur/hypotheek, de boodschappen of doet de belastingaangifte?
1. Mijn ouder(s)
[Ouder]
2. Ikzelf
[OP]
3. Iemand anders
[Ander]
NORF
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{NewPage}
Ouder_1
($T/$P: STEL VAST:)
Bij wie woont u (het grootste deel van de tijd)?
1. Bij beide ouders samen
2. Alleen bij uw vader
3. Alleen bij uw moeder
4. Anders

[Samen]
[AlVad]
[AlMoed]
[Anders]

NORF
{NewPage}
Ouder_2
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om uw:
5. Vader en moeder
6. Vader en vader
7. Moeder en moeder
8. Anders

[VadMoed]
[BeidVad]
[BeidMoed]
[Anders]

NORF
Ouder
*Afleiding bij wie OP woont
1. Vader en moeder
2. Vader en vader
3. Moeder en moeder
4. Alleen vader
5. Alleen moeder
6. Anders

[VadMoed]
[BeidVad]
[BeidMoed]
[AlVad]
[AlMoed]
[Anders]

NORF
AFL_AantKern
*Afleiding aantal personen waaruit de huishoudkern bestaat.
Integer[]
Partner
Heeft uw ($2b: vader $3b: moeder) een partner die ook bij u in huis woont?
[TJaNee]
{NewPage}
Getrouwd
Zijn uw ($1/2a/$3a: ouders $2b: vader en zijn partner $3b: moeder en haar partner) getrouwd of hebben zij
een geregistreerd partnerschap?
1. Ja, getrouwd
[Gehuwd]
2. Ja, geregistreerd partnerschap
[RegPartn]
3. Nee
[Ongehuwd]
NORF
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{NewPage}
Kern[1].Geboren
Wat is de geboortedatum van uw ($2a/$3a: oudste) ($1/$2: vader $3: moeder)?
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 1
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 2
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Zachte Controle 1
($1/$2: Uw vader $3: Uw moeder) is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
[Verder]
NORF
Kern[1].LFT
Wat is ($1/$2: zijn $3: haar) leeftijd?
[15..125] jaar
NORF
Kern[1].AFL_LFT
*Afleiding leeftijd ouder 1
[0..125]
{NewPage}
Kern[2].Geslacht
Is de partner van ($2b: uw vader $3b: uw moeder) een man of een vrouw?
[TMV]
2. Man
3. Vrouw
4. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
Kern[2].Geboren
Wat is de geboortedatum van ($2b/$3b: de partner van) uw ($2a/$3a: andere) ($1/$3: moeder $2: vader)?
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 3
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 4
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
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Zachte Controle 3
Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
5. Verder

[Verder]

NORF
Kern[2].LFT
Wat is ($1/$3a: haar $2a: zijn $2b/$3b: zijn/haar) leeftijd?
[15..125] jaar
NORF
Kern[2].AFL_LFT
*Afleiding leeftijd ouder 2
[0..125]
{NewPage}
BroerZus
Heeft u broers of zussen die ook bij u in huis wonen?
>>* Ook half-, stief- of pleegbroers of -zussen tellen mee.
* Wisselt dit? Bijv. omdat uw broer/zus op kamers zit of op sommige dagen bij een andere ouder woont.
Antwoord dan alleen ‘ja’ wanneer hij/zij het grootste deel van de tijd bij u in huis woont.<<
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
AantBroerZus
Hoeveel broers en/of zussen wonen bij u in huis?
[1..50]
NORF
AFL_RegelBZ
*Max. aantal regels broers/zussen die in de hhbox passen.
Integer[]
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{NewPage}
Intro_BrZus
($T/$P: STEL VAST:)
($4: Wat is zijn/haar geslacht en geboortedatum?
$5: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze broers/zussen?)
($6: >>U hoeft niet de gegevens voor al uw broers/zussen op te geven; <AFL_RegelBZ> is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van uw oudste en jongste broer/zus op.<<)
Array BZ[i] = AFL_RegelBZ
($5: *HEADER*: Broer / zus [i])
BZ[i].MV
Geslacht ($5: broer / zus [i]):
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
BZ[i].Geboren
Geboortedatum ($5: broer / zus [i]):
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 5
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 6
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
BZ[i].LFT
<Rood>Wat is dan de leeftijd ($5: van broer / zus [i])?</Rood>
[0..125] jaar
NORF
BZ[i].AFL_LFT
[0..125]
NORF
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{NewPage}
Anderen
Wonen er nog andere personen bij u in huis, bijvoorbeeld uw opa, oma of andere bekenden?
>>Het gaat alleen om personen:
* die langer dan een jaar bij u in huis (blijven) wonen, en
* die meebetalen aan of gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven (bijv. huur/hypotheek, energie,
boodschappen, kleding of inboedel).<<
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
AantAnd
Om hoeveel andere personen gaat het?
[1..20]
NORF
AFL_AantalPP
*Afleiding aantal personen in huishouden.
Integer[]
AFL_RegelAnd
*Resterend aantal andere personen waar nog vragen over moeten worden beantwoord.
[-44..7]
{NewPage}
Intro_Ander
($T/$P: STEL VAST:)
($8: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze persoon en wat is zijn/haar relatie tot uw ($1/$2: vader
$3: moeder) ($12: (<Kern1.Geboren>) $13: (<Kern1.AFL_LFT> jaar))?
$9: Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot uw ($1/$2: vader $3:
moeder) ($12: (<Kern1.Geboren>) $13: (<Kern1.AFL_LFT> jaar))?
($10: >>U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste ($11: en de jongste) persoon op.<<)
Array Ander[i] = AFL_RegelAnd
($9: *HEADER*: Persoon [i])
Ander[i].MV
Geslacht ($9: persoon [i]):
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
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Ander[i].Geboren
Geboortedatum ($9: persoon [i]):
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 7
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 8
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Ander[i].LFT
<Rood>Wat is dan de leeftijd ($9: van persoon [i])?</Rood>
[0..125] jaar
NORF
Ander[i].AFL_LFT
[0..125]
NORF
Ander[i].PLHH
($T/$P: STEL VAST: Relatie tot ($1/$2: vader $3: moeder:)
($8: Deze persoon $9: Persoon [i]) is mijn ($1/$2: vader’s $3: moeder’s):
[TPLHH]
1. Vader / moeder
2. Schoonvader / schoonmoeder
3. Broer / zus
4. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
5. Schoonzoon / schoondochter
6. Kleinkind
7. Opa / oma
8. Ander (schoon)familielid
9. Andere relatie
NORF
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Blok: Overig
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Iemand anders regelt het meeste.

WieKern1 = [Ander] of (WieKern1 = empty en
AFL_Kern = [Ander])

$2

Onbekend wie het meeste regelt, iemand anders
is hoofdkostwinnaar.

WieKern2 = [Ander]

$3

Onbekend wie hoofdkostwinnaar is, iemand
anders is het oudste.

