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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar 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 beschikbaar bij het Centraal 

Bureau voor de Statistiek betreffende Vrijetijdsomnibus welke mede afkomstig zijn van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).” 

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. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
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
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Beschikbare bestand(en):  

Deze documentatie beschrijft de beschikbare bestanden over de perioden 2012, 2014, 2016 en 

2018. 

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 

“VRIJTIJDSOMNIBUS”. 

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 in de beveiligde microdata omgeving van het CBS voor 

de remote access/On-site gebruikers:  

 VTO2012Non-responsanalyse; 

 VTO2012Plausibiliteitsanalyse; 

 VTO2014Non-respons- en plausibiliteitsanalyse; 

 VTO2016Non-respons- en plausibiliteitsanalyse; 

 VTO2016Onderzoeksdocumentatie; 

 VTO2018Onderzoeksdocumentatie en kwaliteitsanalyse. 

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 

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend 

Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- 

en cultuurbeleid mee vast te stellen. Door een andere steekproeftrekking en aanpassingen in 

de vragenlijst is het niet mogelijk de trend vanuit het AVO door te trekken. Met de 

Vrijetijdsomnibus begint dan ook een nieuwe tijdreeks. 

Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de 

interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt 

elke twee jaar een bepaald  thema verder uitgediept. 

De te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector 

en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (OC&W en VWS) tot stand gekomen. Zie ook de beschrijving van het lopende VTO-

onderzoek. 

In 2018 is een andere, doelgroepsgerichte benadering van respondenten ingezet. Uitleg over 

deze benadering en de gevolgen daarvan voor de uitkomsten van voorgaande metingen is 

beschreven in Verantwoording benaderingsstrategie en weging VTO2018. 

Korte onderzoeksbeschrijving 

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder (op 1 januari 2013), 

die deel uitmaken van particuliere huishoudens en zijn ingeschreven in de GBA 

Soort onderzoek: enquête, aangevuld met registergegevens uit Statline (Gebieden in 

Nederland 2013), de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) en integrale CBS 

inkomensbestanden 2011 

Steekproefkader: steekproefkader van personen, afgeleid uit de Gemeentelijke 

basisadministratie (GBA). Steekproefmethode: gestratificeerde tweetrapssteekproef, 

gestratificeerd naar Coropgebied; 1e trap deelgemeenten systematisch steekproefontwerp met 

kansen evenredig aan het aantal inwoners, 2e trap enkelvoudig aselecte steekproef. 

Verzamelmethode: CAWI (Computer assisted web interviewing) en CAPI (Computer assisted 

personal interviewing) 

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS).Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Frequentie: tweejaarlijks, vanaf 2012. 

Weging: op basis van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, stedelijkheidsgraad, 

provincie, huishoudtype en huishoudinkomen. 

Berichtgever: voor steekproefpersonen van 6 tot 12 jaar de ouders/verzorgers. 

Verslagperiode: sport- en cultuurvragen over de afgelopen 12 maanden. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       7 

VTO 2018 

Veldwerkperiode: november 2018 tot maart 2019. 

Steekproefomvang: 7203 uitgezette vragenlijsten 

Respons: 3425 ingevulde vragenlijsten (48%) 

VTO 2016 

Veldwerkperiode: 1 november 2016 tot en met 28 februari 2017 

Steekproefomvang: 4730 uitgezette vragenlijsten 

Respons: 3101 ingevulde vragenlijsten (66%) 

VTO 2014 

Veldwerkperiode: 3 november 2014 tot en met 28 februari 2015 

Steekproefomvang: 5634 uitgezette vragenlijsten 

Respons: 3040 ingevulde vragenlijsten (54%) 

VTO 2012 

VTO2012 heeft een split-half design: in de ene helft zijn eerst sportvragen gesteld en in de 

andere helft eerst cultuurvragen 

Veldwerkperiode: november 2012 - februari 2013 

Steekproefomvang: 5400 uitgezette vragenlijsten 

Respons: 3138 ingevulde vragenlijsten (58%). 

Zie de onderzoeksbeschrijving van het SCP voor de verwijzing naar de met deze data 

gemaakte publicaties. 

https://www.scp.nl/over-scp/data-en-methoden/onderzoeksbeschrijvingen/vrijetijdsomnibus-vto
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen per bestand. 

VTO2012  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1   
Soort rinpersoon 

  

2 
 

RINPERSOON 
 

A9   
Samen met rinpersoons is dit de persoon 

  

3 
 

Onderzoek_ID 
 

F5   
Onderzoek_ID 

  

4 
 

Veldwerkperiode 
 

F7   
Veldwerkperiode 

  

5 
 

Variantcode 
 

A1   
Variantcode 

  

6 
 

Postcode_num 
 

F4   
Numeriek gedeelte postcode woonadres 

  

7 
 

GemCode 
 

F4   
Gemeentecode [408] 

  

8 
 

Landsdl 
 

F1   
Landsdeel [4] 

  

9 
 

StedGem 
 

F1   
Stedelijkheid [5] 

  

10 
 

StadGew 
 

F2   
Stadsgewest [22] 

  

11 
 

PlaatsInHuishouden 
 

F2   
Plaats in het huishouden 

  

12 
 

TypeHuishouden 
 

F1   
Type huishouden 

  

13 
 

AflGeneratie 
 

F1   
Afleiding Generatie 

  

14 
 

AflHerkomst 
 

F1   
Afleiding Herkomst 

  

15 
 

Herk3 
 

F1   
herkomst in drie categoriën 

  

16 
 

H_INK 
 

F1   
Inkomen huishouden bekend 

  

17 
 

PRIMINKH 
 

F9   
Primair inkomen van het huishouden 

  

18 
 

BRUTINKH 
 

F9   
Bruto inkomen van het huishouden 

  

19 
 

BESTINKH 
 

F9   
Besteedbaar inkomen van het huishouden 

  

20 
 

GESTINKH 
 

F9   
Gestandaardiserd inkomen van het huishouden 

  

21 
 

SAMHH_R 
 

F2   
Samenstelling huishouden 

  

22 
 

BBIHALG1 
 

F2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

Belangrijkste bron van inkomen van het huishouden 
  

23 
 

P_INK 
 

F1   
Inkomen persoon bekend 

  

24 
 

PERSPRIM 
 

F9   
Persoonlijk primair inkomen 

  

25 
 

PERSBRUT 
 

F9   
Persoonlijk bruto inkomen 

  

26 
 

PERSINK 
 

F9   
Persoonlijk inkomen 

  

27 
 

SECCOAL1 
 

F3   
Sociaaleconomische categorie van de persoon 

  

28 
 

POSHHK 
 

F3   
Plaats in het huishouden tov hoofkostwinner 

  

29 
 

BVRPERCGESTINKH 
 

F2   
Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 2011 

  

30 
 

Code_Mode 
 

F1   
Code_mode 

  

31 
 

Afl_peildatum 
 

A8   
Peildatum 

  

32 
 

Afl_geslacht 
 

F1   
Geslacht 

  

33 
 

Afl_leeftijd 
 

F3   
Leeftijd op peildatum 

  

34 
 

Afl_leeftijd7 
 

F1   
Leeftijd in 7 klassen op peildatum 

  

35 
 

Afl_leeftijd11 
 

F2   
Leeftijd in 11 klassen op peildatum 

  

36 
 

Afl_leeftijd12 
 

F2   
Leeftijd in 12 klassen op peildatum 

  

37 
 

Afl_burgerlijke_staat 
 

F1   
Burgerlijke staat 

  

38 
 

Afl_herkomst3 
 

F1   
Herkomst in drie categoriën 

  

39 
 

Afl_typehuishouden7 
 

F1   
Type huishouden (indikking) 

  

40 
 

Afl_typehuishouden3 
 

F1   
GBA type huishouden, ingedikt in 3 klassen 

  

41 
 

eindgewicht 
 

F18   
eindgewicht 

  

42 
 

HHKern 
 

F1   
Samenstelling huishouden (kort) 

  

43 
 

LftJong 
 

F3   
Wat is de leeftijd van het jongste kind uit uw huishouden? 

  

44 
 

PosOP 
 

F1   
Positie in het huishouden OP (kort) 

  

45 
 

M_VProxy 
 

F1   
Geslacht Proxi-invuller vragenlijst 

  

46 
 

MaatsPos 
 

F2   
Maatschappelijke positie OP 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

47 
 

MaatsPosP 
 

F2   
Maatschappelijke positie partner OP 

  

48 
 

OplHuid 
 

F1   
Wat voor soort opleiding volgt u? 

  

49 
 

OplHoog 
 

F2   
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

  

50 
 

OplVa 
 

F2   
Hoogst behaalde opleiding vader 

  

51 
 

OplMoe 
 

F2   
Hoogst behaalde opleiding moeder 

  

52 
 

Religie 
 

F2   
Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering OP of 
proxi-invuller 

  

53 
 

Voors_a 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
musicalvoorstelling 

  

54 
 

Voors_b 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: film 

  

55 
 

Voors_c 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
toneelvoorstelling 

  

56 
 

Voors_d 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
operavoorstelling of operette 

  

57 
 

Voors_e 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: optreden 
van klassieke muziek 

  

58 
 

Voors_f 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: optreden 
van pop-, rock- of bluesmuziek 

  

59 
 

Voors_g 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: optreden 
van urban, rap of hip-hop muziek 

  

60 
 

Voors_h 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: dance- 
of housefeest met een optreden van een DJ of VJ 

  

61 
 

Voors_i 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: optreden 
van jazzmuziek 

  

62 
 

Voors_j 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
levenslied optreden 

  

63 
 

Voors_k 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
voorstelling van wereldmuziek 

  

64 
 

Voors_l 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: cabaret 
of stand-up comedy voorstelling 

  

65 
 

Voors_m 
 

F3 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 

  

66 
 

Voors_n 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans of streetdance 

  

67 
 

Voors_o 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: literaire 
avond of voorleesavond 

  

68 
 

Voors_p 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
Beeldende kunst, zoals mediakunst of grafische vormgeving 

  

69 
 

Afl_VOORSTEL_Passen_1 
 

F1   
Over welke passen beschikt u of uw kind. Museum(jaar)kaart 

  

70 
 

Afl_VOORSTEL_Passen_2 
 

F1   
Over welke passen beschikt u of uw kind. Cultureel Jongeren 
Paspoort CPJ-pas 

  

71 
 

Afl_VOORSTEL_Passen_3 
 

F1   
Over welke passen beschikt u of uw kind. 65+ pas 

  

72 
 

Afl_VOORSTEL_Passen_4 
 

F1   
Over welke passen beschikt u of uw kind. Stadspas 

  

73 
 

Afl_VOORSTEL_Passen_5 
 

F1   
Over welke passen beschikt u of uw kind. Geen van genoemden 

  

74 
 

FMuziek 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  
optreden van muzikanten 

  

75 
 

FDans 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
dansoptreden, toneel, cabaret of stand-up comedian 

  

76 
 

Museum 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden in de 
vrije tijd een museum bezocht? In binnen- en buitenland. 

  

77 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_1 
 

F1   
Type bezocht museum: kunst of vormgeving 

  

78 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_2 
 

F1   
Type bezocht museum: geschiedenis of archeologie 

  

79 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_3 
 

F1   
Type bezocht museum: natuur of natuurgeschiedenis 

  

80 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_4 
 

F1   
Type bezocht museum: wetenschap of techniek 

  

81 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_5 
 

F1   
Type bezocht museum: volkenkunde 

  

82 
 

Afl_MUSEUM_WMuseum_6 
 

F1   
Type bezocht museum: gemengd museum 

  

83 
 

Bieb 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland: 
biblotheek 

  

84 
 

LeenBieb 
 

F3   
Freq lenen in afgelopen 12 mnd bij de bibliotheek geleend? Niet 
lenen = 0 

  

85 
 

Beeld_a 
 

F3 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       12 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

Freq bezoek beeldende kunst afgelopen 12 mnd in binnen- en 
buitenland:  museum of tentoonstelling voor oude kunst 

  

86 
 

Beeld_b 
 

F3   
Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek heeft gebracht aan: Een 
museum of tentoonstelling voor moderne kunst 

  

87 
 

Beeld_c 
 

F3   
Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek heeft gebracht aan: Een 
museum of tentoonstelling voor media kunst, zoals fotograf 

  

88 
 

Beeld_d 
 

F3   
Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek heeft gebracht aan: Een 
museum of tentoonstelling voor oude vormgeving, mode of ar 

  

89 
 

Beeld_e 
 

F3   
Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek heeft gebracht aan: 
Beeldende kunst op een openbare plek, zoals een plein, park of 

  

90 
 

His_a 
 

F3   
Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek heeft gebracht aan: Een 
archief 

  

91 
 

His_b 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  
archeologische opgraving 

  

92 
 

His_c 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  
historische stad, dorp of gebouw zoals een kasteel, kerk, enz. 

  

93 
 

His_d 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  
historische evenement, zoals een historische traditie of naspelen 
historische gebeurtenissen 

  

94 
 

Natuur 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  een 
natuurgebied 

  

95 
 

Park 
 

F3   
Freq bezoek afgelopen 12 mnd in binnen- en buitenland:  een 
stadspark 

  

96 
 

Naam2 
 

A50   
Naam van laatst bezochte de tentoonstelling of van het object in 
Nederland? 

  

97 
 

Locatie 
 

A50   
Locatie van laatst bezochte de tentoonstelling of van het object in 
Nederland? 

  

98 
 

Plaats 
 

A50   
Plaatsnaam van laatst bezochte de tentoonstelling of van het 
object in Nederland? 

  

99 
 

Boeken 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd in gedrukte boeken 
gelezen? 

  

100 
 

EBoeken 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de afgelopen 12 maanden in de 
vrije tijd e-books gelezen? 

  

101 
 

Stamboom 
 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

Freq in de afgelopen 12 mnd in de afgelopen 12 maanden als 
hobby aan stamboomonderzoek gedaan? 

  

102 
 

SCursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

103 
 

SInfInt 
 

F1   
Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 

  

104 
 

SExpPubl 
 

F1   
Is dit stamboomonderzoek onderdeel geweest van een expositie 
of publicatie? 

  

105 
 

SUpload 
 

F1   
Heeft u over dit stamboomonderzoek iets op internet geplaatst? 

  

106 
 

SContact 
 

F1   
Heeft u over dit stamboomonderzoek regelmatig contact met 
anderen? 

  

107 
 

SAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor dit stamboomonderzoek aangesloten? 

