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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) welke afkomstig zijn 

van het Investments Fund of the Netherlands Organization for Scientific Research 

(NWO), Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Utrecht University, 

the University of Amsterdam and Tilburg University.”  

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

nkps_wave1_0405CBKV2b.sav 

nkps_wave1_0405CBKV2b_papi_alters.sav 

nkps_wave2_0607CBKV2a.sav 

nkps_wave3_v12012_1CBKV1a.sav 

nkps_wave4_v1_02015CBKV1a.sav 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De variabelen FAMNUM_CRYPT, RINPERSOONS en RINPERSOON komen in 

elk bestand voor.  

 Met de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON als koppelvariabelen kunnen 

gegevens uit andere beschikbare microdatabestanden aan deze bestanden gekoppeld 

worden. 

 With the variables RINPERSOONS and RINPERSOON the data is linkable at person 

level to other available CBS microdata 

 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 voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

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

Het team Microdataservices 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 “Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)”. 

This document gives a short description of the dataset, hosted by CBS, of the Netherlands 

Kinship Panel Study (NKPS). This dataset is available in a form that it can be linked at 

person level to other person data in the CBS microdata catalogue. Researchers interested 

in using the NKPS dataset within their microdata project are requested to contact CBS 

Microdata Services through microdata@cbs.nl. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening 

en herkomst van de gegevens. 

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

Bijlagen NKPS 

Codebook wave 2 - v2.0.pdf 

Codebook Wave 3 - Version 1.pdf 

Codebook Wave 4 - Version 1.pdf 

Codebook_Wave_1_July_2005_Version1.pdf 

Cumulative_Codebook_V1.pdf 

Family member self-completion questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

Family member self-completion questionnaire Wave 1 - English.pdf 

Family member self-completion questionnaire Wave 2 - Dutch.pdf 

Family member self-completion questionnaire Wave 2 - English.pdf 

Family member self-completion questionnaire Wave 2 (print - pilot).pdf 

NKPS-SPVA co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

NKPS-SPVA co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - English.pdf 

NKPS-SPVA non co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - Arabic.pdf 

NKPS-SPVA non co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 
NKPS-SPVA non co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - 
English.pdf 
NKPS-SPVA non co-resident family member self-completion questionnaire Wave 1 - 
Turkish.pdf 

NKPS-SPVA primary respondent interview main questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

NKPS-SPVA primary respondent interview main questionnaire Wave 1 - English.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 1 - English.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 2 - Dutch.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 2 - English.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 2 (print - pilot).pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 3 - Dutch.pdf 

Partner self-completion questionnaire Wave 3 - English.pdf 

Primary respondent interview main questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

Primary respondent interview main questionnaire Wave 1 - English.pdf 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Bijlagen NKPS 

Primary respondent interview questionnaire Wave 2 - Dutch.pdf 

Primary respondent interview questionnaire Wave 2 - English.pdf 

Primary respondent interview questionnaire Wave 3 - Dutch.pdf 

Primary respondent interview questionnaire Wave 3 - English.pdf 

Primary respondent interview questionnaire Wave 4 - Dutch.pdf 

Primary respondent interview questionnaire Wave 4 - English.pdf 

Primary respondent self-completion questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

Primary respondent self-completion questionnaire Wave 1 - English.pdf 

Primary respondent self-completion questionnaire Wave 2 - Dutch.pdf 

Primary respondent self-completion questionnaire Wave 2 - English.pdf 

Primary respondent self-completion questionnaire Wave 2 (print - pilot).pdf 

Primary respondent self-completion substitute questionnaire Wave 1 - Dutch.pdf 

Primary respondent self-completion substitute questionnaire Wave 1 - English.pdf 

nkps_wave1_0405CBKV2b variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave1_0405CBKV2b_papi_alters variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave2_0607CBKV2a variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave3_v12012_1CBKV1a variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave4_v1_02015CBKV1a variabelen overzicht.xlsx 
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Data description 

NKPS (http://www.nkps.nl/) is an abbreviation for ‘Netherlands Kinship Panel Study’ 

and is a large-scale, nationally representative, multi-actor, multi-panel study on kinship in 

the Netherlands. In 2002, the first wave of data was collected, followed by the second 

wave three years later, a third wave in 2010 and a forth one in 2014. 