WieKern3 = [Ander]

$4a

Kern <> OP en Kern = Man

Kern[1].MV = [Man]

$4b

Kern <> OP en Kern = Vrouw

Kern[1].MV = [Vrouw]

$5

Kern <> OP en Kern = Overig

Kern[1].MV = [Overig]

$6a

Respondent (OP) = man

HH_Resp.MV = [Man]

$6b

Respondent (OP) = vrouw

HH_Resp.MV = [vrouw]

$7

Respondent (OP) = overig

HH_Resp.MV = [Overig]

$8

OP = kern

AFL_Kern = [OP]

$9

OP is jonger dan 15

WieKern1 = empty

$10

OP is de kern en er is nog een andere persoon in
het huishouden

AFL_Kern = [OP] en AFL_RegelAnd = 1

$11

OP is de kern en er zijn 2 of meer andere
personen in het huishouden.

AFL_Kern = [OP] en AFL_RegelAnd > 1

$12

OP is niet kern. Naast de OP en de hhkern is er
nog een derde persoon in het huishouden.

AFL_Kern = [Ander] en AFL_RegelAnd = 1

$13

OP is niet de kern. HH bestaat uit de OP, 2
partners (kern) + nog één andere persoon in het
huishouden

AFL_Kern = [Ander] en AFL_RegelAnd > 1

$14

HH bestaat uit meer dan 8 personen.

AantalPP > 8

*Vraagteksten
{NewPage}
AantalPP
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
Tel uzelf ook mee.
>>We bedoelen alle personen waarmee u samenwoont en die:
* meebetalen aan de huishoudelijke uitgaven, of
* gebruik maken van de huishoudelijke uitgaven
Denk bijv. aan de huur/hypotheek, energie, boodschappen, kleding of inboedel.<<
[1..49] personen
NORF
Harde Controle 0
Omdat u jonger bent dan 15 kunt u niet aangeven dat u alleen woont.
Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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AFL_AantalPP
*Afleiding aantal personen in huishouden.
Integer[]
{NewPage}
WieKern1
Wie regelt het meeste in uw huishouden?
Wie betaalt bijvoorbeeld meestal de huur/hypotheek, de boodschappen of doet de belastingaangifte?
($T/$P: Bent u dat zelf of is dat iemand anders?)
1. Ikzelf
[OP]
2. Iemand anders
[Ander]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
NORF
{NewPage}
WieKern2
Wie verdient het meeste of is de hoofdkostwinner?
1. Ikzelf
2. Iemand anders
3. Weet ik niet

[OP]
[Ander]
[WeetNiet]

NORF
{NewPage}
WieKern3
Wie is de oudste in het huishouden?
1. Ikzelf
2. Iemand anders

[OP]
[Ander]

NORF
AFL_Kern
*Afleiding wie de huishoudkern is, OP of iemand anders.
1. OP
2. Ander
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{NewPage}
Kern[1].MV
Wat is het geslacht van ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in
het huishouden) ($9: in huis)?
($9: Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de huur/hypotheek, de boodschappen of het doen van de
belastingaangifte.)
[TMV]
1. Man
[Man]
2. Vrouw
[Vrouw]
3. Overig
[Overig]
NORF
Kern[1].Geboren
Wat is de geboortedatum van deze persoon?
Datetype[]
Harde Controle 1
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 2
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Zachte Controle 1
Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder

[Verder]

NORF
Kern[1].LFT
Wat is de leeftijd van deze persoon?
[0..125] jaar
NORF
Kern[1].AFL_LFT
*Afleiding leeftijd kern
[0..125]
Zachte Controle 2
Deze persoon is jonger dan 15 jaar. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
NORF
{NewPage}
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PLHH
($T/$P: STEL VAST: Relatie OP tot kern:)
Wat is uw relatie tot ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in
het huishouden)?
Ik ben ($4a: zijn $4b: haar $5: van deze persoon de):
1. Partner
[Partner]
2. Kind
[Kind]
3. ($6a: Vader $6b: Moeder $7: Ouder)
[PaMa]
4. ($6a: Schoonvader $6b: Schoonmoeder $7: Schoonouder)
[SchoonPM]
5. ($6a: Broer $6b: Zus $7: Broer / zus)
[BroerZus]
6. ($6a: Schoonbroer (zwager) $6b: Schoonzus $7: Schoonbroer / schoonzus)
[SchBrZus]
7. ($6a: Schoonzoon $6b: Schoondochter $7: Schoonzoon / schoondochter)
[SchZoDoc]
8. Kleinkind
[KleinKnd]
9. ($6a: Opa $6b: Oma $7: Opa / oma)
[OpaOma]
10. Ander (schoon)familielid
[Over_Fam]
11. Andere relatie
[Overig]
NORF
{NewPage}
GetrouwdOP
Zijn u en uw partner getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
1. Ja, getrouwd
2. Ja, geregistreerd partnerschap
3. Nee

[Gehuwd]
[RegPartn]
[Ongehuwd]

NORF
Partner
Heeft ($8: u $1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het
huishouden) een partner/echtgeno(o)t(e) die ook bij u in huis woont?
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
Getrouwd
Zijn ($8: u en uw partner $1/$2:/$3: zij) getrouwd of ($8: heeft u $1/$2/$3: hebben zij) een geregistreerd
partnerschap?
1. Ja, getrouwd
[Gehuwd]
2. Ja, geregistreerd partnerschap
[RegPartn]
3. Nee
[Ongehuwd]
NORF
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Kern[2].MV
Wat is het geslacht van ($8: uw $1/$2/$3: de) partner ($1: van de persoon die het meeste regelt $2: van de
hoofdkostwinner $3: van de oudste persoon in het huishouden)?
[TMV]
1. Man
[Man]
2. Vrouw
[Vrouw]
3. Overig
[Overig]
NORF
Kern[2].Geboren
Wat is de geboortedatum van ($8: uw $4a: zijn $4b: haar $5: de) partner?
Datetype[]
Harde Controle 3
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 4
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Zachte Controle 3
($8: Uw partner $4a: Zijn partner $4b: Haar partner $5: De partner van deze persoon) is jonger dan 15 jaar.
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
[Verder]
NORF
Kern[2].LFT
Wat is de leeftijd?
[0..125] jaar
NORF
Kern[2].AFL_LFT
*Afleiding leeftijd.
Integer[]
Zachte Controle 4
($8: Uw partner $4a: Zijn partner $4b: Haar partner $5: De partner van deze persoon) is jonger dan 15 jaar.
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan uw antwoord aan. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
[Verder]
NORF
{NewPage}
AFL_RegelAnd
*Resterend aantal andere personen waar nog vragen over moeten worden beantwoord.
[0..7]
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Intro_Ander
($T/$P: STEL VAST:)
($10: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere persoon in uw huishouden en wat is zijn/haar
relatie tot u?
$11: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere personen in uw huishouden en wat is hun relatie
tot u?
$12: Wat is het geslacht en de geboortedatum van de andere persoon in uw huishouden en wat is zijn/haar
relatie tot ($1: de persoon die het meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het
huishouden)?)
$13: De volgende vragen gaan over de andere personen in het huishouden die nog niet eerder aan bod zijn
geweest.
Wat is het geslacht en de geboortedatum van deze personen en wat is hun relatie tot ($1: de persoon die het
meeste regelt $2: de hoofdkostwinner $3: de oudste persoon in het huishouden)?)
($14: >> U hoeft niet de gegevens voor alle personen op te geven; <AFL_RegelAnd> is voldoende.
Geef bij voorkeur de gegevens van de oudste en de jongste persoon op.<<)
Array Ander[i] = AFL_RegelAnd
($11/$13: *HEADER*: Persoon [i])
Ander[i].MV
Geslacht ($11/$13: persoon [i]):
[TMV]
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF
Ander[i].Geboren
Geboortedatum ($11/$13: persoon [i]):
>>(DD-MM-JJJJ)<<
Datetype[]
Harde Controle 5
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 6
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar.
Ander[i].LFT
<Rood>Wat is dan de leeftijd ($11/$13: van persoon [i])?</Rood>
[0..125] jaar
NORF
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Ander[i].AFL_LFT
[0..125]
NORF
Ander[i].PLHH
($T/$P: STEL VAST: ($10/$11: Relatie tot OP))
($10: Deze persoon is mijn: $11: Persoon [i] is mijn:)
($12: Relatie van deze persoon tot $1: de persoon die het meeste regelt: $2: de hoofdkostwinner: $3: de
oudste persoon in het huishouden:)
($13: Relatie van persoon [i] tot $1: de persoon die het meeste regelt: $2: de hoofdkostwinner: $3: de oudste
persoon in het huishouden:)
[TPLHHOverig]
1. Zoon / dochter
[Kind]
2. Vader / moeder
[PaMa]
3. Schoonvader / schoonmoeder
[SchoonPM]
4. Broer / zus
[BroerZus]
5. Schoonbroer (zwager) / schoonzus
[SchBrZus]
6. Schoonzoon / schoondochter
[SchZoDoc]
7. Kleinkind
[KleinKnd]
8. Opa / oma
[OpaOma]
9. Ander (schoon)familielid
[Over_Fam]
10. Andere relatie
[Overig]
NORF
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Blok: Overzicht
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$M