  

108 
 

GLokReg 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd als hobby onderzoek naar lokale of 
regionale geschiedenis gedaan? 

  

109 
 

GCursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

110 
 

GInfInt 
 

F1   
Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 

  

111 
 

GExpPubl 
 

F1   
Is dit onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis onderdeel 
geweest van een expositie of publicatie? 

  

112 
 

GUpload 
 

F1   
Heeft u over dit onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis 
iets op internet geplaatst? 

  

113 
 

GContact 
 

F1   
Heeft u over dit onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis 
regelmatig contact met anderen? 

  

114 
 

GAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor dit onderzoek naar lokale of regionale 
geschiedenis aangesloten? 

  

115 
 

PersGeb 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd als hobby onderzoek naar 
historische gebeurtenissen of personen gedaan? 

  

116 
 

HCursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

117 
 

HInfInt 
 

F1   
Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 

  

118 
 

HExpPubl 
 

F1   
onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen onderdeel 
van een expositie of publicatie? 

  

119 
 

HUpload 
 

F1   
onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen iets op 
internet geplaatst? 

  

120 
 

HContact 
 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen 
regelmatig contact met anderen? 

  

121 
 

HAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor dit onderzoek naar historische gebeurtenissen 
of personen aangesloten? 

  

122 
 

Opknap 
 

F1   
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische gebouwen of voorwerpen opgeknapt? 

  

123 
 

OCursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

124 
 

OInfInt 
 

F1   
Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 

  

125 
 

OExpPubl 
 

F1   
Is het opknappen van historische gebouwen of voorwerpen 
onderdeel geweest van een expositie of publicatie? 

  

126 
 

OUpload 
 

F1   
Heeft u over het opknappen van historische gebouwen of 
voorwerpen iets op internet geplaatst? 

  

127 
 

OContact 
 

F1   
Heeft u over het opknappen van historische gebouwen of 
voorwerpen regelmatig contact met anderen? 

  

128 
 

OAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor het opknappen van historische gebouwen of 
voorwerpen aangesloten? 

  

129 
 

Ambacht 
 

F1   
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby een oud 
ambacht uitgeoefend of gedemonstreerd of historische 
gebeurtenis 

  

130 
 

ACursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

131 
 

AInfInt 
 

F1   
Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 

  

132 
 

AExpPubl 
 

F1   
Is het uitoefenen van een oud ambacht of het naspelen van 
historische gebeurtenissen onderdeel geweest van een expositie 

  

133 
 

AUpload 
 

F1   
Heeft u over het uitoefenen van een oud ambacht of het naspelen 
van historische gebeurtenissen iets op internet geplaatst 

  

134 
 

AContact 
 

F1   
Heeft u over het uitoefenen van een oud ambacht of het naspelen 
van historische gebeurtenissen regelmatig contact met anderen 

  

135 
 

AAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor het uitoefenen van een oud ambacht of het 
naspelen van historische gebeurtenissen aangesloten? 

  

136 
 

Verzamel 
 

F1   
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische documenten of voorwerpen verzameld? 

  

137 
 

VCursus 
 

F1   
Heeft u hiervoor een cursus of training gevolgd? 

  

138 
 

VInfInt 
 

F1 
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Heeft u hierover informatie op internet gezocht? 
  

139 
 

VExpPubl 
 

F1   
Is het verzamelen van historische documenten of voorwerpen 
onderdeel geweest van een expositie of publicatie? 

  

140 
 

VUpload 
 

F1   
Heeft u over het verzamelen van historische documenten of 
voorwerpen iets op internet geplaatst? 

  

141 
 

VContact 
 

F1   
Heeft u over het verzamelen van historische documenten of 
voorwerpen regelmatig contact met anderen? 

  

142 
 

VAangLid 
 

F1   
Waarbij bent u voor het verzamelen van historische documenten 
of voorwerpen aangesloten? 

  

143 
 

Afl_ONDERZOEK_CultSteu_1 
 

F1   
In de afgelopen 12 mnd een cult evenement,organisatie door 
onbetaald werk ondersteund. 

  

144 
 

Afl_ONDERZOEK_CultSteu_2 
 

F1   
In de afgelopen 12 mnd een cult evenement,organisatie door lid te 
zijn ondersteund. 

  

145 
 

Afl_ONDERZOEK_CultSteu_3 
 

F1   
In de afgelopen 12 mnd een cult evenement,organisatie door gift 
ondersteund. 

  

146 
 

Afl_ONDERZOEK_CultSteu_4 
 

F1   
In de afgelopen 12 mnd een cult evenement,organisatie niet 
ondersteund. 

  

147 
 

Afl_ONDERZOEK_CultVeld_1 
 

F1   
Culturele veld waarin in de afgelopen 12 mnd onbetaald werk: 
moderne kunst 

  

148 
 

Afl_ONDERZOEK_CultVeld_2 
 

F1   
Culturele veld waarin in de afgelopen 12 mnd onbetaald werk: 
erfgoed en oude kunst 

  

149 
 

Afl_ONDERZOEK_CultVeld_3 
 

F1   
Culturele veld waarin in de afgelopen 12 mnd onbetaald werk: 
amateurkunst 

  

150 
 

Afl_ONDERZOEK_CultVeld_4 
 

F1   
Culturele veld waarin in de afgelopen 12 mnd onbetaald werk: 
vrijwilligerswerk in bibliotheek 

  

151 
 

Afl_ONDERZOEK_CultVeld_5 
 

F1   
Culturele veld waarin in de afgelopen 12 mnd onbetaald werk: 
geen 

  

152 
 

HOBBY_a 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Een 
instrument bespeeld 

  

153 
 

HOBBY_b 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Gezongen 

  

154 
 

HOBBY_c 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Toneel 
gespeeld 

  

155 
 

HOBBY_d 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan 
klassiek ballet of moderne dans g 
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156 
 

HOBBY_e 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan 
volksdans, werelddans, stijldans, 

  

157 
 

HOBBY_f 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan cabaret 
of stand-up comedy gedaan 

  

158 
 

HOBBY_g 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan 
tekenen, schilderen of aan grafis 

  

159 
 

HOBBY_h 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan 
beeldhouwen, boetseren, potten ba 

  

160 
 

HOBBY_i 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Aan film, 
videokunst, grafisch ontwer 

  

161 
 

HOBBY_j 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd als hobby: Verhalen, 
gedichten of weblogs geschr 

  

162 
 

Inter_a 
 

F1   
Interesse in: Familiegeschiedenis, regionale of lokale 
geschiedenis 

  

163 
 

Inter_b 
 

F1   
Interesse in: Geschiedenis in het algemeen 

  

164 
 

Inter_c 
 

F1   
Interesse in: Historische steden, dorpen of gebouwen, zoals 
kastelen, kerken, 

  

165 
 

Inter_d 
 

F1   
Interesse in: Historische voorwerpen 

  

166 
 

Inter_e 
 

F1   
Interesse in: Oude gebruiken, tradities of ambachten 

  

167 
 

Tijds_a 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd  in vrije tijd een boek, tijdschrift of 
krant gelezen over: Familie- regionele of lokale geschiedenis 

  

168 
 

Tijds_b 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd  in vrije tijd een boek, tijdschrift of 
krant gelezen over: geschiedenis algemeen 

  

169 
 

Tijds_c 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd  in vrije tijd een boek, tijdschrift of 
krant gelezen over: historische steden 

  

170 
 

Tijds_d 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd een boek, tijdschrift of 
krant gelezen over: Historische voorwerpen 

  

171 
 

Tijds_e 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd een boek, tijdschrift of 
krant gelezen over: Oude gebruiken 

  

172 
 

TVR_a 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via de radio 
programma s gevolgd over: familiegeschiedenis 

  

173 
 

TVR_b 
 

F1 
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Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via de radio 
programma s gevolgd over:geschiedenis algemeen 

  

174 
 

TVR_c 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via de radio 
programma s gevolgd over: historische steden 

  

175 
 

TVR_d 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via de radio 
programma s gevolgd over: historische voorwerpen 

  

176 
 

TVR_e 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via de radio 
programma s gevolgd over: oude gebruiken 

  

177 
 

Inter_a2 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via internet 
programma s gevolgd over: familiegeschiedenis 

  

178 
 

Inter_b2 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via internet 
programma s gevolgd over:geschiedenis algemeen 

  

179 
 

Inter_c2 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via internet 
programma s gevolgd over: historische steden 

  

180 
 

Inter_d2 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via internet 
programma s gevolgd over: historische voorwerpen 

  

181 
 

Inter_e2 
 

F1   
Freq in de afgelopen 12 mnd in de vrije tijd op tv of via internet 
programma s gevolgd over: oude gebruiken 

  

182 
 

VaderCu 
 

F1   
Freq bezoek vader in zijn vrije tijd naar musea, voorstellingen of 
concerten toen u jonger was dan 18 jaar 

  

183 
 

MoederCu 
 

F1   
Freq bezoek  moeder in zijn vrije tijd naar musea, voorstellingen of 
concerten toen u jonger was dan 18 jaar 

  

184 
 

MeeOud 
 

F1   
Freq u mee met ouders u in hun vrije tijd naar musea, 
voorstellingen of concerten toen u jonger was dan 18 jaar 

  

185 
 

MeeKind 
 

F1   
Hoe vaak neemt u uw kind(eren) in uw vrije tijd mee naar musea, 
voorstellingen of concerten 

  

186 
 

PartnCu 
 

F1   
Hoe vaak gaat uw partner naar musea, voorstellingen of 
concerten 

  

187 
 

Afl_SPORT_Sport_1 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Aerobics, steps of 
spinning 

  

188 
 

Afl_SPORT_Sport_2 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Atletiek 

  

189 
 

Afl_SPORT_Sport_3 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Badminton 

  

190 
 

Afl_SPORT_Sport_4 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Basketbal 

  

191 
 

Afl_SPORT_Sport_5 
 

F1 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       18 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  

Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Biljart, poolbiljart of 
snooker 

  

192 
 

Afl_SPORT_Sport_6 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Boksen 

  

193 
 

Afl_SPORT_Sport_7 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Bowling 

  

194 
 

Afl_SPORT_Sport_8 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Bridge 

  

195 
 

Afl_SPORT_Sport_9 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Dammen 

  

196 
 

Afl_SPORT_Sport_10 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Dansen 

  

197 
 

Afl_SPORT_Sport_11 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Darts 

  

198 
 

Afl_SPORT_Sport_12 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Duiksport 

  

199 
 

Afl_SPORT_Sport_13 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Fitness 

  

200 
 

Afl_SPORT_Sport_14 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Golf 

  

201 
 

Afl_SPORT_Sport_15 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Gymnastiek of turnen 

  

202 
 

Afl_SPORT_Sport_16 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Handbal 

  

203 
 

Afl_SPORT_Sport_17 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Hardlopen, joggen of 
trimmen 

  

204 
 

Afl_SPORT_Sport_18 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Hockey 

  

205 
 

Afl_SPORT_Sport_19 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Hokbal of softbal 

  

206 
 

Afl_SPORT_Sport_20 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Jeu de boules 

  

207 
 

Afl_SPORT_Sport_21 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Judo 

  

208 
 

Afl_SPORT_Sport_22 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Kano 

  

209 
 

Afl_SPORT_Sport_23 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Karate 

  

210 
 

Afl_SPORT_Sport_24 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Kickboksen 

  

211 
 

Afl_SPORT_Sport_25 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Klimsport 

  

212 
 

Afl_SPORT_Sport_26 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Korfbal 

  

213 
 

Afl_SPORT_Sport_27 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Midgetgolf 

  

214 
 

Afl_SPORT_Sport_28 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Motor- of autosport 

  

215 
 

Afl_SPORT_Sport_29 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Paardensport 
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216 
 

Afl_SPORT_Sport_30 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Roeien 

  

217 
 

Afl_SPORT_Sport_31 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Schaatsen 

  

218 
 

Afl_SPORT_Sport_32 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Schaken 

  

219 
 

Afl_SPORT_Sport_33 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Schietsport 

  

220 
 

Afl_SPORT_Sport_34 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Skeeleren of of skaten 

  

221 
 

Afl_SPORT_Sport_35 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Skiën, langlaufen of 
snowborden 

  

222 
 

Afl_SPORT_Sport_36 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Squash 

  

223 
 

Afl_SPORT_Sport_37 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Teakwondo 

  

224 
 

Afl_SPORT_Sport_38 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Tafeltennis 

  

225 
 

Afl_SPORT_Sport_39 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Tennis 

  

226 
 

Afl_SPORT_Sport_40 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Veldvoetbal 

  

227 
 

Afl_SPORT_Sport_41 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Volleybal 

  

228 
 

Afl_SPORT_Sport_42 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Wandelsport of nordic 
walking 

  

229 
 

Afl_SPORT_Sport_43 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Waterpolo 

  

230 
 

Afl_SPORT_Sport_44 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Wielrennen, toerfietsen 
of mountainbiken 

  

231 
 

Afl_SPORT_Sport_45 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Waterpolo 

  

232 
 

Afl_SPORT_Sport_46 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Zaalvoetbal 

  

233 
 

Afl_SPORT_Sport_47 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Zielen of surfen 

  

234 
 

Afl_SPORT_Sport_48 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Zwemmen 

  

235 
 

Afl_SPORT_Sport_49 
 

F1   
Sportbeoefening in de afgelopen 12 mnd: Anders 

  

236 
 

SportAnd 
 

A50   
Welke andere sport heeft u of uw kind in de afgelopen 12 
maanden beoefend? 

  

237 
 

FreqSp 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? 

  

238 
 

SpMeest1 
 

F2 
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Welke sport heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

239 
 

SpMeest2 
 

F2   
Welke sport heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden op 1 
na het meest beoefend? 

  

240 
 

SpMeest3 
 

F2   
Welke sport heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden op 2 
na het meest beoefend? 

  

241 
 

Freq 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind sport in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

242 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_1 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: alleen, 
ongeorganiseerd 

  

243 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_2 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mndbeoefend: in groepsverband, zelf 
georganiseerd of door famili, vrienden 

  

244 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_3 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: lid van 
sportvereniging 

  

245 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_4 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: abonnee, lid pf cursist 
van fitnesscentrum 

  

246 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_5 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: via school of 
naschoolse opvang 

  

247 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_6 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: in kader bedrijfssport 

  

248 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_7 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: via sociaal-cultureel 
werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

249 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_8 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: via zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

250 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_LidSP_A_9 
 

F1   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: op andere dan reeds 
genoemde manier 

  

251 
 

LidSP_B 
 

A50   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: tekst andere manier 

  

252 
 

LidMax 
 

F2   
Hoe sport 3  in afgelopen 12 mnd het meest beoefend? 