NKPS is also the Dutch implementation of the international Gender and Generations 

Programme GGP (http://www.ggp-i.org/), a research infrastructure devoted to the study 

of the causes and consequences of demographic change, including changes in family 

dynamics, gender relations and relationships between generations. The GGP was founded 

in 2000 by a consortium of European institutes, statistical offices and universities under 

the umbrella of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 

CBS Microdata Services hosts a copy of the NKPS data in such a form that it can be 

linked in an anonymous way to person data available in the CBS microdata catalogue; the 

available data include records only for the large majority of participants who have given 

their consent for this linkage. 

The analyses researchers can pursue take place within a regular on site / remote access 

microdata project. Therefore the usual formalities, procedures, costs, etc apply.  

Before using NKPS data in a microdata project please contact CBS Microdata Services 

through microdata@cbs.nl.  

CBS Microdata Services is able to provide additional information about the data 

regarding population, variables etc. 

Acknowledging 

In publications of research wholly or partly based on CBS microdata, the source must 

be indicated as follows (see also page 2 of the documentation reports):  

 

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

party] using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Microdatabestanden 

NKPS staat voor 'Netherlands Kinship Panel Study' en is een grootschalig onderzoek naar 

familiebanden in Nederland.  

In 2002 werd de eerste ronde van dit onderzoek gehouden, in 2005 de tweede en in 

2010 de derde. In 2014 werd de vierde ronde van de NKPS gehouden.  

http://www.nkps.nl/
http://www.ggp-i.org/
mailto:microdata@cbs.nl
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Samenwerkingsverband 

NKPS staat voor 'Netherlands Kinship Panel Study' en is een grootschalig onderzoek naar 

familiebanden in Nederland.  

Het NKPS onderzoek is een samenwerkingsverband met de volgende instellingen:  

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Universiteit Utrecht (UU)  

Universiteit van Amsterdam (UvA), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en 

Universiteit van Tilburg (UvT)  

Naast financiële bijdragen van deze instellingen, wordt het onderzoek bekostigd door de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Daarnaast hebben ook vier ministeries, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu (VROM), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SWZ), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie 

van Justitie, geld beschikbaar gesteld voor de analyse van de gegevens. 

Het onderzoek 

De eerste ronde (Wave 1) 

In de periode september 2002 tot en met januari 2004 zijn mondelinge vraaggesprekken 

gevoerd met 9.500 personen van 9.500 verschillende families in Nederland. Deze 

zogeheten 'hoofd-respondenten' hebben ook nog eens een schriftelijke vragenlijst 

ingevuld. De vragen gingen ondermeer over de omvang van de familie, hoe ver weg de 

leden van de familie wonen, hoe vaak men elkaar ziet en wat men voor elkaar doet en 

betekent. Daarnaast hebben nog eens zo'n 10.000 familieleden van deze 

hoofdrespondenten een schriftelijke vragenlijst ingevuld.  

De tweede ronde (Wave 2) 

In de periode september 2006 tot en met juni 2007 zijn mensen uit de eerste ronde, voor 

zover zij toestemming gaven, opnieuw ondervraagd. Nieuw in de tweede ronde is dat de 

gegevens niet alleen aan de hand van persoonlijke vraaggesprekken zijn verzameld. Ook 

bestond de mogelijkheid om het gesprek telefonisch te doen, of om de vragenlijst via het 

internet in te vullen. Bijna 7000 mensen hebben aan de tweede ronde meegedaan.  

De derde ronde (Wave 3)   

De derde ronde van de NKPS heeft van Juni 2010 tot februari 2011 plaats gevonden. 

Ongeveer 4500 respondenten hebben weer meegedaan. Net zoals in ronde 2 konden 

respondenten kiezen om via een persoonlijk of een telefonisch interview mee te doen. 

Ook bestond er de mogelijkheid om de vragenlijst op internet in te vullen. Meer dan de 

helft van de respondenten heeft voor de web optie gekozen.  

De vierde ronde (Wave 4)    

In 2014 werd de vierde ronde van de NKPS gehouden. 

http://www.nidi.nl/
http://www.uu.nl/
http://www.uva.nl/
http://www.eur.nl/
http://www.uvt.nl/


 

 

Microdataservices 

 

Documentatie NKPS                                          9 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestanden  

Zie voor een beschrijving van de bestandsopbouw van de 4 beschikbare bestanden de 

bijlagen: 

nkps_wave1_0405CBKV2b variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave1_0405CBKV2b_papi_alters variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave2_0607CBKV2a variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave3_v12012_1CBKV1a variabelen overzicht.xlsx 

nkps_wave4_v1_02015CBKV1a variabelen overzicht.xlsx 

 