Persoon = man

M_V = [Man]

$V

Persoon = vrouw

M_V = [Vrouw]

$O

Persoon = overig

M_V = [Overig]

$1

Relatie tot kern: Partner (reg. Partnerschap of
ongehuwd)

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Partner]/[Echtgen]

$3

Relatie tot kern: Kind

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind]

$4

Relatie tot kern: Vader / Moeder

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [PaMA]

$5

Relatie tot kern: Schoonvader / schoonmoeder

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchoonPM]

$6

Relatie tot kern: Broer / zus

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [BroerZus]

$7

Relatie tot kern: Schoonbroer / schoonzus

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchBrZus]

$8

Relatie tot kern: Schoonzoon / schoondochter

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [SchZoDoc]

$9

Relatie tot kern: Kleinkind

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [KleinKnd]

$10

Relatie tot kern: Opa / oma

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [OpaOma]

$11

Relatie tot kern: Ander (schoon)familielid

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Over_Fam]

$12

Relatie tot kern: Andere relatie

NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Overig]

$13

Geboortedatum is ingevuld

NAW_NEW.Regel[i].Geboren <> empty

$14

OP heeft één of twee vaders.

([i] = 1 en HH_InwOud.Ouder = [VadMoed] /
[BeidVad] / [AlVad]) of ([i] = 2 en
HH_InwOud.Ouder = [BeidVad])

$15

OP heeft één of twee moeders.

([i] = 1 en HH_InwOud.Ouder = [BeidMoed] /
[AlMoed]) of ([i] = 2 en HH_InwOud.Ouder =
[VadMoed] / [BeidMoed])

$16

Vader van OP heeft nieuwe partner (die OP niet
als vader / moeder ziet)

[i] = 2 en HH_InwOud.Ouder = [AlVad]
HH_InwOud.Partner = [Ja]

$17

Moeder van OP heeft nieuwe partner (die OP
niet als vader / moeder ziet)

[i] = 2 en HH_InwOud.Ouder = [AlMoed]
HH_InwOud.Partner = [Ja]

$18

OP zelf!

[i] = NAW_NEW.Regel[i].OP = [HierOP]

$19

Broer van OP

[i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en
NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en
NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man]

$20

Zus van OP

[i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en
NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en
NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw]

$21

Broer / zus (geslacht onbekend) van OP

[i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] en
NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en
NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Overig]

$22

Andere relatie

[i] = NAW_NEW.Regel[i].PLHH > [Kind]

$23

Andere persoon dan OP

<> ($18)

$24

Huishouden bestaat uit meer dan 8 personen

NAW_NEW.AantalPP > 8
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*Vraagteksten
{NewPage}
Toon bij onderstaande vragen het aantal gevulde regels in NAW_NEW. Daarbij is [i] = gelijk aan het
regelnummer in NAW_NEW.
Relatie (uzelf en imputatieteksten relaties) = standaard CBS fuchsia.
Voorbeeld (Overzicht_Kern / Overzicht_InwOud):
Uw gezin / huishouden bestaat uit 4 personen:
Uzelf
Vrouw, 30 jaar (02-10-1988)
Partner
Man, 32 jaar (04-06-1986)
Dochter
Vrouw, 4 jaar
Broer
Man, 35 jaar (09-01-1984)
Teksten die geïmputeerd moeten worden bij Overzicht_Kern
$M (Man)
$V (Vrouw)
$1
Partner
Partner
$3
Zoon
Dochter
$4
Vader
Moeder
$5
Schoonvader
Schoonmoeder
$6
Broer
Zus
$7
Schoonbroer (zwager)
Schoonzus
$8
Schoonzoon
Schoondochter
$9
Kleinzoon
Kleindochter
$10
Opa
Oma
$11
Ander (schoon)familielid
Ander (schoon)familielid
$12
Andere relatie
Andere relatie

$O (Overig)
Partner
Kind
Ouder
Schoonouder
Broer / zus
Schoonbroer / schoonzus
Schoonzoon / schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Ander (schoon)familielid
Andere relatie

Overzicht_Kern
Uw gezin / huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.
Van 8 personen hebben we de volgende gegevens):
Uzelf
<NAW_NEW.Regel[1].M_V>, <NAW_NEW.Regel[1].Lft> jaar (<NAW_NEW.Regel[1].Geboren>)
($1/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$9/$10/$11/$12: ‘Relatie tot OP (zie tabel)’)
<NAW_NEW.Regel[2..8].M_V>, <NAW_NEW.Regel[2..8].Lft> jaar ($13: (<NAW_NEW.Regel[2..8].Geboren>))
Klopt dit?
[TJaNee]
NORF
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Overzicht_InwOud
Uw gezin / huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.
Van 8 personen hebben we de volgende gegevens):
($14: Uw vader $15: Uw moeder $16: Partner van uw vader $17: Partner van uw moeder $18: Uzelf $19: Uw
broer $20: Uw zus $21: Uw broer / zus $22: Andere persoon)
<NAW_NEW.Regel[1..8].M_V>, <NAW_NEW.Regel[1..8].Lft> jaar ($13: (<NAW_NEW.Regel[1..8].Geboren>))
Klopt dit?
[TJaNee]
NORF
Voorbeeld (Overzicht_Overig):
Uw huishouden bestaat uit 10 personen.
Van 8 personen hebben we de volgende gegevens:
Persoon 1
Vrouw, 30 jaar (02-10-1988)
Persoon 2: uzelf
Man, 32 jaar (04-06-1986)
Persoon 3
Overig, 4 jaar
Persoon 4
Man, 35 jaar (09-01-1984)
Overzicht_Overig
Uw huishouden bestaat uit <NAW_NEW.AantalPP> personen($24:.
Van 8 personen hebben we de volgende gegevens):
Persoon [i]($18:: uzelf)
<NAW_NEW.Regel[i].M_V>, <NAW_NEW.Regel[i].Lft> jaar ($13:(<NAW_NEW.Regel[i].Geboren>))
Klopt dit?
[TJaNee]
NORF
Harde Controle 1
($W: Ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan het scherm terug om uw antwoorden aan te passen.
$T/$P: Pas de vorige vragen aan.)
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Blok: Afsluit HH
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