  

253 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Training_1 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: training 

  

254 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Training_2 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: competitie 

  

255 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Training_3 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
toernooien of sportevenementen 

  

256 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Training_4 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: geen 

  

257 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_1 
 

F1 
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Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
sporthal, gymzaal, zwembad enz. 

  

258 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_2 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
andere overdekte sportaccommodatie 

  

259 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_3 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
open lucht zwembad, sportveld enz. 

  

260 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_4 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
pleintje, trapveldje, hangplek 

  

261 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_5 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
park, bos, stand enz 

  

262 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_6 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
thuis, tuin 

  

263 
 

Afl_SPORTLIDLOC1_Locatie_A_7 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd via: 
anders 

  

264 
 

Locatie_B 
 

A50   
Tekst locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd 
via: anders 

  

265 
 

LocMax 
 

F1   
Waar heeft u of uw kind sport 3 in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

266 
 

Freq2 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind sport 2 in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

267 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_1 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: alleen, 
ongeorganiseerd 

  

268 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_2 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mndbeoefend: in groepsverband, zelf 
georganiseerd of door famili, vrienden 

  

269 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_3 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: lid van 
sportvereniging 

  

270 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_4 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: abonnee, lid pf cursist 
van fitnesscentrum 

  

271 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_5 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: via school of 
naschoolse opvang 

  

272 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_6 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: in kader bedrijfssport 

  

273 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_7 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: via sociaal-cultureel 
werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

274 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_8 
 

F1 
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Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: via zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

275 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_LidSP_A_9 
 

F1   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: op andere dan reeds 
genoemde manier 

  

276 
 

LidSP_B2 
 

A50   
Hoe sport 2 in afgelopen 12 mnd beoefend: tekst andere manier 

  

277 
 

LidMax2 
 

F2   
Hoe sport 2  in afgelopen 12 mnd het meest beoefend? 

  

278 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Training_1 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: training 

  

279 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Training_2 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: competitie 

  

280 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Training_3 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
toernooien of sportevenementen 

  

281 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Training_4 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: geen 

  

282 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_1 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
sporthal, gymzaal, zwembad enz. 

  

283 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_2 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
andere overdekte sportaccommodatie 

  

284 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_3 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
open lucht zwembad, sportveld enz. 

  

285 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_4 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
pleintje, trapveldje, hangplek 

  

286 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_5 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
park, bos, stand enz 

  

287 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_6 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
thuis, tuin 

  

288 
 

Afl_SPORTLIDLOC2_Locatie_A_7 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd via: 
anders 

  

289 
 

Locatie_B2 
 

A50   
Tekst locatie sportdeelname aan sport 2 in de afgelopen 12 mnd 
via: anders 

  

290 
 

LocMax2 
 

F1   
Waar heeft u of uw kind sport 2 in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

291 
 

Freq3 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind sport 1 in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

292 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_1 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: alleen, 
ongeorganiseerd 
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293 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_2 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mndbeoefend: in groepsverband, zelf 
georganiseerd of door famili, vrienden 

  

294 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_3 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: lid van 
sportvereniging 

  

295 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_4 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: abonnee, lid pf cursist 
van fitnesscentrum 

  

296 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_5 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: via school of 
naschoolse opvang 

  

297 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_6 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: in kader bedrijfssport 

  

298 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_7 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: via sociaal-cultureel 
werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

299 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_8 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: via zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

300 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_LidSP_A_9 
 

F1   
Hoe sport 3 in afgelopen 12 mnd beoefend: tekst andere manier 

  

301 
 

LidSP_B3 
 

A50   
Hoe sport 1 in afgelopen 12 mnd beoefend: tekst andere manier 

  

302 
 

LidMax3 
 

F2   
Hoe sport 1  in afgelopen 12 mnd het meest beoefend? 

  

303 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Training_1 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: training 

  

304 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Training_2 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: competitie 

  

305 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Training_3 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
toernooien of sportevenementen 

  

306 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Training_4 
 

F1   
Sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: geen 

  

307 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_1 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
sporthal, gymzaal, zwembad enz. 

  

308 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_2 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
andere overdekte sportaccommodatie 

  

309 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_3 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
open lucht zwembad, sportveld enz. 

  

310 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_4 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
pleintje, trapveldje, hangplek 

  

311 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_5 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
park, bos, stand enz 
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312 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_6 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
thuis, tuin 

  

313 
 

Afl_SPORTLIDLOC3_Locatie_A_7 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan sport 3 in de afgelopen 12 mnd via: 
anders 

  

314 
 

Locatie_B3 
 

A50   
Tekst locatie sportdeelname aan sport 1 in de afgelopen 12 mnd 
via: anders 

  

315 
 

LocMax3 
 

F1   
Waar heeft u of uw kind sport 1 in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

316 
 

Freq4 
 

F3   
Hoe vaak heeft u of uw kind belangrijkste sport in de afgelopen 12 
maanden beoefend? 

  

317 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_LidS 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: alleen, 
ongeorganiseerd 

  

318 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid2 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mndbeoefend: in 
groepsverband, zelf georganiseerd of door famili, vrienden 

  

319 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid3 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: lid van 
sportvereniging 

  

320 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid4 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: abonnee, 
lid pf cursist van fitnesscentrum 

  

321 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid5 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: via school 
of naschoolse opvang 

  

322 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid6 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: in kader 
bedrijfssport 

  

323 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid7 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: via 
sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

324 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid8 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: via 
zorginstelling of revalidatiecentrum 

  

325 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Lid9 
 

F1   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: op andere 
dan reeds genoemde manier 

  

326 
 

LidSP_B4 
 

A50   
Hoe belangrijkste sport in afgelopen 12 mnd beoefend: tekst 
andere manier 

  

327 
 

LidMax4 
 

F2   
Hoe belangrijkste sport  in afgelopen 12 mnd het meest 
beoefend? 

  

328 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Trai 
 

F1   
Sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 mnd 
via: training 
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329 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Tra2 
 

F1   
Sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 mnd 
via: competitie 

  

330 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Tra3 
 

F1   
Sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 mnd 
via: toernooien of sportevenementen 

  

331 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Tra4 
 

F1   
Sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 mnd 
via: geen 

  

332 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loca 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: sporthal, gymzaal, zwembad enz. 

  

333 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc2 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: andere overdekte sportaccommodatie 

  

334 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc3 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: open lucht zwembad, sportveld enz. 

  

335 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc4 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: pleintje, trapveldje, hangplek 

  

336 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc5 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: park, bos, stand enz 

  

337 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc6 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: thuis, tuin 

  

338 
 

Afl_SPORTLIDLOCBELANGRIJK_Loc7 
 

F1   
Locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de afgelopen 12 
mnd via: anders 

  

339 
 

Locatie_B4 
 

A50   
Tekst locatie sportdeelname aan belangrijkste sport in de 
afgelopen 12 mnd via: anders 

  

340 
 

LocMax4 
 

F1   
Waar heeft u of uw kind sport in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

341 
 

Tevr_a 
 

F1   
Tevredenheid over de deskundigheid van de trainer of instructeur 

  

342 
 

Tevr_b 
 

F1   
Tevredenheid over de persoonlijke aandacht van de trainer of 
instructeur 

  

343 
 

Tevr_c 
 

F1   
Tevredenheid over de variatie in trainingen of oefeningen 

  

344 
 

Tevr_d 
 

F1   
Tevredenheid over de aandacht voor gezondheid en 
blessurepreventie 

  

345 
 

Tevr_e 
 

F1   
Tevredenheid over de organisatie van wedstrijden of competitie 

  

346 
 

Tevr_f 
 

F1   
Tevredenheid over de organisatie van nevenactiviteiten, zoals een 
feest 
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347 
 

Tevr_g 
 

F1   
Tevredenheid over de hoogte van de contributie, het lesgeld of de 
entreeprijs 

  

348 
 

Tevr2_A_a 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid te voet 

  

349 
 

Tevr2_A_b 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid per fiets 

  

350 
 

Tevr2_A_c 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid per auto 

  

351 
 

Tevr2_A_d 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

  

352 
 

Tevr2_A_e 
 

F1   
Tevredenheid over het aantal parkeerplekken 

  

353 
 

Tevr2_A_f 
 

F1   
Tevredenheid over  de toegankelijkheid met een rolstoel of rollator 

  

354 
 

Tevr2_A_g 
 

F1   
Tevredenheid over de verlichting rondom accommodatie/locatie 

  

355 
 

Tevr2_A_h 
 

F1   
Tevredenheid over de openingstijden 

  

356 
 

Tevr2_A_i 
 

F1   
Tevredenheid over de hygiëne 

  

357 
 

Tevr2_A_j 
 

F1   
Tevredenheid over de horecavoorzieningen 

  

358 
 

Tevr2_B_a 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid te voet 

  

359 
 

Tevr2_B_b 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid per fiets 

  

360 
 

Tevr2_B_c 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid per auto 

  

361 
 

Tevr2_B_d 
 

F1   
Tevredenheid over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

  

362 
 

Tevr2_B_e 
 

F1   
Tevredenheid over het aantal parkeerplekken 

  

363 
 

Tevr2_B_f 
 

F1   
Tevredenheid over de toegankelijkheid met een rolstoel of rollator 

  

364 
 

Tevr2_B_g 
 

F1   
Tevredenheid over de verlichting rondom accommodatie/locatie 

  

365 
 

Tevr2_B_h 
 

F1   
Tevredenheid over de beschikbare routes 

  

366 
 

ZwemDip 
 

F1   
Welke zwemdiploma s heeft u of uw kind behaald? 

  

367 
 

SchoolZ 
 

F1   
Heeft u of uw kind het zwemdiploma A uitsluitend behaald tijdens 
schoolzwemmen? 

  

368 
 

ZwemLes 
 

F1   
Bent u of uw kind bezig met zwemles? 

  

369 
 

Wachtlijst 
 

F1   
Staat u of uw kind ingeschreven op een wachtlijst voor zwemles? 

  

370 
 

Gymles 
 

F2 
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Hoe vaak per week heeft u of uw kind gymles tijdens schooluren? 
Als u of uw kind geen gymles heeft, vul dan een  0  in. 

  

371 
 

DuurGym 
 

F3   
Hoeveel minuten duurt één les gemiddeld? 

  

372 
 

Vry_a 
 

F1   
Naast de wandelsport een wandeltocht gemaakt? 

  

373 
 

Vry_b 
 

F1   
Naast de wielersport een fietstocht gemaakt? 

  

374 
 

Vry_c 
 

F1   
Naast de skeelersport een skeelertocht gemaakt? 

  

375 
 

Vry_d 
 

F1   
Naast de motor- of autosport een auto- of motortocht gemaakt? 

  

376 
 

Vry_e 
 

F1   
Naast het dansen als sport gedanst, bijvoorbeeld op een feestje of 
tijdens het uitgaan? 

  

377 
 

SportAc 
 

F1   
In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig. 

  

378 
 

SportKeu 
 

F1   
Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt. 

  

379 
 

WandFiet 
 

F1   
In mijn buurt zijn voldoende wandel- of fietspaden of andere 
openbare plekken om te bewegen. 

  

380 
 

BereikAc 
 

F1   
Hoe is de algemene bereikbaarheid van de sportaccommodaties 
in uw buurt? 

  

381 
 

GemGeld 
 

F1   
Hoe belangrijk vindt u het dat in uw gemeente geld wordt 
uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren? 

  

382 
 

GemSteun 
 

F1   
Hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente sportclubs 
ondersteunt door sportaccommodaties te beheren en te 
onderhouden? 

  

383 
 

VaderSp 
 

F1   
Hoe vaak beoefende uw vader een sport toen u jonger was dan 
18 jaar? 

  

384 
 

MoederSp 
 

F1   
Hoe vaak beoefende uw moeder een sport toen u jonger was dan 
18 jaar? 

  

385 
 

PartnerSp 
 

F1   
Hoe vaak beoefent uw partner een sport? 

  

386 
 

VrijWerk 
 

F1   
Hoe vaak in de afgelopen 12 mnd vrijwilligerswerk gedaan in de 
sport 

  

387 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_1 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: trainer, 
coach of begeleider 

  

388 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_2 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: official, 
scheidsrechter of jurylid 

  

389 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_3 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: bestuur 
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390 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_4 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: 
commissiewerk of organisatorische zaken 

  

391 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_5 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: 
organisatie evenementen of toernoeien 

  

392 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_6 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: 
onderhoud accommodatie of materialen 

  

393 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_7 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport: 
activiteieten in horica of bardiensten 

  

394 
 

Afl_VRIJWSPORT_WelkAct_A_8 
 

F1   
Activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport:  
andere activiteit 

  

395 
 

WelkAct_B 
 

A50   
Tekst activiteit als vrijwilliger in de afgelopen 12 mnd in de sport:  
andere activiteit 

  

396 
 

VrijwSp 
 

F2   
In welke sport was u de afgelopen 12 maanden het meeste actief 
als vrijwilliger? 

  

397 
 

SportAnd2 
 

A50   
In welke sport was u dan in de afgelopen 12 maanden het meest 
actief als vrijwilliger? 

  

398 
 

VrijwLid 
 

F1   
Bent u lid of lid geweest van de organisatie waar u 
vrijwilligerswerk voor verrichtte in de afgelopen 12 maanden? 

  

399 
 

VrijwGez 
 

F1   
Is een gezinslid lid of lid geweest van de organisatie waar u 
vrijwilligerswerk voor verrichtte in de afgelopen 12 maand 

  

400 
 

VrijwPra 
 

F1   
Hoe vaak praat u met andere mensen over uw vrijwilligerswerk in 
de sport? 

  

401 
 

BezJaar 
 

F1   
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer 
naar sportwedstrijden of sportevenementen geweest? 

