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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet–openbare 

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat 

wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende 

Tijdsbestedingsonderzoek.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from the Netherlands Institute for Social Research and 

Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl


 

 

Microdata Services 
 

documentatie TBO       3 

Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2011 en 2016. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Tijdsbestedingsonderzoek”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access gebruikers:  

 TBO2011 Onderzoeksdocumentatie; 

 TBO2011 Startvragenlijst; 

 TBO2011 Slotvragenlijst; 

 TBO2011V2 Variabelen overzicht; 

 TBO2016 Onderzoeksdocumentatie; 

 TBO2016 Startvragenlijst; 

 TBO2016 Slotvragenlijst; 

 TBO2016V2 Variabelen overzicht; 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Elke vijf jaar voert het Sociaal en Cultureel Planbureau het tijdsbestedingsonderzoek uit 

onder de Nederlandse bevolking (vanaf 2011 in samenwerking met het CBS). Doel van het 

TBO is om informatie te verzamelen over de wijze waarop mensen hun tijd doorbrengen, 

welke activiteiten ze verrichten, hoeveel tijd ze eraan besteden en met wie ze die activiteiten 

uitvoeren.  

Voor het TBO 2011 en 2016 wordt aan respondenten gevraagd om in een dagboekje 

schriftelijk gedurende een periode van zeven aaneengesloten dagen met intervallen van tien 

minuten bij te houden welke activiteiten ze verrichten. Dit wordt de schrijfperiode of 

invulweek genoemd. Voorafgaand aan deze schrijfperiode wordt door face-to-face 

interviewers aan huis een vragenlijst afgenomen, de zogenoemde startvragenlijst. Na afloop 

van de schrijfperiode wordt door dezelfde face-to-face interviewer aan huis opnieuw een 

vragenlijst afgenomen, de zogenoemde slotvragenlijst. 

Het TBO wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbestedingsonderzoek van 

Eurostat (HETUS-richtlijnen). Dit is in 2006 voor het eerst gebeurd. De belangrijkste 

verschillen met het TBO 'oude stijl' zijn: doorlopend onderzoek onder de Nederlandse 

bevolking van 10 jaar en ouder, ook tijdens vakanties, met episodes van 10 minuten in plaats 

van 15 minuten in de dagboeken, en open vragen voor de activiteiten, ook nevenactiviteiten. 

Het TBO2006 werd geïmplementeerd als maatwerk in het kader van het 

Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Vanaf 2011 is het TBO in samenwerking met het CBS gehouden.  

 

 

file://///cbsp/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Mobiliteitsonderzoek_Nederland_MON
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Voor 2011 zie TBO 2011V2 Variabelen overzicht.pdf; 

Voor 2016 zie TBO 2016V2 Variabelen overzicht.pdf. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

TBO2011V1  Eerste plaatsing 

TBO2016V1  Eerste plaatsing 

TBO2011V2 Definitief 

TBO2016V2 Definitief 

 