HHBox: OP (of ouder OP) is jonger dan 12

HH_Resp.AFL_LFT < 12

$2

HHBox: Kern is jonger dan 15

HH_Kern.AFL_LFT_PA < 15 of
HH_InwOud.Kern[1].AFL_LFT < 15 of
HH_InwOud.Kern[2].AFL_LFT < 15 of
HH_Overig.Kern[1].AFL_LFT < 15 of
HH_Overig.Kern[2].AFL_LFT < 15

*Vraagteksten
Einde
($1: Als u jonger bent dan 12 jaar, kunt u helaas niet meedoen met dit onderzoek.
$2: Helaas kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.)
Gebruik de knop ‘Verzenden’ onderaan het scherm om de vragenlijst terug te sturen.
String[1]
NORF, EMPTY
Einde_TP
>>($1: Let op: deze persoon mag niet jonger zijn dan 12 jaar.
$2: Let op: de kern mag niet jonger zijn dan 15 jaar.)
Pas uw antwoord op de vorige vragen aan of boek af als non-respons.)<<
Harde Controle 1
Pas uw antwoord aan of boek af als non-respons.
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Blok 1: Aanvulling HHbox [AanvHHbox]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1
$2
*Vraagteksten
PNaam
Er volgt nu voor iedere persoon in het huishouden van 15 jaar en ouder een aantal vragen.
Om te verduidelijken voor wie de vragen bedoeld zijn, willen we van elke persoon de voornaam weten.
>>De naam wordt niet gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.<<
STEL VAST: de naam van elke persoon.
1. _OP1 [STRING50]
2. _OP2 [STRING50]
3. _OP3 [STRING50]
4. _OP4 [STRING50]
5. _OP5 [STRING50]
6. _OP6 [STRING50]
7. _OP7 [STRING50]
8. _OP8 [STRING50]
Wat is de naam van .. ?
PN_Overzicht
Kloppen de namen die zijn ingevuld? Zo niet, ga terug om de namen aan te passen. Anders, kies ‘verder’.
1. Verder
[Verder]
NORF, NODK
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Blok 2: Huishouden Selecteren [HHSelect]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten

SelectOP
STEL VAST: Selecteer de persoon voor wie de vragenlijst wordt ingevuld.
1. <PNaam_OP1>
2. <PNaam_OP2>
3. <PNaam_OP3>
4. <PNaam_OP4>
5. <PNaam_OP5>
6. <PNaam_OP6>
7. <PNaam_OP7>
8. <PNaam_OP8>
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Blok 3: Persoonsgegevens [Persoon]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

$1

Tonen indien vragen worden ingevuld door OP

Code

*Vraagteksten
Header
Deze vragen gaan over: <SelectOP> = <naam geselecteerde op>, <geslacht>, <leeftijd> jaar
OP_Proxi
Wie beantwoordt de vragen voor deze persoon?
1. Persoon zelf
2. Iemand anders
3. >>Niemand, geweigerd<<
NODK, NORF

[OPZelf]
[Proxi]
[Weiger]

Afsluit1
Weet u zeker dat u de vragen niet wilt beantwoorden?
>>Indien Ja: u keert terug naar het schakelbord.
Indien Nee: U keert terug naar de vorige vraag.<<
[TJaNee]
OP_Nr
STEL VAST: Wie is die andere persoon?
1. <PNaam_OP1>
2. <PNaam_OP2>
3. <PNaam_OP3>
4. <PNaam_OP4>
5. <PNaam_OP5>
6. <PNaam_OP6>
7. <PNaam_OP7>
8. <PNaam_OP8>
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Header
Deze vragen gaan over: <SelectOP> = <naam geselecteerde op>, <geslacht>, <leeftijd> jaar
GebLand, GeborenTxt: String[140]
We beginnen met vragen over uw achtergrond.
Op welk eiland of in welk land bent u geboren?
1. Aruba
2. Bonaire
3. Curaçao
4. Saba
5. St. Eustatius
6. St. Kitts en Nevis
7. Nederland
8. Canada
9. Colombia
10. Dominicaanse Republiek
11. Verenigde Staten
12. Anders, namelijk: _________________________________________

National, NatTxt: String[140]
Wat is uw nationaliteit?
1. Nederlands
2. Amerikaans
3. Canadees
4. Colombiaans
5. Dominicaans
6. Anders, namelijk: _________________________________________
NODK, NORF
BlijfDuur1
Woont u al langer dan 3 maanden op dit eiland?
[TJaNee]
NODK, NORF
BlijfDuur2
Bent u van plan om langer dan 3 maanden op dit eiland te blijven?
[TJaNee]
NODK, NORF
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[CUR]
[SAB]
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[NL]
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[CO]
[DOM]
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Blok 4: Betaald Werk [BetWerk]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
BetWerk
De volgende vragen gaan over uw arbeidsmarktpositie.
Heeft u op dit moment betaald werk?
Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk.
[TJaNee]
NODK, NORF
EenMeerW
Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één?
Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee.
1. Eén werkkring
[Een]
2. Meer dan één werkkring
[Meer]
NODK, NORF
WrkNemer1
($1 De volgende vragen gaan alleen over de werkkring waar u de meeste uren werkt.)
Werkt u (daar) als werknemer?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
BedrPrak
Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, van uw partner, of van een familielid?
1. Van uzelf
[Eigen]
2. Van uw partner of een familielid
[Meewerk]
3. Geen van deze
[NVT]
NODK, NORF
Zelfstan
Bent u werkzaam in een eigen bedrijf of in een bedrijf van uw partner of een familielid?
1. Ja, eigen bedrijf
[JaEigen]
2. Ja, bedrijf partner of familielid
[JaMeewerk]
3. Nee
[Nee]
Wrknemer2
Werkt u daar als werknemer?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]
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SindsWjr
Sinds welk jaar werkt u daar?
[1900-2021]
Harde Controle 1
Dit jaartal ligt in de toekomst. Pas s.v.p. het antwoord aan.
SindsMnd
En sinds welke maand?
>>Eventueel schatten.<<
[TMaand]
Harde Controle 2
Deze maand ligt in de toekomst. Pas s.v.p. het antwoord aan.
Langer1J
Als u zou moeten schatten, werkt u dan korter of langer dan 1 jaar in deze werkkring?
3. Korter dan 1 jaar
[Korter]
4. 1 Jaar of langer
[Langer]
Afl_Werkn
*Afleiding werknemer
1. Persoon is werknemer
2. Persoon is niet-werknemer

[Werknmr]
[NWerknmr]