  

402 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_1 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Aerobics, steps of 
spinning 

  

403 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_2 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Atletiek 

  

404 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_3 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Badminton 

  

405 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_4 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Basketbal 

  

406 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_5 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Biljart, poolbiljart of 
snooker 

  

407 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_6 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Boksen 

  

408 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_7 
 

F1 
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Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Bowling 
  

409 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_8 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Bridge 

  

410 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_9 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Dammen 

  

411 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_10 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Dansen 

  

412 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_11 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Darts 

  

413 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_12 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Duiksport 

  

414 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_13 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Fitness 

  

415 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_14 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Golf 

  

416 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_15 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Gymnastiek of turnen 

  

417 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_16 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Handbal 

  

418 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_17 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Hardlopen, joggen of 
trimmen 

  

419 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_18 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Hockey 

  

420 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_19 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Hokbal of softbal 

  

421 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_20 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Jeu de boules 

  

422 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_21 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Judo 

  

423 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_22 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Kano 

  

424 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_23 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Karate 

  

425 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_24 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Kickboksen 

  

426 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_25 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Klimsport 

  

427 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_26 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Korfbal 

  

428 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_27 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Midgetgolf 

  

429 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_28 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Motor- of autosport 

  

430 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_29 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Paardensport 

  

431 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_30 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Roeien 

  

432 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_31 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Schaatsen 
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433 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_32 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Schaken 

  

434 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_33 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Schietsport 

  

435 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_34 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Skeeleren of of skaten 

  

436 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_35 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Skiën, langlaufen of 
snowborden 

  

437 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_36 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Squash 

  

438 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_37 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Teakwondo 

  

439 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_38 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Tafeltennis 

  

440 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_39 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Tennis 

  

441 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_40 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Veldvoetbal 

  

442 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_41 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Volleybal 

  

443 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_42 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Wandelsport of nordic 
walking 

  

444 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_43 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Waterpolo 

  

445 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_44 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Wielrennen, toerfietsen of 
mountainbiken 

  

446 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_45 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Waterpolo 

  

447 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_46 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Zaalvoetbal 

  

448 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_47 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Zielen of surfen 

  

449 
 

Afl_WEDBEZ_BezSp_48 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Zwemmen 

  

450 
 

SportAnd3 
 

A50   
Welke andere sport heeft u bezocht in de afgelopen 12 maanden? 

  

451 
 

BezVoet 
 

F1   
Bezocht u sportwedstrijden of evenementen van betaald voetbal, 
amateurvoetbal of beide? 

  

452 
 

BezGaan 
 

F1   
Bent u door het bezoeken van wedstrijden zelf gaan sporten? 

  

453 
 

BezPraat 
 

F1   
Hoe vaak praat u met andere mensen over sportwedstrijden of 
evenementen die u heeft bezocht? 

  

454 
 

SteunOly 
 

F1   
In welke mate zou u het steunen of afwijzen als Nederland in 2028 
gastland voor de Olympische Zomerspelen is? 
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455 
 

TopImago 
 

F1   
Hoe belangrijk zijn de prestaties van topsporters voor het imago 
van Nederland? 

  

456 
 

TopTrots 
 

F1   
Hoe trots bent u op de prestaties van Nederlandse topsporters? 

  

457 
 

Rekening 
 

F1   
Stelling: In de sport leert men rekening houden met elkaar 

  

458 
 

Veilig 
 

F1   
Stelling: Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 

  

459 
 

Agressie 
 

F1   
Stelling: Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van 
agressie in de sport zijn toegenomen of afgenomen? 

  

460 
 

Afl_MENING_Wanged_1 
 

F1   
Bezochte sport in de afgelopen 12 mnd: Anders 

  

461 
 

Afl_MENING_Wanged_2 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: vernieling 

  

462 
 

Afl_MENING_Wanged_3 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: lichamelijk geweld 

  

463 
 

Afl_MENING_Wanged_4 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: verbaal geweld 

  

464 
 

Afl_MENING_Wanged_5 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: discriminatie 

  

465 
 

Afl_MENING_Wanged_6 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: sekuele intimidatie 

  

466 
 

Afl_MENING_Wanged_7 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: overlast geluid, alcohol 

  

467 
 

Afl_MENING_Wanged_8 
 

F1   
Vorm van wangedrag in afgelopen 12 mnd zelf of als getuige 
ervaren in de sport: geen 

  

468 
 

Actie 
 

F1   
Is er actie ondernomen naar aanleiding van dit wangedrag, zoals 
het geven van een waarschuwing, een straf en dergelijke 

  

469 
 

Geaardh 
 

F1   
Tot welk geslacht voelt u zich aangetrokken 

  

470 
 

Media_a 
 

F1   
Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden sport 
gevolgd via: De televisie 

  

471 
 

Media_b 
 

F1   
Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden sport 
gevolgd via: De radio 

  

472 
 

Media_c 
 

F1   
Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden sport 
gevolgd via: Kranten of tijdschriften 

  

473 
 

Media_d 
 

F1 
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Hoe vaak heeft u of uw kind in de afgelopen 12 maanden sport 
gevolgd via: Het internet 

  

474 
 

PraatUitV 
 

F1   
Hoe vaak praat u of uw kind met andere mensen over betaald 
voetbal? 

  

475 
 

PraatUitA 
 

F1   
Hoe vaak praat u of uw kind met andere mensen over prestaties 
van sporters in andere takken van sport dan betaald voetbal 

  

476 
 

AlgGezo 
 

F1   
Dan nu een aantal vragen over uw gezondheid. Hoe is over het 
algemeen de gezondheid van u of van uw kind 

  

477 
 

Beperk 
 

F1   
Heeft u of uw kind een beperking of chronische aandoening? 
Denk daarbij zowel aan lichamelijke, verstandelijke als psychis 

  

478 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_1 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: Lichamelijk of motorisch 

  

479 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_2 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: audiotief, doofheid of 
slechthorend 

  

480 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_3 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: visueel, blindheid of 
slechtziend 

  

481 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_4 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: verstandelijk 

  

482 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_5 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: psychisch 

  

483 
 

Afl_SPORTACHT_WelkBep_6 
 

F1   
Lichamelijke of verstandelijke beperking: psychisch, hart- en 
vaatziekte, diabetes of reuma 

  

484 
 

BepDL 
 

F1   
In welke mate wordt u of uw kind in het dagelijks leven belemmerd 
door deze beperking/chronische aandoening? 

  

485 
 

BepSp 
 

F1   
In welke mate wordt u of uw kind bij het sporten belemmerd door 
deze beperking/chronische aandoening? 

  

486 
 

afstpc4_bibliotheek 
 

F11.1   
afstpc4_bibliotheek 

  

487 
 

afstpc4_museum 
 

F11.1   
afstpc4_museum 

  

488 
 

afstpc4_podiumkunst 
 

F11.1   
afstpc4_podiumkunst 

  

489 
 

afstpc4_poppodium 
 

F11.1   
afstpc4_poppodium 
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1  RINPERSOONS  A1  

 Soort rinpersoon 
  

2  RINPERSOON  A9  

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 
  

3  Onderzoek_ID  F5  

 Onderzoek_ID 
  

4  Versienr  A5  

 Versienr 
  

5  Veldwerkperiode  F7  

 Veldwerkperiode 
  

6  Taaknr  F2  

 Taaknr 
  

7  VariantCode  A1  

 VariantCode 
  

8  Postcode_num  F4  

 Postcode_num 
  

9  GemCode  F4  

 Gemeentecode [393] [2015] 
  

10  Landsdl  F1  

 Landsdeel [4] [2015] 
  

11  Prov  F2  

 Provincie [12] [2015] 
  

12  StedGem  F1  

 Stedelijkheid [5] [2015] 
  

13  StadGew  F2  

 Stadsgewest [22] [2015] 
  

14  ag_AflGeneratie  F1  

 Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie) 
  

15  ag_AflHerkomst  F1  

 Herkomstgroepering (indeling volgens etnische groep) 
  

16  ag_PlaatsInHuishouden  F2  

 Plaats in huishouden 
  

17  BVRHINK  F1  

 Indicator huishouden met inkomen 2013VRL 
  

18  BVRPRIMINKH  F9  

 Primair inkomen van het huishouden 2013VRL 
  

19  BVRBRUTINKH  F9  

 Bruto inkomen van het huishouden 2013VRL 
  

20  BVRBESTINKH  F9  

 Besteedbaar inkomen van het huishouden 2013VRL 
  

21  BVRGESTINKH  F9  

 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 
2013VRL 

  

22  BVRSAMHHR  F2  

 Samenstelling huishouden (revisie) 2013VRL 
  

23  BVRBBIHALG1  F2  

 Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 2013VRL 
  

24  PINK  F1  

 Persoonlijk inkomen bekend 2013VRL 
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25  PERSPRIM  F9  

 Persoonlijk primair inkomen 2013VRL 
  

26  PERSBRUT  F9  

 Persoonlijk bruto inkomen 2013VRL 
  

27  PERSINK  F9  

 Persoonlijk inkomen 2013VRL 
  

28  SECCOAL1  F2  

 Sociaaleconomische categorie van de persoon 2013VRL 
  

29  POSHHK  F1  

 

Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner 
2013VRL 

  

30  BVRPERCGESTINKH  F2  

 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 2013VRL 

  

31  Afl_mode  F1  

 mode 
  

32  Afl_enquetedatum  A8  

 Enquetedatum 
  

33  Afl_leeftijd  F3  

 Leeftijd OP enquetedatum 
  

34  Afl_typehuishouden7  F1  

 Type huishouden (indikking) 
  

35  Afl_typehuishouden3  F1  

 Type huishouden (indikking) 
  

36  Afl_leeftijd12  F2  

 Leeftijd OP in 12 klassen op enquetedatum 
  

37  Afl_geslacht  F1  

 Geslacht OP 
  

38  Afl_BurgSt  F1  

 Burgerlijke staat van OP (steekproefdatum) 
  

39  Afl_herkomst3  F1  

 Herkomst in drie categoriën 
  

40  Afl_huishoudinkomen  F1  

 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen (indikking van BVRPERCGESTINKH) 

  

41  eindgewicht  F18  

 eindgewicht 
  

42  HHKern  F1  

 

Waaruit bestaat uw huishouden? Stiefkind, pleegkind e.d. tellen 
als kinderen. Kinderen die niet op uw woonadres staan 
ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen. 

  

43  HHKind  F1  

 Zijn er in uw huishouden kinderen van 18 jaar of jonger? 
  

44  LftJong  F2  

 Wat is de leeftijd van het jongste kind uit uw huishouden? 
  

45  PosOP  F1  

 Bent u in het huishouden: 
  

46  M_VProxy  F1  

 

Wat is uw geslacht? We bedoelen hiermee het geslacht van 
degene die de vragenlijst invult, niet het geslacht van uw kind. 
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47  MaatsPos  F2  

 Welke situatie vindt u bij u passen? 
  

48  MaatsPosP  F2  

 Welke situatie vindt u bij uw partner passen? 
  

49  OplHuid  F2  

 Wat voor soort opleiding volgt u? 
  

50  OplHoog  F2  

 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Als u alleen basisonderwijs 
heeft gevolgd, kies dan:  Geen opleiding voltooid . 

  

51  OplVa  F2  

 

Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw vader/u zelf/uw 
partner]. (Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind). Als [uw vader/u/uw partner] a 

  

52  OplMoe  F2  

 

Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw moeder/uw partner/u 
zelf]. Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind. Als [uw moeder/uw partner/u] a 

  

53  Religie  F2  

 

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u [zichzelf/uw kind]? 

  

54  Intro_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van cultuur in 
binnen- en buitenland. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in zowel binnen- als buitenland een bezoek gebracht 
aan onderstaande voorstellingen of uitvoeringen? >>Als [u/uw 
kind] ie 

  

55  Voors_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een musicalvoorstelling 
  

56  Voors_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een film 
  

57  Voors_c  F3  

 Aantal keren bezocht : Een toneelvoorstelling 
  

58  Voors_d  F3  

 Aantal keren bezocht : Een operavoorstelling of operette 
  

59  Voors_e  F3  

 Aantal keren bezocht : Een optreden van klassieke muziek 
  

60  Voors_f  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 

  

61  Voors_g  F3  

 Aantal keren bezocht : Een urban, rap of hip-hop optreden 
  

62  Voors_h  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een dance- of housefeest met een 
optreden van een DJ of VJ 

  

63  Voors_i  F3  

 Aantal keren bezocht : Een jazz optreden 
  

64  Voors_j  F3  

 Aantal keren bezocht : Een levenslied optreden 
  

65  Voors_k  F3 
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 Aantal keren bezocht : Een optreden van wereldmuziek 
  

66  Voors_l  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een cabaret of stand-up comedy 
voorstelling 

  

67  Voors_m  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een voorstelling van klassiek ballet of 
moderne dans 

  

68  Voors_n  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een voorstelling van volksdans, tango, 
salsa, stijldans of street- of breakdance 

  

69  Voors_o  F3  

 Aantal keren bezocht : Een literaire avond of voorleesavond 
  

70  Voors_p  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst, zoals mediakunst of 
grafische vormgeving 

  

71  Afl_Passen_1  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Museumkaart, voorheen museumjaarkaart 

  

72  Afl_Passen_2  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Cultureel Jongeren Paspoort 

  

73  Afl_Passen_3  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Pas 65+ 

  

74  Afl_Passen_4  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Stadspas 

  

75  Afl_Passen_5  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Geen van deze passen 

  

76  FMuziek  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een optreden van muzikanten? >>In binnen- en 
buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  
in.<< 

  

77  FDans  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een dansoptreden, toneel, cabaret of stand-up comedy? 
>>In binnen- en buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, 
vul dan een  0  in.<< 

  

78  Museum  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een museum bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

79  Afl_WMuseum_1  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor kunst, mediakunst of 
vormgeving 

  

80  Afl_WMuseum_2  F1 
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Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor geschiedenis of 
archeologie 

  

81  Afl_WMuseum_3  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor natuur of 
natuurgeschiedenis 

  

82  Afl_WMuseum_4  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor wetenschap of techniek 

  

83  Afl_WMuseum_5  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor volkenkunde 

  

84  Afl_WMuseum_6  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een gemengd museum 

  

85  Bieb  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bibliotheek bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

86  LeenBieb  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden iets bij de 
bibliotheek geleend? >>Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul 
dan een  0  in.<< 

  

87  Intro  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in de volgende musea of op de volgende tentoonstellingen 
beeldende kunst bekeken? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

88  Beeld_a  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor oude kunst 

  

89  Beeld_b  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor moderne kunst 

  

90  Beeld_c  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor mediakunst, zoals fotografie, videokunst of 
film 

  

91  Beeld_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor vormgeving, mode of architectuur 

  

92  Beeld_e  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst op een openbare plek, 
zoals op een plein, in een park of in een openbaar gebouw 

  

93  Herb_mode  F1  

 Herbenadering 
  

94  Herb_Eindresultaat_CATI  F2  

 Eindresultaat herbenadering CATI 
  

95  IntrH  A1 
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Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan: >>In binnen- en buitenland. Als 
[u/uw kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

96  His_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archief 
  

97  His_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archeologische opgraving 
  

98  His_c  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een historische stad, dorp of gebouw zoals 
een kasteel, kerk, molen of oude fabriek 

  

99  His_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een historisch festival of een evenement 
waar tradities, gebruiken of ambachten worden beoefend 

  

100  Natuur  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan een natuurgebied? >>Als [u/uw kind] 
dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

101  Park  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan een stadspark? >>Als [u/uw kind] dit 
niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

102  Boeken  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in gedrukte boeken gelezen? 

  

103  EBoeken  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd e-books gelezen? 

  

104  Stamboom  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby aan 
stamboomonderzoek gedaan? 

  

105  GLokReg  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis gedaan? 

  

106  PersGeb  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen gedaan? 

  

107  Opknap  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische gebouwen of voorwerpen opgeknapt? 

  

108  Ambacht  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby een oud 
ambacht uitgeoefend of gedemonstreerd of historische 
gebeurtenissen nagespeeld? 