Afleiding:
Indien WrkNemer1 = [Ja]
Indien WrkNemer2 = [Ja]
Indien WrkNemer1 = [Nee]
Indien Zelfstan = [JaEigen]]
Indien WrkNemer2 = [Nee] OR DK OR RF

DAN Afl_Werkn = [Werknmr]
DAN Afl_Werkn = [Werknmr]
DAN Afl_Werkn = [NWerknmr]
DAN Afl_Werkn =[NWerknmr]
DAN Afl_Werkn = [NWerknmr]
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Blok 5: Bedrijf en Beroep [BedrBer]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft eigen bedrijf

BetWerk.BedrPrak = [Eigen] OR [NVT] OR
BetWerk.Zelfstan = [JaEigen]

$2

OP werkt in bedrijf van partner of familielid

BetWerk.BedrPrak = [Meewerk] OR
BetWerk.Zelfstan = [JaMeewerk]

$3

OP geeft leiding aan werknemers of personeel

Leiding = [Ja]

*Vraagteksten
Personel
Heeft ($1: u)($2: uw partner of uw familielid) personeel in dienst?
[TJaNee]
SrtBedr, AndrSrtBedr: String[140]
Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het?
1. Productiebedrijf / Fabriek
2. Bouwbedrijf
3. Transport- of vervoersbedrijf
4. (Web)Winkel / Groothandel / Marktkraam
5. Horecagelegenheid
6. Gezondheid- of zorginstelling
7. Onderwijsinstelling
8. Overheidsinstelling
9. Financiële instelling
10. ICT-bedrijf
11. Particulier huishouden
12. Anders, namelijk __________________________________________
NODK, NORF

[Prod]
[Bouw]
[Transp]
[Winkel]
[Horeca]
[Zorg]
[Onderw]
[Overh]
[Finan]
[ICT]
[PartHH]
[Andrs]

ActAndrs
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf/deze instelling?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn.
Dus niet:
Maar liever:
Verkopen
Verkopen van dameskleding in winkel, groente verkoop op de
markt, verkopen van verzekeringen aan particulieren
Adviseren
Adviseren in schoolloopbaan, advies geven op het gebied van
public relations, juridisch advies geven op het gebied van
arbeidsrecht
Onderhoud
Onderhoud van computers, tuinonderhoud, onderhoud van CV
ketels
Verhuren
Verhuren van personenauto’s, verhuren van bedrijfspanden,
verhuren van machines en werktuigen<<
String[140]
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Beroep
Welk beroep of welke functie oefent u uit?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door een specialisme of niveau op te
geven.
Dus niet:
Maar liever:
Manager
Manager automatisering, Manager zorg, Financieel Manager
Verpleegkundige
Psychiatrisch verpleegkundige, Verpleegkundige niveau 4,
Verpleegkundige op de spoedeisende hulp
Monteur
Automonteur, Monteur elektrotechniek, Machinemonteur<<
String[140]
NODK, NORF
Leiding
Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel?
[TJaNee]
N_LeidW
Aan hoeveel personen?
1. 1 – 4
2. 5 – 9
3. 10 – 19
4. 20 – 49
5. 50 – 99
6. 100 of meer

[N_1tm4]
[N_5tm9]
[N_10tm19]
[N_20tm49]
[N_50tm99]
[N100meer]

VoornWzh
Wat zijn ($3: naast leiding geven) de belangrijkste werkzaamheden die u verricht?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn.
Dus niet:
Maar liever:
Adviseren
Particulieren adviseren over hypotheek, Scholieren adviseren bij
vervolgstudie, Bedrijven juridisch advies geven
Administratie
Boekhouden, Leerlingenadministratie bijhouden, factureren, gegevens
invoeren
Verzorgen
Verzorgen van kinderen, Verzorgen van ouderen in thuiszorg,
Verzorgen van gehandicapten<<
String[140]
NODK, NORF
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Blok 6: Dienstverband [Dienst]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten

VastDnst
Bent u op dit moment in vaste dienst?
>>Als persoon in zijn/haar proeftijd zit, kies dan voor “Nee”.<<
1. Ja
2. Nee
3. Deels vast, deels tijdelijk
4. N.v.t. (geen van deze)

[Ja]
[Nee]
[Deels]
[NVT]

TijdVast
Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt?
1. Ja
2. Nee / niet van toepassing

[Ja]
[Nee]

AfspDuur
Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

DuurTijd
Voor hoelang?
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

[Kort1]
[M_1tot3]
[M_3tot6]
[Lang6]

TijdContr
Heeft u al eerder een tijdelijk contract gehad bij deze werkgever?
1. Ja
2. Nee, dit is mijn eerste tijdelijke contract bij deze werkgever
3. Niet van toepassing

[Ja]
[Nee]
[NVT]

Hoev_TijdC
Inclusief uw huidige tijdelijke contract, hoeveel tijdelijke contracten heeft u dan bij deze werkgever al gehad?
1. Twee
[Twee]
2. Drie
[Drie]
3. Meer dan drie
[MeerDrie]
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Vakbond
Bent u lid van een vakbond?
[TJaNee]
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Blok 7: Arbeidsuren [Arbeid]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
UrTot
Hoeveel uren werkt u in TOTAAL gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet meegerekend?
>> * Indien persoon meerdere werkkringen heeft, dan uren optellen.
* S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..99] uur
UrSchat
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer?
1. 4 uur of minder per week
2. 5 tot en met 11 uur
3. 12 tot en met 29 uur
4. 30 uur of meer per week

[Minder5]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

NODK, NORF
UrRefwk
Hoeveel uur heeft u vorige week daadwerkelijk gewerkt?
>> S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..99] uur
Afl_Uren
*Afleiding meer of minder dan 12 uur werk
1. Persoon werkt 12 uur of meer
2. Persoon werkt minder dan 12 uur

[Meer12]
[Minder12]

Afleiding:
Indien UrTot > 11
Indien UrSchat = [Minder30] OR [Is30Meer]
Indien UrTot <12
Indien UrSchat = [Minder12] OR [Minder5]

DAN Afl_Uren= [Meer12]
DAN Afl_Uren = [Meer12]
DAN Afl_Uren = [Minder12]
DAN Afl_Uren = [Minder12]
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Blok 8: Meer/Minder Werken [MeerMinWerk]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$5

OP wil binnen 6 maanden meer gaan werken.

MeerMinWerk.MeerMind = [JaMeer] OR
[JaMinder]

$6

OP heeft al geregeld dat hij/zij meer of minder
gaat werken.

MeerMinWerk.MeerMind = [Geregeld]

$7

OP wil van werkkring veranderen

MeerMinWerk.Verander = [Ja]

$8

Op heeft al een andere baan gevonden

MeerMinWerk.Verander = [AnderBaan]

*Vraagteksten
MeerMind
Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen dat uw verdiensten dan ook
veranderen?
1. Ja, meer
[JaMeer]
2. Ja, minder
[JaMinder]
3. Nee
[Nee]
4. Reeds geregeld
[Geregeld]
5. Stopt met werken
[Stopt]
Wil_UrWk
($5: Hoeveel uur per week zou u dan willen werken?)
($6: Hoeveel uur per week gaat u dan werken?)
>>S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..99] uur
KunnStrtMM
Op welke termijn zou u meer kunnen gaan werken?
1. Binnen 2 weken
2. 2 weken tot 3 maanden
3. 3 maanden tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

[Mind2Wkn]
[Wk2_Mnd3]
[Mnd3_6]
[Mnd6Meer]

Verander
Zou u op dit moment van werkkring willen veranderen?
1. Ja
2. Nee
3. Al andere baan gevonden

[Ja]
[Nee]
[AnderBaan]

RedenVer, RedenTxt: String[140]
Wat is de belangrijkste reden dat u van werkkring ($7: wil $8: gaat) veranderen?
1. Huidige baan of werk is beneden het opleidingsniveau
2. Wil graag een hoger inkomen
3. De huidige werkomstandigheden zijn te gevaarlijk
4. Vanwege dreigend ontslag / faillissement

[TeLaag]
[Inkomen]
[Gevaar]
[Ontslag]
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5. Anders, namelijk ________________________________________________

[Andrs]

Af4Wk1
Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan ander werk te komen? Advertenties nakijken om een baan
te vinden telt al mee.
[TJaNee]
Intro
Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen?
[]
ARbBurVra
Contact gehad met een overheidsinstantie om werk te vinden (zoals SZW)?
[TJaNee]
InterNa
Nakijken van personeelsadvertenties op internet?
[TJaNee]
InterRe
Reageren op personeelsadvertenties op internet?
[TJaNee]
Nakijk
Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet?
[TJaNee]
Reageren
Reageren op personeelsadvertenties niet via internet?
[TJaNee]
Assessm
Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)?
[TJaNee]
OpenCV
Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst?
[TJaNee]
UitzBVra
Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden?
[TJaNee]
WerkgVra
Geïnformeerd bij werkgevers?
[TJaNee]
FamilVra
Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties?
[TJaNee]
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Bedrijfsdag
Een Job Fair, carrièredag of banenmarkt bezocht?
[TJaNee]
WrkKomen1
Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan ander werk te komen? Advertenties nakijken om een baan
te vinden telt al mee.
[TJaNee]
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Blok 9: Werkzoeken [WerkZk]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$7

OP heeft geen betaald werk

BetWerk.Betwerk = [Nee] EN BetWerk.Zelfstan =
[Nee]

$8

OP heeft betaald werk voor minder dan 12 uur
per week.

Arbeid.Afl_Uren = [Minder12]

*Vraagteksten
WilWerk
($7: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben?
Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.)
($8: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet in een nieuwe
werkkring?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Reeds gevonden
[Gevonden]
4. Wil wel maar kan niet
[KanNiet]
AanpWerk
Acht u zich eventueel in staat om ($8: 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste werkzaamheden of
werkomstandigheden?
[TJaNee]
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Blok 10: Zoeken_EU [ZoekgedragEU]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
Afgel_4W
Heeft u de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen? Advertenties nakijken om een baan te
vinden telt al mee.
[TJaNee]
BaanEB
Stel u krijgt een baan aangeboden of u kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou u kunnen
beginnen?
1. Binnen 2 weken
[Mind2Wk]
2. 2 weken tot 3 maanden
[Wk2_Mnd3]
3. 3 maanden tot 6 maanden
[Mnd3_6]
4. 6 maanden of langer
[Mnd6Meer]
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Blok 11: Baan gevonden [BaanGev]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
DuurHalf
Voor hoelang bent u in eerste instantie aangenomen in deze baan?
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer
BeginNw
Wanneer begint u?
>>(dd-mm-jjjj)<<
DATETYPE
Harde Controle 1
De datum kan niet in het verleden liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
UrenGa
Hoeveel uur per week gaat u in totaal werken?
>>S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..99] uur
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[Kort1]
[M_1tot3]
[M_3tot6]
[Lang6]

Blok 12: Wil Werken [WilWerk]
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Blok 12: Wil Werken [WilWerk]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$8

OP heeft betaald werk voor minder dan 12 uur
per week.

Arbeid.Afl_Uren = [Minder12]

$9

OP wilt werk.

WerkZk.WilWerk = [ja]

$10

OP kan niet werken maar wilt wel aangepast
werken

WerkZk.WilWerk = [KanNiet] AND
WerkZk.AanpWerk = [Ja]

*Vraagteksten
Wil_UrWk
($9: Hoeveel uur per week zou u in totaal willen werken?)
($10: Stel dat u de mogelijkheid krijgt om te werken met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden.
Hoeveel uur per week zou u dan in totaal willen werken?)
>>S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..99] uur
EigenBdf
Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of praktijk?
1. Ja, alleen in eigen bedrijf
2. Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer
3. Nee

[JaAlleen]
[JaNaast]
[Nee]

KunnStrt
Stel dat u vandaag alles rond zou hebben.
Op welke termijn zou u dan kunnen beginnen?
1. Binnen 2 weken
2. 2 weken tot 3 maanden
3. 3 maanden tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

[Mind2Wkn]
[Wk2_Mnd3]
[Mnd3_6]
[Mnd6Meer]

Afronden
Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
{Voorlezen}
[SET]
5. de huidige werkkring,
6. vrijwilligerswerk,
7. opleiding of studie,
8. kinderopvang,
9. ziekte,
10. vakantie,
11. persoonlijke omstandigheden,
12. en/of iets anders?
{/Voorlezen}
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[HuidWrk]
[Vrijwil]
[OplStud]
[K_opvang]
[Ziekte]
[Vakantie]
[PersOmst]
[NVT]
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Harde controle 1
Het antwoord 'Weet niet' of 'Weigert' mag niet in combinatie met andere antwoorden voorkomen.
Afgel_4W
Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te komen ($8: van 12 uur of meer per week)?
Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee.
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Nee, ik ben in afwachting van een sollicitatie
[AfwSoll]
Intro2
Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen?
[]
ARbBurVra
Contact gehad met een overheidsinstantie om werk te vinden (zoals SZW)?
[TJaNee]
InterNa
Nakijken van personeelsadvertenties op internet?
[TJaNee]
InterRe
Reageren op personeelsadvertenties op internet?
[TJaNee]
Nakijk
Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet?
[TJaNee]
Reageren
Reageren op personeelsadvertenties niet via internet?
[TJaNee]
Assessm
Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)?
[TJaNee]
OpenCV
Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst?
[TJaNee]
UitzBVra
Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden?
[TJaNee]
WerkgVra
Geïnformeerd bij werkgevers?
[TJaNee]
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FamilVra
Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties?
[TJaNee]
Bedrijfsdag
Een Job Fair, carrièredag of banenmarkt bezocht?
[TJaNee]
WrkKomen2
Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan werk te komen ($8: van 12 uur of meer per week)?
Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee.
[TJaNee]

Antwoordvelden HoevJrZoek en HoevMndZoek onder elkaar weergeven.
HoevJrZoek
Hoelang bent u op zoek naar werk ($8: voor 12 uur of meer per week)?
>>Weet u het niet precies? Probeer dan te schatten.<<
[0..99] jaar en
NORF, empty
HoevMndZoek
[0..11] maanden
Harde Controle
Vul s.v.p. ook een jaartal in. Indien minder dan één jaar, vul dan 0 in.