  

109  Verzamel  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische documenten of voorwerpen verzameld? 

  

110  Traditie  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby geholpen 
om een lokale, regionale of nationale traditie, gebruik of ambacht 
in stand te houden? 
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111  Afl_CultSteu_1  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door 
onbetaald werk te verrichten 

  

112  Afl_CultSteu_2  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door lid te 
zijn van een vriendenvereniging 

  

113  Afl_CultSteu_3  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door geld 
te geven 

  

114  Afl_CultSteu_4  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, op een 
andere manier 

  

115  Afl_CultSteu_5  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Nee, ik heb 
geen cultureel evenement, organisatie of vereniging gesteund 

  

116  Afl_CultVeld_1  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Moderne kunst 

  

117  Afl_CultVeld_2  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Erfgoed en oude kunst 

  

118  Afl_CultVeld_3  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Amateurkunst 

  

119  Afl_CultVeld_4  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Popmuziek 

  

120  Afl_CultVeld_5  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> In de bibliotheek 

  

121  Afl_CultVeld_6  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Geen van deze 

  

122  Intro_2  A1  

 

De volgende vragen gaan over [uw culturele hobbys/de culturele 
hobbys van uw kind] Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in de vrije tijd als hobby de volgende activiteiten 
gedaan: 

  

123  HOBBY_a  F1  

 Hoe vaak : Een instrument bespeeld 
  

124  HOBBY_b  F1  

 Hoe vaak : Gezongen 
  

125  HOBBY_c  F1  

 Hoe vaak : Toneel gespeeld 
  

126  HOBBY_d  F1  

 Hoe vaak : Aan klassiek ballet of moderne dans gedaan 
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127  HOBBY_e  F1  

 

Hoe vaak : Aan volksdans, werelddans, stijldans, street- of 
breakdance gedaan 

  

128  HOBBY_f  F1  

 Hoe vaak : Aan cabaret of stand-up comedy gedaan 
  

129  HOBBY_g  F1  

 

Hoe vaak : Aan tekenen, schilderen of aan grafisch werk zonder 
computer gedaan 

  

130  HOBBY_h  F1  

 

Hoe vaak : Aan beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden 
maken of textiele werkvormen gedaan 

  

131  HOBBY_i  F1  

 

Hoe vaak : Aan film, videokunst, grafisch ontwerp met de 
computer of fotografie gedaan 

  

132  HOBBY_j  F1  

 Hoe vaak : Verhalen, gedichten of weblogs geschreven 
  

133  HOBBY_k  F1  

 Hoe vaak : Een andere culturele hobby 
  

134  HOBBY_kA  A250  

 Kunt u een omschrijving geven van deze andere culturele hobby? 
  

135  akI_Intro  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby een instrument heeft bespeeld. 

  

136  akI_Afl_SrtInstr_1  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Viool, cello of een 
ander strijkinstrument 

  

137  akI_Afl_SrtInstr_2  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Trompet, hoorn, of een 
ander koperblaasinstrument 

  

138  akI_Afl_SrtInstr_3  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Blokfluit, dwarsfluit of 
een ander houtblaasinstrument 

  

139  akI_Afl_SrtInstr_4  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Harp, gitaar of een 
ander tokkelinstrument 

  

140  akI_Afl_SrtInstr_5  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Piano, accordeon of 
een ander toetsinstrument 

  

141  akI_Afl_SrtInstr_6  F1  

 

Wat voor een soort instrument was dit? -> Drums, djembé of een 
ander slaginstrument 

  

142  akI_Afl_SrtInstr_7  F1  

 Wat voor een soort instrument was dit? -> Anders 
  

143  akI_Afl_Genre_1  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Klassiek 

  

144  akI_Afl_Genre_2  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Jazz of blues 

  

145  akI_Afl_Genre_3  F1 
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Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Harmonie of fanfare 

  

146  akI_Afl_Genre_4  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Pop, rock of metal 

  

147  akI_Afl_Genre_5  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Rap, hiphop of urban 

  

148  akI_Afl_Genre_6  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Tango, salsa of wereldmuziek 

  

149  akI_Afl_Genre_7  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Kleinkunst 

  

150  akI_Afl_Genre_8  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Levenslied 

  

151  akI_Afl_Genre_9  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
een instrument bespeeld? -> Ander genre 

  

152  akI_PraatInstr  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

153  akI_LeesInstr  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

154  akI_InterBInstr  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

155  akI_InterCInstr  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

156  akI_InstrSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

157  akI_LesInstr  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden muziekles 
gehad? 

  

158  akI_OptrInstr  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

159  akI_OpnameInter  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s, video s of 
geluidsopnames op internet geplaatst waarop [u/uw kind] een 
instrument bespeelt? 

  

160  akI_Afl_LidInstr_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

161  akI_Afl_LidInstr_2  F1 
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Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een muziekschool of 
centrum voor de kunsten 

  

162  akI_Afl_LidInstr_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele groep die 
de dingen zelf regelt 

  

163  akI_Afl_LidInstr_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op internet 

  

164  akI_Afl_LidInstr_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

165  akI_Afl_LidInstr_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
spelen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij aangesloten 

  

166  akZ_Intro  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby gezongen heeft. 

  

167  akZ_Afl_Genre_1  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Klassiek 
  

168  akZ_Afl_Genre_2  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Kerkmuziek 
  

169  akZ_Afl_Genre_3  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Jazz of blues 
  

170  akZ_Afl_Genre_4  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Pop, rock of 
metal 

  

171  akZ_Afl_Genre_5  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Tango, salsa of 
wereldmuziek 

  

172  akZ_Afl_Genre_6  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Kleinkunst 
  

173  akZ_Afl_Genre_7  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Levenslied 
  

174  akZ_Afl_Genre_8  F1  

 

Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Rap of human 
beatbox 

  

175  akZ_Afl_Genre_9  F1  

 Binnen welk genre heeft [u/uw kind] gezongen? -> Ander genre 
  

176  akZ_PraatZing  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

177  akZ_LeesZing  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

178  akZ_InterBZing  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

179  akZ_InterCZing  F1 
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Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

180  akZ_ZingSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

181  akZ_LesZing  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden zangles 
gehad? 

  

182  akZ_OptrZing  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

183  akZ_OpnameZing  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s, video s of 
geluidsopnames op internet geplaatst waarop [u/uw kind] zingt? 

  

184  akZ_Afl_LidZing_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

185  akZ_Afl_LidZing_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een zangschool, 
muziekschool of centrum voor de kunsten 

  

186  akZ_Afl_LidZing_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele groep die 
de dingen zelf regelt 

  

187  akZ_Afl_LidZing_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op internet 

  

188  akZ_Afl_LidZing_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

189  akZ_Afl_LidZing_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
zingen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij aangesloten 

  

190  akT_Intro  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby toneelgespeeld heeft. 

  

191  akT_PraatTo  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

192  akT_LeesTo  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

193  akT_InterBTo  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

194  akT_InterCTo  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 
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195  akT_ToSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

196  akT_LesTo  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden toneelles 
gehad? 

  

197  akT_OptrTo  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

198  akT_OpnameTo  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s, video s of 
geluidsopnames op internet geplaatst waarop [u/uw kind] 
toneelspeelt? 

  

199  akT_Afl_LidTo_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

200  akT_Afl_LidTo_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een een 
toneelschool of centrum voor de kunsten 

  

201  akT_Afl_LidTo_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele 
groep die de dingen zelf regelt 

  

202  akT_Afl_LidTo_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op 
internet 

  

203  akT_Afl_LidTo_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

204  akT_Afl_LidTo_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
toneelspelen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij 
aangesloten 

  

205  akB_Intro  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby aan klassiek ballet of moderne dans heeft gedaan. 

  

206  akB_PraatBal  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

207  akB_LeesBal  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

208  akB_InterBBal  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

209  akB_InterCBal  F1 
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Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

210  akB_BalSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

211  akB_LesBal  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden balletles 
of dansles gehad? 

  

212  akB_OptrBal  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

213  akB_OpnameBal  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s of video s op internet 
geplaatst waarop [u/uw kind] danst? 

  

214  akB_Afl_LidBal_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

215  akB_Afl_LidBal_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een balletschool, 
dansschool of centrum voor de kunsten 

  

216  akB_Afl_LidBal_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele groep die 
de dingen zelf regelt 

  

217  akB_Afl_LidBal_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op internet 

  

218  akB_Afl_LidBal_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

219  akB_Afl_LidBal_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij aangesloten 

  

220  akD_Intro_7  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby aan werelddans, stijldans of street- of breakdance 
gedaan heeft. 

  

221  akD_PraatDa  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

222  akD_LeesDa  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

223  akD_InterBDa  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

224  akD_InterCDa  F1 
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Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

225  akD_DaSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

226  akD_LesDa  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden dansles 
gehad? 

  

227  akD_OptrDa  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

228  akD_OpnameDa  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s of video s op internet 
geplaatst waarop [u/uw kind] danst? 

  

229  akD_Afl_LidDa_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

230  akD_Afl_LidDa_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een dansschool of 
centrum voor de kunsten 

  

231  akD_Afl_LidDa_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele groep die 
de dingen zelf regelt 

  

232  akD_Afl_LidDa_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op internet 

  

233  akD_Afl_LidDa_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

234  akD_Afl_LidDa_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te kunnen 
dansen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij aangesloten 

  

235  akC_Intro_8  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby aan cabaret of stand-up comedy heeft gedaan. 

  

236  akC_PraatCab  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

237  akC_LeesCab  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

238  akC_InterBCab  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

239  akC_InterCCab  F1 
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Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

240  akC_CabSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

241  akC_LesCab  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden les in 
cabaret of stand-up comedy gehad? 

  

242  akC_OptrCab  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
opgetreden? 

  

243  akC_OpnameCab  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s, video s of 
geluidsopnames op internet geplaatst waarop [u/uw kind] aan 
cabaret of stand-up comedy doet? 

  

244  akC_Afl_LidCab_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een vereniging 

  

245  akC_Afl_LidCab_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een theaterschool of centrum voor de kunsten 

  

246  akC_Afl_LidCab_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een informele groep die de dingen zelf regelt 

  

247  akC_Afl_LidCab_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een groep op internet 

  

248  akC_Afl_LidCab_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij iets anders 

  

249  akC_Afl_LidCab_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan cabaret of 
stand-up comedy te kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Nee, 
nergens bij aangesloten 

  

250  akS_Intro_9  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby heeft getekend, geschilderd of aan grafisch werk zonder 
computer heeft gedaan. 

  

251  akS_PraatTek  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

252  akS_LeesTek  F1 
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Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

253  akS_InterBTek  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

254  akS_InterCTek  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

255  akS_TekSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

256  akS_LesTek  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden les in 
tekenen, schilderen of grafisch werk gehad? 

  

257  akS_ExpTek  F1  

 

Is [uw werk/het werk van uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
getoond op een expositie of tentoonstelling? 

  

258  akS_OpnameTek  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s of video s op internet 
geplaatst van [uw werk/het werk van uw kind]? 

  

259  akS_Afl_LidTek_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een vereniging 

  

260  akS_Afl_LidTek_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een creativiteitscentrum of centrum voor de kunsten 

  

261  akS_Afl_LidTek_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een informele groep die de dingen zelf regelt 

  

262  akS_Afl_LidTek_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij een groep op internet 

  

263  akS_Afl_LidTek_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> Ja, 
bij iets anders 

  

264  akS_Afl_LidTek_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te tekenen, 
schilderen of grafisch werk te doen ergens bij aangesloten? -> 
Nee, nergens bij aangesloten 

  

265  akK_Intro_10  A1 
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U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby aan beeldende kunst gedaan heeft. >>Bijvoorbeeld 
beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of 
textiele werkvormen.<< 

  

266  akK_PraatBeel  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

267  akK_LeesBeel  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

268  akK_InterBBeel  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

269  akK_InterCBeel  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

270  akK_BeelSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

271  akK_LesBeel  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden les in 
beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of 
textiele werkvormen gehad? 

  

272  akK_ExpBeel  F1  

 

Is [uw werk/het werk van uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
getoond op een expositie of tentoonstelling? 

  

273  akK_OpnameBeel  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s of video s op internet 
geplaatst van [uw werk/het werk van uw kind]? 

  

274  akK_Afl_LidBeel_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een 
vereniging 

  

275  akK_Afl_LidBeel_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een 
creativiteitscentrum of centrum voor de kunsten 

  

276  akK_Afl_LidBeel_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een 
informele groep die de dingen zelf regelt 

  

277  akK_Afl_LidBeel_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep 
op internet 

  

278  akK_Afl_LidBeel_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets 
anders 
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279  akK_Afl_LidBeel_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om aan beeldende 
kunst te doen ergens ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij 
aangesloten 

  

280  akV_Intro_11  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby aan film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer 
of fotografie heeft gedaan. 

  

281  akV_PraatVi  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

282  akV_LeesVi  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

283  akV_InterBVi  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

284  akV_InterCVi  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

285  akV_ViSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

286  akV_LesVi  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden les in film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 
gehad? 

  

287  akV_ExpVi  F1  

 

Is [uw werk/het werk van uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
getoond op een expositie of tentoonstelling? 

  

288  akV_OpnameVi  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden foto s of video s op internet 
geplaatst van [uw werk/het werk van uw kind]? 