GeenWerk, GeenWerkTxt: String[140]
Wat denkt u dat de belangrijkste reden is dat u geen betaald werk ($8: van 12 uur of meer per week) kunt
vinden?
{Voorlezen}
Is dat omdat:
1. er te weinig vacatures zijn in uw bedrijfssector / beroep,
[Vacature]
2. uw opleidingsniveau niet hoog genoeg is,
[Opleiding]
3. u te weinig werkervaring heeft of te jong bent,
[Ervaring]
4. u te oud bent,
[Oud]
5. het geboden salaris te laag is,
[Salaris]
6. of iets anders, namelijk: ________________________________________?
[Andrs]
{/Voorlezen}

57

Blok 13: Reden geen Werk [RedGeenWerk]

AKO Caribisch NL - 2020

Blok 13: Reden geen Werk [RedGeenWerk]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

$8

OP werkt minder dan 12 uur per week

Code
Arbeid.Afl_Uren = 2 [Minder12]

$11

<>$12

$12

WerkZk.AanpWerk = [Nee]

*Vraagteksten
Redenen
Wat is de belangrijkste reden waarom u nu geen betaald werk ($11: wil)($12: kan) hebben ($8: van 12 uur of
meer per week)?
1. Zorg voor gezin / huishouden of andere zorgtaken
[Zorg]
2. Opleiding of studie
[OplStu]
3. VUT / pensioen / hoge leeftijd
[VUTPens]
4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid
[ZiekAO]
5. Andere reden
[Ander]
Zachte controle
OP is jonger dan 55, klopt de opgegeven reden?
Indien de reden klopt klik op volgende om door te gaan. Anders wijzig het antwoord of de leeftijd.
Redenen2, Redenen2Txt [STRING140]
Welke zorgtaken zijn dit dan?
1. Zorg voor kinderen
2. Zorg voor andere personen in het huishouden
3. Zorg voor anderen buiten het huishouden
4. Anders, namelijk …..

[ZrgKind]
[ZrgAndHH]
[ZrgAndBuiten]
[Ander]
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Blok 14: Retro [Retro]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft betaald werk

BetWerk.Betwerk = [Ja] OF
(BetWerk.Betwerk = [Nee] EN
BetWerk.Zelfstan =
[JaMeewerk/JaEigen])

$3

OP heeft ooit werkkring gehad, maar nu niet

BetWerk.Betwerk = [Nee] EN
BetWerk.Zelfstan = [Nee])

*Vraagteksten
ROoit12Wrk
($1: De volgende vragen gaan over uw arbeidsverleden.)
Heeft u($1:, vóór uw huidige werkkring,) ooit een betaalde werkkring gehad of bent u werkzaam geweest in
een eigen bedrijf of in een bedrijf van uw partner of een familielid? Militaire dienstplicht of vervangende
dienstplicht telt ook als betaalde werkkring.
[TJaNee]
RStopjaar
In welk jaar bent u gestopt met uw ($2: vorige $3:laatste) werkkring?
[1900-2021]
Harde Controle 1
Dit jaartal ligt in de toekomst. Pas s.v.p. het antwoord aan.
RStopMnd
En in welke maand?
>>Eventueel schatten.<<
[TMaand]
Harde Controle 2
Deze maand ligt in de toekomst. Pas s.v.p. het antwoord aan.
RRedStop, RRedStopTxt: String[140]
Wat was de belangrijkste reden waarom u toen bent gestopt met werken?
1. De zorg voor gezin / huishouden
2. Opleiding of studie
3. VUT / pensioen / hoge leeftijd
4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid
5. Werk verviel / bezuinigingen
6. Contract was tijdelijk
7. Arbeidsconflict
8. Geen van deze, namelijk:____________________________________
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[Zorg]
[OplStu]
[VUTPens]
[Ziekte]
[Werkverv]
[Tijdelijk]
[Conflict]
[Ander]
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Blok 15: Onderwijs [OnderW]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

*Vraagteksten
ActOpl
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over onderwijs.
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op uw werk, op een school of bij een ander opleidingsinstituut?
[TJaNee]
BereidOpl
Zou u bereid zijn een opleiding of cursus te gaan volgen indien u hiermee uw kansen op de arbeidsmarkt zou
kunnen vergroten? Denk hierbij bijv. aan het vinden van een baan, het maken van promotie, of het beter
kunnen aansturen van een eigen bedrijf.
[TJaNee]
ActODuur
Duurt deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?
We bedoelen hiermee de tijd die ervoor staat om de opleiding of cursus af te ronden.
>>Indien persoon meerdere opleidingen/cursussen volgt en tenminste één duurt 6 maanden of langer, kies dan
voor ‘Ja, 6 maanden of langer’.<<
1. Ja, 6 maanden of langer
[Lang6mnd]
2. Nee, korter dan 6 maanden
[Kort6mnd]
NODK, NORF
NivAct
Wat voor soort opleiding of cursus is dit?
1. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
2. VMBO (VSBO) basisberoepsgerichte (PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL), Leerweg, TVET1
3. CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische (TL) of gemengde (TKL) leerweg
4. Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium
5. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 1
6. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 2 t/m 4
7. HBO, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – bachelor
8. HBO-master, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – master, postdoctoraal onderwijs
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus
RichtingAct
Welke opleiding of richting volgt u?
String[140]
OplNaLO
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[Lo]
[LBO]
[Mavo]
[HavoGym]
[MBO1]
[MBO2]
[HBO]
[WO]
[Cursus]
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Heeft u na de lagere school of basisschool één of meerdere opleidingen of cursussen gevolgd waarmee u 6
maanden of langer bezig bent geweest?
De opleiding of cursus die u op dit moment volgt moet u niet meerekenen.
1. Ja
[Ja]
2. Nee / n.v.t. (lagere school of basisschool niet of gedeeltelijk gevolgd)
[Nee]
NivGev
Wat is de hoogste opleiding of cursus die u voor 6 maanden of langer heeft gevolgd?
1. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
[LO]
2. Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO (VSBO), basisberoepsgerichte (PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL)
Leerweg, TVET1
[LBO]
3. Mavo, CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische (TL) of gemengde (TKL) Leerweg, General Educational
Development diploma (G.E.D.)
[Mavo]
4. Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS, highschool
[HavoGym]
5. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 1
[MBO1]
6. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 2 t/m 4, MBO/SBO oude structuur (tot 1998), associate degree
[MBO2]
7. HBO, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – kandidaats of bachelor, BS, BA, BBA
[HBO]
8. HBO-master, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – doctoraal of master, postdoctoraal onderwijs, MS, MA,
MBA
[WO]
9. Geen van deze
[GeenDeze]
RichtingGev: String[140]
Welke opleiding of richting volgde u toen?
LandGev, LandGevTxt: String[140]
Waar volgde u deze opleiding?
1. Aruba
2. Bonaire
3. Curaçao
4. Saba
5. St. Eustatius
6. St. Kitts en Nevis
7. Nederland
8. Canada
9. Colombia
10. Dominicaanse Republiek
11. Verenigde Staten
12. Anders, namelijk: _________________________________________

[AUA]
[BON]
[CUR]
[SAB]
[EUX]
[KNA]
[NL]
[CA]
[CO]
[DOM]
[US]
[Overig]

Diplom
Heeft u voor deze opleiding of cursus het diploma behaald?
>> Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<<
1. Ja
2. Nee
3. N.v.t., de opleiding of cursus werd niet afgesloten met een diploma

[Ja]
[Nee]
[NVT]

JaarGev
In welk jaar heeft u het diploma behaald?
[ ][ ][ ][ ]
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[1900..2021]
NivBeh
Wat is de hoogste opleiding of cursus die u met een diploma heeft afgerond?
1. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
[LO]
2. Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO (VSBO), basisberoepsgerichte (PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL)
Leerweg, TVET1
[LBO]
3. Mavo, CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische (TL) of gemengde (TKL)Leerweg, General Educational
Development diploma (G.E.D.)
[Mavo]
4. Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS, highschool
[HavoGym]
5. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 1
[MBO1]
6. MBO/SBO (BOL, BBL) – niveau 2 t/m 4, MBO/SBO oude structuur (tot 1998), associate degree
[MBO2]
7. HBO, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – kandidaats of bachelor, BS, BA, BBA
[HBO]
8. HBO-master, Wetenschappelijk Onderwijs (WO) – doctoraal of master, postdoctoraal onderwijs, MS, MA,
MBA
[WO]
9. Geen van deze
[GeenDeze]
RichtingBeh
Welke opleiding of richting volgde u toen?
String[140]
LandBeh, LandBehTxt: String[140]
Waar volgde u deze opleiding?
1. Aruba
2. Bonaire
3. Curaçao
4. Saba
5. St. Eustatius
6. St. Kitts en Nevis
7. Nederland
8. Canada
9. Colombia
10. Dominicaanse Republiek
11. Verenigde Staten
12. Anders, namelijk: _________________________________________

[AUA]
[BON]
[CUR]
[SAB]
[EUX]
[KNA]
[NL]
[CA]
[CO]
[DOM]
[US]
[Over]

JaarBeh
In welk jaar heeft u het diploma behaald?
[ ][ ][ ][ ]
[1900..2021]
BasisOW
Hoeveel klassen of groepen van de lagere school heeft u met goed gevolg doorlopen?
>>Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, (Z)MLK, onderwijs voor slechthorende etc.<<
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
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6. Zes
7. Zeven
8. Acht of meer
9. N.v.t., geen lagere school gevolgd

[Zes]
[Zeven]
[Achtplus]
[NVT]

KlasGroep
Waren dit klassen of groepen?
1. Klassen
2. Groepen

[Klassen]
[Groepen]
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Blok 16: Arbeid en Zorg [ArbeidZrg]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

$1

Als de vraag ZorgKind niet is gesteld

Code

*Vraagteksten
ZorgKind
U heeft aangegeven dat er één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar in het huishouden zijn.
Hoe is de zorg voor dit kind / deze kinderen in het algemeen verdeeld tussen u en uw partner?
Denk hierbij aan kind(eren) naar bed brengen, aankleden, eten geven, naar school of andere activiteit brengen
en halen of helpen met huiswerk.
{Voorlezen}
Zou u zeggen: 
1. U doet (bijna) alles alleen
[OPAlleen]
2. U en uw partner doen het samen, maar u doet het meeste
[OPMeest]
3. U en uw partner doen ongeveer evenveel
[Gelijk]
4. U en uw partner doen het samen, maar uw partner doet het meeste
[PartMeest]
5. Uw partner doet (bijna) alles alleen
[PartAlleen]
{/Voorlezen}
WerkOpvang
($1: Er zijn één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar in het huishouden.)
De volgende vragen gaan over kinderopvang.
Gedurende een normale week, wie zorgt er dan voor het kind / de kinderen wanneer u aan het werk bent en
het kind / de kinderen niet op school zit / zitten?
Denk hierbij aan opvang waar het kind/de kinderen minimaal 1 keer per week naartoe gaat/gaan.
>>Meerdere antwoorden mogelijk.
Indien de opvang per week varieert, uitgaan van de huidige week.<<
[SET]
1. Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang
[FormOpv]
2. Gastouderopvang
[GastOud]
3. Betaalde oppas
[BetOpv]
4. Onbetaalde kinderopvang door familie/vrienden/buren/vrijwilligersorganisatie
[OnbetOpv]
5. Partner in het huishouden
[PartnrOpv]
6. Ouder van het kind buiten het huishouden
[AndereOuder]
7. Geen opvang
[GeenOpv]
8. Anders, namelijk [STRING 50]
[Anders]
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Blok 17: Algemene vragen [AlgVraag]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

$1

Tekst verschijnt bij de laatste persoon van het
huishouden.

Code

*Vraagteksten
Vrijwillig
Tenslotte nog een aantal algemene vragen.
Doet u vrijwilligerswerk?
[TJaNee]
Gezond
Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: 
{Voorlezen}
1. zeer goed,
2. goed,
3. gaat wel,
4. slecht,
5. of zeer slecht?
{/Voorlezen}

[ZeerGoed]
[Goed]
[GaatWel]
[Slecht]
[ZrSlecht]

ZiekAand
Heeft u één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?
[TJaNee]

ZABelem
Wordt u door uw ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?
1. Niet belemmerd
[NietBel]
2. Licht belemmerd
[LichtBel]
3. Sterk belemmerd
[SterkBel]
ZAVerkrijg
Denkt u door uw ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk (als u daar
naar op zoek zou gaan)?
1. Niet belemmerd
[NietBel]
2. Licht belemmerd
[LichtBel]
3. Sterk belemmerd
[SterkBel]
Huur1
Dan nu nog een vraag over de woning waarin u op dit moment woont.
Huurt u uw woning?
[TJaNee]
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Huur2
Wat is de huurprijs per maand?
>>Het betreft hier de totale huurprijs die bewoner per maand betaalt.<<
[Integer]
Huur3
Huurt u gemeubileerd?
[TJaNee]
Afsluit2
Dit waren alle vragen voor <PNaam[pNR]> voor dit interview. Bedankt voor uw medewerking!
>>Is dit interview afgerond?
($1: U keert terug naar het schakelbord.)<<
[TjaNee]
NODK, NORF

TelnrCOVID
Tot slot nog een laatste vraag.
In het belang van uw gezondheid nemen we liever geen enkel risico. Daarom zou ik graag uw telefoonnummer
willen vragen.
Als ik in de dagen na dit interview positief word getest op COVID-19, dan bellen wij u.
We gebruiken uw telefoonnummer nergens anders voor.
>>Noteer het telefoonnummer inclusief land en eilandcode. Maak geen gebruik van het “+”teken.
Voorbeeld: 00599 781 0211<<
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?

String[15]
NODK, RF

Harde controle 1
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers).
Harde controle 2
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.
Harde controle 3
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.

FinishBoard
Einde vragenlijst: alle interviews zijn afgewerkt.
Druk ‘verder’.
1. Verder
NODK, NORF
Afsluit3
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Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Bedankt voor uw medewerking!
Toets <1> om verder te gaan.
1. Verder
NODK, NORF
PeilAF
Toets <1> om het onderzoek af te sluiten.
1. Afsluiten
NODK, NORF
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Blok 18: Soort interview [SrtInterv]
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

.

*Vraagteksten
FTFTel
>>LET OP: deze vraag is voor de interviewer.
Heeft u de vragenlijst face-to-face of telefonisch afgenomen?<<
1. Face-to-face
2. Telefonisch

[FtF]
[Tel]

NODK, NORF
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