  

289  akV_Afl_LidVi_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

290  akV_Afl_LidVi_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een 
creativiteitscentrum of centrum voor de kunsten 

  

291  akV_Afl_LidVi_3  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele 
groep die de dingen zelf regelt 

  

292  akV_Afl_LidVi_4  F1 
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Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op 
internet 

  

293  akV_Afl_LidVi_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

294  akV_Afl_LidVi_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om om aan film, 
videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie te 
kunnen doen ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij 
aangesloten 

  

295  akSC_Intro_12  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby verhalen, gedichten of weblogs geschreven heeft. 

  

296  akSC_PraatSch  F1  

 

Hoe vaak praatte [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden met anderen? 

  

297  akSC_LeesSch  F1  

 

Hoe vaak las [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden in 
een boek, krant of tijdschrift? 

  

298  akSC_InterBSch  F1  

 

Hoe vaak bekeek [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 
maanden iets op internet? 

  

299  akSC_InterCSch  F1  

 

Hoe vaak had [u/uw kind] hierover in de afgelopen 12 maanden op 
internet contact met anderen? 

  

300  akSC_SchSocM  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om hierover berichten, foto s of filmpjes te plaatsen 
of te bekijken? >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

301  akSC_LesSch  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden les in 
schrijven gehad? 

  

302  akSC_PubSch  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in gedrukte vorm 
gepubliceerd? 

  

303  akSC_InterSch  F1  

 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden teksten van [u/uw kind] op 
internet geplaatst? 

  

304  akSC_Afl_LidSch_1  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een vereniging 

  

305  akSC_Afl_LidSch_2  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een creativiteitscentrum of 
centrum voor de kunsten 

  

306  akSC_Afl_LidSch_3  F1 
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Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een informele groep die de 
dingen zelf regelt 

  

307  akSC_Afl_LidSch_4  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Ja, bij een groep op internet 

  

308  akSC_Afl_LidSch_5  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Ja, bij iets anders 

  

309  akSC_Afl_LidSch_6  F1  

 

Was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden om te schrijven 
ergens bij aangesloten? -> Nee, nergens bij aangesloten 

  

310  Intro_13  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van cultuur via 
verschillende media. 

  

311  Muziek  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden thuis, op 
het werk of onderweg naar muziek geluisterd? >>Bijvoorbeeld via 
cd, iPod, radio of internet.<< 

  

312  Lees  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in 
boeken, kranten of tijdschriften gelezen over: 

  

313  Lees_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

314  Lees_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

315  Lees_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

316  Lees_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

317  RadioTv  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
programma s op televisie gekeken of op radio beluisterd over: 

  

318  RadioTv_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

319  RadioTv_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

320  RadioTv_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

321  RadioTv_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

322  Internt  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op het 
internet websites bezocht over: 

  

323  Internt_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 
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324  Internt_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

325  Internt_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

326  Internt_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

327  SocMedia  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om berichten, foto s of filmpjes te plaatsen of te 
bekijken over: >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

328  SocMedia_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

329  SocMedia_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

330  SocMedia_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

331  SocMedia_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

332  Praat  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden met 
andere mensen gepraat over: 

  

333  Praat_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

334  Praat_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

335  Praat_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

336  Praat_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

337  CultBelang1  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u een gevarieerd cultureel aanbod voor de 
samenleving? 

  

338  CultBelang2  F1  

 Hoe belangrijk is dit voor u persoonlijk? 
  

339  CultBelang3  F1  

 Hoe terecht vindt u het dat de overheid geld uitgeeft aan cultuur? 
  

340  CultBelang4  F1  

 Hoe tevreden bent u met het culturele aanbod in uw omgeving? 
  

341  VaderCu  F1  

 

Hoe vaak ging [uw vader/u/uw partner] in [zijn/uw/haar] vrije tijd 
naar musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 
18 jaar)? >>(Het gaat hier om [degene/partner van degene] die de 
vragenlijst invult, niet om uw kind.)<< 

  

342  MoederCu  F1 
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Hoe vaak ging [uw moeder/uw partner/u] in [haar/zijn/uw] vrije tijd 
naar musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 
18 jaar)? >>(Het gaat hier om [degene/partner van degene] die de 
vragenlijst invult, niet om uw kind.)<< 

  

343  MeeOud  F1  

 

Hoe vaak [nemen/namen] uw ouders u in hun vrije tijd mee naar 
musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 18 
jaar) 

  

344  MeeKind  F1  

 

Hoe vaak neemt u uw kind(eren) in uw vrije tijd mee naar musea, 
voorstellingen of concerten? 

  

345  PartnCu  F1  

 

Hoe vaak gaat uw partner in de vrije tijd naar musea, 
voorstellingen of concerten? 

  

346  Overgang  A1  

 

De vorige vragen gingen over cultuur. Het tweede deel van deze 
vragenlijst gaat over sport. Klik op  Volgende  om verder te gaan. 

  

347  Afl_Sport_1  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Aerobics, steps of spinning 

  

348  Afl_Sport_2  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Atletiek 

  

349  Afl_Sport_3  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Badminton 

  

350  Afl_Sport_4  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Basketbal 

  

351  Afl_Sport_5  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Biljart, poolbiljart of snooker 

  

352  Afl_Sport_6  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Boksen 

  

353  Afl_Sport_7  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Bowling 

  

354  Afl_Sport_8  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Bridge 

  

355  Afl_Sport_9  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Dammen 

  

356  Afl_Sport_10  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Dansen 

  

357  Afl_Sport_11  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Darts 

  

358  Afl_Sport_12  F1 
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Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Duiksport 

  

359  Afl_Sport_13  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Fitness 

  

360  Afl_Sport_14  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Golf 

  

361  Afl_Sport_15  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Gymnastiek of turnen 

  

362  Afl_Sport_16  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Handbal 

  

363  Afl_Sport_17  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Hardlopen, joggen of trimmen 

  

364  Afl_Sport_18  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Hockey 

  

365  Afl_Sport_19  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Honkbal of softbal 

  

366  Afl_Sport_20  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Jeu de boules 

  

367  Afl_Sport_21  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Judo 

  

368  Afl_Sport_22  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Kano 

  

369  Afl_Sport_23  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Karate 

  

370  Afl_Sport_24  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Kickboksen 

  

371  Afl_Sport_25  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Klimsport 

  

372  Afl_Sport_26  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Korfbal 

  

373  Afl_Sport_27  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Midgetgolf 

  

374  Afl_Sport_28  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Motor- of autosport 
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375  Afl_Sport_29  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Paardensport 

  

376  Afl_Sport_30  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Roeien 

  

377  Afl_Sport_31  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schaatsen 

  

378  Afl_Sport_32  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schaken 

  

379  Afl_Sport_33  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schietsport 

  

380  Afl_Sport_34  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Skeeleren of skaten 

  

381  Afl_Sport_35  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Skiën, langlaufen of snowboarden 

  

382  Afl_Sport_36  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Squash 

  

383  Afl_Sport_37  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Taekwondo 

  

384  Afl_Sport_38  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Tafeltennis 

  

385  Afl_Sport_39  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Tennis 

  

386  Afl_Sport_40  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Veldvoetbal 

  

387  Afl_Sport_41  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Volleybal 

  

388  Afl_Sport_42  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Wandelsport of nordic walking 

  

389  Afl_Sport_43  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken 

  

390  Afl_Sport_44  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Waterpolo 

  

391  Afl_Sport_45  F1 
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Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zaalvoetbal 

  

392  Afl_Sport_46  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zeilen of surfen 

  

393  Afl_Sport_47  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zwemmen 

  

394  Afl_Sport_48  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Andere sport 

  

395  Afl_Sport_49  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Geen sport 

  

396  SportAnd  A50  

 

Welke andere sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

397  FreqSp  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? 

  

398  SpMeest1  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

399  SpMeest2  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] na de meest beoefende sport in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

400  SpMeest3  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] na de twee meest beoefende 
sporten in de afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

401  AFL_Sport1  A255  

 Minst belangrijkste sport 
  

402  AFL_Sport2  A255  

 .. 
  

403  AFL_Sport3  A255  

 Meest belangrijkste sport 
  

404  AFL_Belangrijkste_Sport  A255  

 AFL_Belangrijkste_Sport 
  

405  AFL_Belangrijkste_Index  F19  

 AFL_Belangrijkste_Index 
  

406  Freq_1  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

407  Afl_LidSP_A_1_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

408  Afl_LidSP_A_1_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 
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409  Afl_LidSP_A_1_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

410  Afl_LidSP_A_1_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

411  Afl_LidSP_A_1_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

412  Afl_LidSP_A_1_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

413  Afl_LidSP_A_1_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

414  Afl_LidSP_A_1_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

415  Afl_LidSP_A_1_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

416  LidSP_B_1  A50  

 LidSP_B_1 
  

417  LidMax_1  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

418  Afl_Training_1_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

419  Afl_Training_1_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

420  Afl_Training_1_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

421  Afl_Training_1_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

422  Afl_Locatie_A_1_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

423  Afl_Locatie_A_1_2  F1 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       59 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

424  Afl_Locatie_A_1_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

425  Afl_Locatie_A_1_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

426  Afl_Locatie_A_1_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

427  Afl_Locatie_A_1_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

428  Afl_Locatie_A_1_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

429  Locatie_B_1  A50  

 Locatie_B_1 
  

430  LocMax_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

431  LocNaam_1  A50  

 

Wat is de naam van deze accommodatie of locatie? Als u de 
naam niet weet, mag u de straatnaam opgeven. 

  

432  LocPlaats_1  A50  

 In welke plaats ligt deze accommodatie of locatie? 
  

433  Freq_2  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

434  Afl_LidSP_A_2_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

435  Afl_LidSP_A_2_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

436  Afl_LidSP_A_2_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

437  Afl_LidSP_A_2_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

438  Afl_LidSP_A_2_5  F1 
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Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

439  Afl_LidSP_A_2_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

440  Afl_LidSP_A_2_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

441  Afl_LidSP_A_2_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

442  Afl_LidSP_A_2_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

443  LidSP_B_2  A50  

 LidSP_B_2 
  

444  LidMax_2  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

445  Afl_Training_2_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen 
of trainingen 

  

446  Afl_Training_2_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

447  Afl_Training_2_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

448  Afl_Training_2_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

449  Afl_Locatie_A_2_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

450  Afl_Locatie_A_2_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

451  Afl_Locatie_A_2_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 
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452  Afl_Locatie_A_2_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

453  Afl_Locatie_A_2_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

454  Afl_Locatie_A_2_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

455  Afl_Locatie_A_2_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

456  Locatie_B_2  A50  

 Locatie_B_2 
  

457  LocMax_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

458  LocNaam_2  A50  

 

Wat is de naam van deze accommodatie of locatie? Als u de 
naam niet weet, mag u de straatnaam opgeven. 

  

459  LocPlaats_2  A50  

 In welke plaats ligt deze accommodatie of locatie? 
  

460  Freq_3  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

461  Afl_LidSP_A_3_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

462  Afl_LidSP_A_3_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

463  Afl_LidSP_A_3_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

464  Afl_LidSP_A_3_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

465  Afl_LidSP_A_3_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

466  Afl_LidSP_A_3_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

467  Afl_LidSP_A_3_7  F1 
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Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

468  Afl_LidSP_A_3_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

469  Afl_LidSP_A_3_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

470  LidSP_B_3  A50  

 LidSP_B_3 
  

471  LidMax_3  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

472  Afl_Training_3_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

473  Afl_Training_3_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

474  Afl_Training_3_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

475  Afl_Training_3_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

476  Afl_Locatie_A_3_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

477  Afl_Locatie_A_3_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

478  Afl_Locatie_A_3_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

479  Afl_Locatie_A_3_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

480  Afl_Locatie_A_3_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 
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481  Afl_Locatie_A_3_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

482  Afl_Locatie_A_3_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

483  Locatie_B_3  A50  

 Locatie_B_3 
  

484  LocMax_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

485  LocNaam_3  A50  

 

Wat is de naam van deze accommodatie of locatie? Als u de 
naam niet weet, mag u de straatnaam opgeven. 

  

486  LocPlaats_3  A50  

 In welke plaats ligt deze accommodatie of locatie? 
  

487  Freq_belangrijkste  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

488  Afl_LidSP_A_belangrijkste_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

489  Afl_LidSP_A_belangrijkste_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

490  Afl_LidSP_A_belangrijkste_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

491  Afl_LidSP_A_belangrijkste_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

492  Afl_LidSP_A_belangrijkste_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

493  Afl_LidSP_A_belangrijkste_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

494  Afl_LidSP_A_belangrijkste_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

495  Afl_LidSP_A_belangrijkste_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

496  Afl_LidSP_A_belangrijkste_9  F1 
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Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

497  LidSP_B_belangrijkste  A50  

 LidSP_B_belangrijkste 
  

498  LidMax_belangrijkste  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

499  Afl_Training_belangrijkste_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

500  Afl_Training_belangrijkste_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

501  Afl_Training_belangrijkste_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

502  Afl_Training_belangrijkste_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

503  Afl_Locatie_A_belangrijkste_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

504  Afl_Locatie_A_belangrijkste_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

505  Afl_Locatie_A_belangrijkste_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

506  Afl_Locatie_A_belangrijkste_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

507  Afl_Locatie_A_belangrijkste_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

508  Afl_Locatie_A_belangrijkste_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

509  Afl_Locatie_A_belangrijkste_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

510  Locatie_B_belangrijkste  A50 
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 Locatie_B_belangrijkste 
  

511  LocMax_belangrijkste  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

512  IntrMax_  A1  

 

De volgende vragen gaan over uw belangrijkste sport. Kunt u 
aangeven hoe tevreden u bij het beoefenen van uw belangrijkste 
sport bent over: 

  

513  Tevr_a  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De deskundigheid van 
de trainer of instructeur 

  

514  Tevr_b  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De persoonlijke 
aandacht van de trainer of instructeur 

  

515  Tevr_c  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De variatie in trainingen 
of oefeningen 

  

516  Tevr_d  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De aandacht voor 
gezondheid en blessurepreventie 

  

517  Tevr_e  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De organisatie van 
wedstrijden of competitie 

  

518  Tevr_f  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De organisatie van 
nevenactiviteiten, zoals een feest 

  

519  Tevr_g  F1  

 

Tevredenheid bij belangrijkste sport over : De hoogte van de 
contributie, het lesgeld of de entreeprijs 

  

520  Tevr2_A_a  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De bereikbaarheid te voet 
  

521  Tevr2_A_b  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De bereikbaarheid per fiets 
  

522  Tevr2_A_c  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De bereikbaarheid per auto 
  

523  Tevr2_A_d  F1  

 

Tevredenheid over accomodatie : De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer 

  

524  Tevr2_A_e  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : Het aantal parkeerplekken 
  

525  Tevr2_A_f  F1  

 

Tevredenheid over accomodatie : De toegankelijkheid met een 
rolstoel of rollator 

  

526  Tevr2_A_g  F1  

 

Tevredenheid over accomodatie : De verlichting rondom de 
accomodatie 

  

527  Tevr2_A_h  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De openingstijden 
  

528  Tevr2_A_i  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De hygiëne 
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529  Tevr2_A_j  F1  

 Tevredenheid over accomodatie : De horecavoorzieningen 
  

530  Tevr2_B_a  F1  

 Tevredenheid over locatie : De bereikbaarheid te voet 
  

531  Tevr2_B_b  F1  

 Tevredenheid over locatie : De bereikbaarheid per fiets 
  

532  Tevr2_B_c  F1  

 Tevredenheid over locatie : De bereikbaarheid per auto 
  

533  Tevr2_B_d  F1  

 

Tevredenheid over locatie : De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer 

  

534  Tevr2_B_e  F1  

 Tevredenheid over locatie : Het aantal parkeerplekken 
  

535  Tevr2_B_f  F1  

 

Tevredenheid over locatie : De toegankelijkheid met een rolstoel 
of rollator 

  

536  Tevr2_B_g  F1  

 Tevredenheid over locatie : De verlichting rondom de locatie 
  

537  Tevr2_B_h  F1  

 Tevredenheid over locatie : De beschikbare routes 
  

538  RegelM  F1  

 

U heeft eerder aangegeven dat [u/uw kind] <aantal> keer <te 
hebben/heeft> gesport. Sportte [u/uw kind] gemiddeld genomen 
over de afgelopen 12 maanden een vast aantal keren <per 
week/per maand> of wisselde dit? 

  

539  ZwemSpo  F1  

 

U heeft eerder aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden heeft gezwommen. Zou u zeggen dat [u/uw kind] aan 
zwemsport doet? 

  

540  ZwemDip  F1  

 Welke zwemdiploma s heeft [u/uw kind] behaald? 
  

541  SchoolZ  F1  

 

Heeft [u/uw kind] het zwemdiploma A uitsluitend behaald tijdens 
schoolzwemmen? 

  

542  ZwemLes  F1  

 Bent [u/uw kind] bezig met zwemles? 
  

543  Wachtlijst  F1  

 Staat [u/uw kind] ingeschreven op een wachtlijst voor zwemles? 
  

544  Gymles  F2  

 

Hoe vaak per week heeft [u/uw kind] gymles tijdens schooluren? 
Als [u/uw kind] geen gymles heeft, vul dan een  0  in. 

  

545  DuurGym  F3  

 Hoeveel minuten duurt één les gemiddeld? 
  

546  IntroVry  A1  

 

Er zijn activiteiten die mensen niet doen om te sporten, maar die 
wel te maken hebben met bewegen. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in 
de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd voor [uw/zijn/haar] 
plezier: 

  

547  Vry_a  F1  

 <Naast de wandelsport een/Een> wandeltocht gemaakt? 
  

548  Vry_b  F1 
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 <Naast de fietssport een/Een> fietstocht gemaakt? 
  

549  Vry_c  F1  

 <Naast de skeelersport een/Een> skeelertocht gemaakt? 
  

550  Vry_d  F1  

 <Naast de motorsport een/Een> auto- of motortocht gemaakt? 
  

551  Vry_e  F1  

 

<Naast dansen als sport gedanst/Gedanst> bijvoorbeeld op een 
<feestje/of tijdens het uitgaan>? 

  

552  IntroBu_  A1  

 

Nu volgt een aantal vragen over de sport- en 
beweegmogelijkheden in uw buurt of woonplaats in het algemeen. 
<Ook als u geen sport beoefent, willen we graag uw mening 
weten.> 

  

553  SportAc  F1  

 In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig. 
  

554  SportKeu  F1  

 Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt. 
  

555  WandFiet  F1  

 

In mijn buurt zijn voldoende wandel- of fietspaden of andere 
openbare plekken om te bewegen. 

  

556  BereikAc  F1  

 

Hoe is de algemene bereikbaarheid van de sportaccommodaties 
in uw buurt? 

  

557  GemGeld  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in uw gemeente geld wordt 
uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren? 

  

558  GemSteun  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente sportclubs 
ondersteunt door sportaccommodaties te beheren en te 
onderhouden? 

  

559  VaderSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw vader een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [u/uw partner] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [degene/de 
partner van degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

560  MoederSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw moeder een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [uw partner/u] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [de partner van 
degene/degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

561  PartnerSp  F1  

 Hoe vaak beoefent uw partner een sport? 
  

562  VrijWerk  F1  

 

De volgende vragen gaan over het doen van vrijwilligerswerk in de 
sport. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 
vrijwilligerswerk gedaan in de sport? Denk bijvoorbeeld aan zitting 
hebben in het bestuur, werken in een kantine, training geven of 
het or 

  

563  Afl_WelkAct_A_1  F1 
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Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Trainer, coach of 
begeleider van sporters 

  

564  Afl_WelkAct_A_2  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Official, scheidsrechter of 
jury 

  

565  Afl_WelkAct_A_3  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Bestuur 

  

566  Afl_WelkAct_A_4  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Commissie of 
organisatorische zaken 

  

567  Afl_WelkAct_A_5  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Organisatie van 
evenementen of toernooien 

  

568  Afl_WelkAct_A_6  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Onderhoud van 
accommodatie of sportmaterialen 

  

569  Afl_WelkAct_A_7  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Horeca of bardiensten 

  

570  Afl_WelkAct_A_8  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

571  WelkAct_B  A50  

 WelkAct_B 
  

572  VrijwSp  F2  

 

In welke sport was u de afgelopen 12 maanden het meeste actief 
als vrijwilliger? 

  

573  SportAnd2  A50  

 

In welke sport was u dan in de afgelopen 12 maanden het meest 
actief als vrijwilliger? 

  

574  VrijwLid  F1  

 

Bent u lid of lid geweest van de organisatie waar u 
vrijwilligerswerk voor verrichtte in de afgelopen 12 maanden? 

  

575  VrijwGez  F1  

 

Is een gezinslid lid of lid geweest van de organisatie waar u 
vrijwilligerswerk voor verrichtte in de afgelopen 12 maanden? 

  

576  VrijwPra  F1  

 

Hoe vaak praat u met andere mensen over uw vrijwilligerswerk in 
de sport? 

  

577  Intro2  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van 
sportwedstrijden. 

  

578  BezJaar  F1  

 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer 
naar sportwedstrijden of sportevenementen geweest? 
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579  Afl_BezSp_1  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Aerobics, steps of spinning 

  

580  Afl_BezSp_2  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Atletiek 

  

581  Afl_BezSp_3  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Badminton 

  

582  Afl_BezSp_4  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Basketbal 

  

583  Afl_BezSp_5  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Biljart, poolbiljart of snooker 

  

584  Afl_BezSp_6  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Boksen 

  

585  Afl_BezSp_7  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Bowling 

  

586  Afl_BezSp_8  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Bridge 

  

587  Afl_BezSp_9  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Dammen 

  

588  Afl_BezSp_10  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Dansen 

  

589  Afl_BezSp_11  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Darts 

  

590  Afl_BezSp_12  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Duiksport 

  

591  Afl_BezSp_13  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Fitness 

  

592  Afl_BezSp_14  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Golf 

  

593  Afl_BezSp_15  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Gymnastiek of turnen 

  

594  Afl_BezSp_16  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Handbal 

  

595  Afl_BezSp_17  F1 
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Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Hardlopen, joggen of trimmen 

  

596  Afl_BezSp_18  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Hockey 

  

597  Afl_BezSp_19  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Honkbal of softbal 

  

598  Afl_BezSp_20  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Jeu de boules 

  

599  Afl_BezSp_21  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Judo 

  

600  Afl_BezSp_22  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Kano 

  

601  Afl_BezSp_23  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Karate 

  

602  Afl_BezSp_24  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Kickboksen 

  

603  Afl_BezSp_25  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Klimsport 

  

604  Afl_BezSp_26  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Korfbal 

  

605  Afl_BezSp_27  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Midgetgolf 

  

606  Afl_BezSp_28  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Motor- of autosport 

  

607  Afl_BezSp_29  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Paardensport 

  

608  Afl_BezSp_30  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Roeien 

  

609  Afl_BezSp_31  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schaatsen 

  

610  Afl_BezSp_32  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schaken 

  

611  Afl_BezSp_33  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schietsport 
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612  Afl_BezSp_34  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Skeeleren of skaten 

  

613  Afl_BezSp_35  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Skiën, langlaufen of snowboarden 

  

614  Afl_BezSp_36  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Squash 

  

615  Afl_BezSp_37  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Taekwondo 

  

616  Afl_BezSp_38  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Tafeltennis 

  

617  Afl_BezSp_39  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Tennis 

  

618  Afl_BezSp_40  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Veldvoetbal 

  

619  Afl_BezSp_41  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Volleybal 

  

620  Afl_BezSp_42  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Wandelsport of nordic walking 

  

621  Afl_BezSp_43  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken 

  

622  Afl_BezSp_44  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Waterpolo 

  

623  Afl_BezSp_45  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zaalvoetbal 

  

624  Afl_BezSp_46  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zeilen of surfen 

  

625  Afl_BezSp_47  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zwemmen 

  

626  Afl_BezSp_48  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Andere sport 

  

627  SportAnd3  A50  

 Welke andere sport heeft u bezocht in de afgelopen 12 maanden? 
  

628  BezVoet  F1  

 

Bezocht u sportwedstrijden of evenementen van betaald voetbal, 
amateurvoetbal of beide? 
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629  BezGaan  F1  

 Bent u door het bezoeken van wedstrijden zelf gaan sporten? 
  

630  BezPraat  F1  

 

Hoe vaak praat u met andere mensen over sportwedstrijden of 
evenementen die u heeft bezocht? 

  

631  Intro_14  A1  

 

De volgende vragen gaan over uw mening over het sportbeleid in 
Nederland. 

  

632  SteunEve  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in Nederland grote internationale 
sportevenementen georganiseerd worden? Bijvoorbeeld Europese 
of Wereldkampioenschappen of starts van grote wielerrondes. 

  

633  TopImago  F1  

 

Hoe belangrijk zijn de prestaties van topsporters voor het imago 
van Nederland? 

  

634  TopTrots  F1  

 Hoe trots bent u op de prestaties van Nederlandse topsporters? 
  

635  Rekening  F1  

 

Nu volgt een aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het 
hiermee eens of oneens bent? In de sport leert men rekening te 
houden met elkaar. 

  

636  Respect  F1  

 

In de sport leer je respect te hebben voor tegenstanders en 
medespelers. 

  

637  Verlies  F1  

 

In de sport leer je tegen je verlies te kunnen of om te kunnen gaan 
met tegenslagen. 

  

638  Verstand  F1  

 

In de sport zie ik vaak voorbeelden van een goede 
verstandhouding. Zoals een hand geven, excuses maken, 
complimenten geven, etc. 

  

639  Veilig  F1  

 Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 
  

640  Agressie  F1  

 

Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie 
in de sport zijn toegenomen of afgenomen? 

  

641  Afl_Wanged_1  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Diefstal 

  

642  Afl_Wanged_2  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Vernieling of vandalisme 

  

643  Afl_Wanged_3  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Lichamelijk geweld, zoals slaan of schoppen 
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644  Afl_Wanged_4  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Verbaal geweld, zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of be 

  

645  Afl_Wanged_5  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Discriminatie of kwetsende opmerkingen vanwege sekse, cultuur 
of rel 

  

646  Afl_Wanged_6  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Seksuele intimidatie 

  

647  Afl_Wanged_7  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Overlast door geluid, overmatig alcohol- of drugsgebruik of 
tabaksro 

  

648  Afl_Wanged_8  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Ik heb met bovenstaand wangedrag niet te maken gehad in de 
afgelopen 

  

649  Actie  F1  

 

Is er actie ondernomen naar aanleiding van dit wangedrag, zoals 
het geven van een waarschuwing, een straf, of het onder de 
aandacht brengen van het verkeerde gedrag? 

  

650  Geaardh  F1  

 

Vanwege een mogelijk verband tussen seksuele geaardheid en 
het ondervinden van discriminatie in de sport willen we graag 
weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt. Zou u zeggen: 

  

651  IntroA_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van sport via 
verschillende media. Kunt u hieronder aangeven hoe vaak [u/uw 
kind] in de afgelopen 12 maanden sport heeft gevolgd via: 

  

652  Media_a  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De televisie 
  

653  Media_b  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De radio 
  

654  Media_c  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Kranten of tijdschriften 
  

655  Media_d  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Het internet 
  

656  IntroB_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het gebruik van online sociale 
media voor sport, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       74 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

Instagram etc. >>Bijvoorbeeld via een computer, smartphone of 
tablet.<< 

657  MediaSocA  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om berichten, foto s of filmpjes te plaatsen of te 
lezen over sport? >>Denk hierbij aan sporten die [u/uw kind] doet, 
de sport van [uw vrienden/vrienden van uw kind] of aan topsp 

  

658  MediaSocB  A1  

 

Kunt u hieronder aangeven waarvoor [u/uw kind] sociale media in 
de afgelopen 12 maanden gebruikt heeft als het om sport gaat? 

  

659  MediaSocB_a  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Afspreken met anderen om te gaan 
sporten 

  

660  MediaSocB_b  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Filmpjes of foto s plaatsen van eigen 
sportactiviteit 

  

661  MediaSocB_c  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Filmpjes of foto s kijken van andere 
sporters 

  

662  MediaSocB_d  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Napraten over geleverde 
sportprestaties 

  

663  MediaSocB_e  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Inschrijven voor 
wedstrijden/evenementen 

  

664  MediaSocB_f  F1  

 

Sociale media gebruikt voor : Om te gebruiken bij de eigen 
sporttraining 

  

665  MediaSocB_g  F1  

 Sociale media gebruikt voor : Iets anders 
  

666  MediaSocB_iA  A250  

 

Kunt u een omschrijving geven van de andere sportdoeleinden 
waarvoor u [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale media 
heeft gebruikt? 

  

667  PraatUitV  F1  

 

Hoe vaak praat [u/uw kind] met andere mensen over betaald 
voetbal? 

  

668  PraatUitA  F1  

 

Hoe vaak praat [u/uw kind] met andere mensen over prestaties 
van sporters in andere takken van sport dan betaald voetbal? 

  

669  Intro_15  A1  

 

De volgende vragen gaan over beperkingen of chronische 
aandoeningen. Bij een beperking moet u denken aan lichamelijke 
beperkingen, een beperking aan het gehoor of aan de ogen of een 
verstandelijke beperking. Bij een chronische aandoening moet u 
denken aan 

  

670  AlgGezo  F1  

 

Dan nu een aantal vragen over [uw gezondheid/de gezondheid 
van uw kind]. Hoe is over het algemeen [uw gezondheid/de 
gezondheid van uw kind]? 
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671  Beperk  F1  

 

Heeft [u/uw kind]een beperking of chronische aandoening? 
>>Denk daarbij zowel aan lichamelijke, verstandelijke als 
psychische beperkingen.<< 

  

672  Afl_WelkBep_1  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
lichamelijke of motorische beperking 

  

673  Afl_WelkBep_2  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een auditieve 
beperking, zoals doofheid of slechthorendheid 

  

674  Afl_WelkBep_3  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een visuele 
beperking, zoals blindheid of slechtziendheid 

  

675  Afl_WelkBep_4  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
verstandelijke beperking 

  

676  Afl_WelkBep_5  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
psychische aandoening 

  

677  Afl_WelkBep_6  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of 
reuma 

  

678  BepDL  F1  

 

In welke mate wordt [u/uw kind] in het dagelijks leven belemmerd 
door [deze beperking/deze chronische aandoening]? 

  

679  BepSp  F1  

 

In welke mate wordt [u/uw kind] bij het sporten belemmerd door 
[deze beperking/deze chronische aandoening]? 

  

 

VTO2016 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1  

 Soort rinpersoon 
  

2  RINPERSOON  A9  

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 
  

3  Onderzoek_ID  F5  

 Onderzoek_ID 
  

4  Versienr  A5  

 Versienr 
  

5  Veldwerkperiode  F7  

 Veldwerkperiode 
  

6  Taaknr  F2  

 Taaknr 
  

7  VariantCode  A1  

 VariantCode 
  

8  Postcode_num  F4  

 Postcode_num 
  

9  GemCode  F4 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       76 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 Gemeentecode [388] [2017] 
  

10  Landsdl  F1  

 Landsdeel [4] [2017] 
  

11  Prov  F2  

 Provincie [12] [2017] 
  

12  StedGem  F1  

 Stedelijkheid [5] [2017] 
  

13  ag_AflGeneratie  F1  

 Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie) 
  

14  ag_AflHerkomst  F1  

 Herkomstgroepering (indeling volgens etnische groep) 
  

15  Afl_TypeHuishouden_SSB  F1  

 Type huishouden (TYPHH/SSB) 
  

16  Afl_PlaatsInHuishouden_SSB  F2  

 Plaats in huishouden (PLHH/SSB) 
  

17  BVRHINK  F1  

 Indicator huishouden met inkomen 2015VRL 
  

18  BVRPRIMINKH  F9  

 Primair inkomen van het huishouden 2015VRL 
  

19  BVRBRUTINKH  F9  

 Bruto inkomen van het huishouden 2015VRL 
  

20  BVRBESTINKH  F9  

 Besteedbaar inkomen van het huishouden 2015VRL 
  

21  BVRGESTINKH  F9  

 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 
2015VRL 

  

22  BVRSAMHHR  F2  

 Samenstelling huishouden (revisie) 2015VRL 
  

23  BVRBBIHALG1  F2  

 Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 2015VRL 
  

24  PINK  F1  

 Persoonlijk inkomen bekend 2015VRL 
  

25  PERSPRIM  F9  

 Persoonlijk primair inkomen 2015VRL 
  

26  PERSBRUT  F9  

 Persoonlijk bruto inkomen 2015VRL 
  

27  PERSINK  F9  

 Persoonlijk inkomen 2015VRL 
  

28  SECCOAL1  F2  

 Sociaaleconomische categorie van de persoon 2015VRL 
  

29  POSHHK  F1  

 

Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner 
2015VRL 

  

30  BVRPERCGESTINKH  F2  

 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 2015VRL 

  

31  Afl_mode  F1  

 mode 
  

32  Afl_enquetedatum  A8  

 Enquetedatum 
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33  Afl_leeftijd  F3  

 Leeftijd OP enquetedatum 
  

34  Afl_typehuishouden3_SSB  F1  

 Type huishouden (indikking/SSB) 
  

35  Afl_leeftijd12  F2  

 Leeftijd OP in 12 klassen op enquetedatum 
  

36  Afl_geslacht  F1  

 Geslacht OP 
  

37  Afl_BurgSt  F1  

 Burgerlijke staat van OP (steekproefdatum) 
  

38  Afl_herkomst3  F1  

 Herkomst in drie categoriën 
  

39  Afl_huishoudinkomen  F1  

 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen (indikking van BVRPERCGESTINKH) 

  

40  Eindgewicht  F18  

 Eindgewicht 
  

41  HHKern  F1  

 

Waaruit bestaat uw huishouden? Stiefkind, pleegkind e.d. tellen 
als kinderen. Kinderen die niet op uw woonadres staan 
ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen. 

  

42  HHKind  F1  

 Zijn er in uw huishouden kinderen van 18 jaar of jonger? 
  

43  LftJong  F2  

 Wat is de leeftijd van het jongste kind uit uw huishouden? 
  

44  PosOP  F1  

 Bent u in het huishouden: 
  

45  M_VProxy  F1  

 

Wat is uw geslacht? We bedoelen hiermee het geslacht van 
degene die de vragenlijst invult, niet het geslacht van uw kind. 

  

46  MaatsPos  F2  

 Welke situatie is op dit moment voor u van toepassing? 
  

47  MaatsPosP  F2  

 Welke situatie is op dit moment voor uw partner van toepassing? 
  

48  OplHuid  F2  

 Wat voor soort opleiding volgt u? 
  

49  OplHoog  F2  

 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Als u alleen basisonderwijs 
heeft gevolgd, kies dan:  Geen opleiding voltooid . 

  

50  OplVa  F2  

 

Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw vader/u zelf/uw 
partner]. (Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind). Als [uw vader/u/uw partner] a 

  

51  OplMoe  F2  

 

Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw moeder/uw partner/u 
zelf]. Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind. Als [uw moeder/uw partner/u] a 

  

52  Religie  F2 
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Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u [zichzelf/uw kind]? 

  

53  Intro_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van cultuur in 
binnen- en buitenland. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in zowel binnen- als buitenland een bezoek gebracht 
aan onderstaande voorstellingen of uitvoeringen? >>Als [u/uw 
kind] ie 

  

54  Voors_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een musicalvoorstelling 
  

55  Voors_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een film 
  

56  Voors_c  F3  

 Aantal keren bezocht : Een toneelvoorstelling 
  

57  Voors_d  F3  

 Aantal keren bezocht : Een operavoorstelling of operette 
  

58  Voors_e  F3  

 Aantal keren bezocht : Een optreden van klassieke muziek 
  

59  Voors_f  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 

  

60  Voors_g  F3  

 Aantal keren bezocht : Een urban, rap of hip-hop optreden 
  

61  Voors_h  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een dance- of housefeest met een 
optreden van een DJ of VJ 

  

62  Voors_i  F3  

 Aantal keren bezocht : Een jazz optreden 
  

63  Voors_j  F3  

 Aantal keren bezocht : Een levenslied optreden 
  

64  Voors_k  F3  

 Aantal keren bezocht : Een optreden van wereldmuziek 
  

65  Voors_l  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een cabaret of stand-up comedy 
voorstelling 

  

66  Voors_m  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een voorstelling van klassiek ballet of 
moderne dans 

  

67  Voors_n  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een voorstelling van volksdans, tango, 
salsa, stijldans of street- of breakdance 

  

68  Voors_o  F3  

 Aantal keren bezocht : Een literaire avond of voorleesavond 
  

69  Voors_p  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst, zoals mediakunst of 
grafische vormgeving 

  

70  Afl_Passen_1  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Museumkaart, voorheen museumjaarkaart 

  

71  Afl_Passen_2  F1 
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Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Cultureel Jongeren Paspoort 

  

72  Afl_Passen_3  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Pas 65+ 

  

73  Afl_Passen_4  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Stadspas 

  

74  Afl_Passen_5  F1  

 

Over welke van de onderstaande passen beschikt [u/uw kind]? -> 
Geen van deze passen 

  

75  FMuziek  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een optreden van muzikanten? >>In binnen- en 
buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  
in.<< 

  

76  FDans  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een dansoptreden, toneel, cabaret of stand-up comedy? 
>>In binnen- en buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, 
vul dan een  0  in.<< 

  

77  Museum  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een museum bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

78  Afl_WMuseum_1  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor kunst, mediakunst of 
vormgeving 

  

79  Afl_WMuseum_2  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor geschiedenis of 
archeologie 

  

80  Afl_WMuseum_3  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor natuur of 
natuurgeschiedenis 

  

81  Afl_WMuseum_4  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor wetenschap of techniek 

  

82  Afl_WMuseum_5  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een museum voor volkenkunde 

  

83  Afl_WMuseum_6  F1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht -> Een gemengd museum 

  

84  Bieb  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bibliotheek bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

85  LeenBieb  F3 
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Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden iets bij de 
bibliotheek geleend? >>Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul 
dan een  0  in.<< 

  

86  Intro  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in de volgende musea of op de volgende tentoonstellingen 
beeldende kunst bekeken? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

87  Beeld_a  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor oude kunst 

  

88  Beeld_b  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor moderne kunst 

  

89  Beeld_c  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor mediakunst, zoals fotografie, videokunst of 
film 

  

90  Beeld_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor vormgeving, mode of architectuur 

  

91  Beeld_e  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst op een openbare plek, 
zoals op een plein, in een park of in een openbaar gebouw 

  

92  IntrH  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan: >>In binnen- en buitenland. Als 
[u/uw kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

93  His_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archief 
  

94  His_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archeologische opgraving 
  

95  His_c  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een historische stad, dorp of gebouw zoals 
een kasteel, kerk, molen of oude fabriek 

  

96  His_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een historisch festival of een evenement 
waar tradities, gebruiken of ambachten worden beoefend 

  

97  Natuur  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan een natuurgebied? >>Als [u/uw kind] 
dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

98  Park  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan een stadspark? >>Als [u/uw kind] dit 
niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

99  Boeken  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in gedrukte boeken gelezen? 

  

100  EBoeken  F1 
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Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd e-books gelezen? 

  

101  Stamboom  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby aan 
stamboomonderzoek gedaan? 

  

102  GLokReg  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis gedaan? 

  

103  PersGeb  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen gedaan? 

  

104  Opknap  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische gebouwen of voorwerpen opgeknapt? 

  

105  Ambacht  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby een oud 
ambacht uitgeoefend of gedemonstreerd of historische 
gebeurtenissen nagespeeld? 

  

106  Verzamel  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische documenten of voorwerpen verzameld? 

  

107  Traditie  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby geholpen 
om een lokale, regionale of nationale traditie, gebruik of ambacht 
in stand te houden? 

  

108  Afl_CultSteu_1  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door 
onbetaald werk te verrichten 

  

109  Afl_CultSteu_2  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door lid te 
zijn van een vriendenvereniging 

  

110  Afl_CultSteu_3  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, door geld 
te geven 

  

111  Afl_CultSteu_4  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Ja, op een 
andere manier 

  

112  Afl_CultSteu_5  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? -> Nee, ik heb 
geen cultureel evenement, organisatie of vereniging gesteund 

  

113  Afl_CultVeld_1  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Moderne kunst 

  

114  Afl_CultVeld_2  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Erfgoed en oude kunst 
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115  Afl_CultVeld_3  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Amateurkunst 

  

116  Afl_CultVeld_4  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Popmuziek 

  

117  Afl_CultVeld_5  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> In de bibliotheek 

  

118  Afl_CultVeld_6  F1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? -> Geen van deze 

  

119  Intro_2  A1  

 

De volgende vragen gaan over [uw culturele hobbys/de culturele 
hobbys van uw kind]. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in de vrije tijd als hobby de volgende activiteiten 
gedaan: 

  

120  HOBBY_a  F1  

 Hoe vaak : Een instrument bespeeld 
  

121  HOBBY_b  F1  

 Hoe vaak : Gezongen 
  

122  HOBBY_c  F1  

 Hoe vaak : Toneel gespeeld 
  

123  HOBBY_d  F1  

 Hoe vaak : Aan klassiek ballet of moderne dans gedaan 
  

124  HOBBY_e  F1  

 

Hoe vaak : Aan volksdans, werelddans, stijldans, street- of 
breakdance gedaan 

  

125  HOBBY_f  F1  

 Hoe vaak : Aan cabaret of stand-up comedy gedaan 
  

126  HOBBY_g  F1  

 

Hoe vaak : Aan tekenen, schilderen of aan grafisch werk zonder 
computer gedaan 

  

127  HOBBY_h  F1  

 

Hoe vaak : Aan beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden 
maken of textiele werkvormen gedaan 

  

128  HOBBY_i  F1  

 

Hoe vaak : Aan film, videokunst, grafisch ontwerp met de 
computer of fotografie gedaan 

  

129  HOBBY_j  F1  

 Hoe vaak : Verhalen, gedichten of weblogs geschreven 
  

130  HOBBY_k  F1  

 Hoe vaak : Een andere culturele hobby 
  

131  HOBBY_kA  A250  

 Kunt u een omschrijving geven van deze andere culturele hobby? 
  

132  Intro_3  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van cultuur via 
verschillende media. 

  

133  Muziek  F1 
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Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden thuis, op 
het werk of onderweg naar muziek geluisterd? >>Bijvoorbeeld via 
cd, iPod, radio of internet.<< 

  

134  Lees  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in 
boeken, kranten of tijdschriften gelezen over: 

  

135  Lees_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

136  Lees_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

137  Lees_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

138  Lees_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

139  RadioTv  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
programma s op televisie gekeken of op radio beluisterd over: 

  

140  RadioTv_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

141  RadioTv_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

142  RadioTv_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

143  RadioTv_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

144  Internt  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op het 
internet websites bezocht over: 

  

145  Internt_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

146  Internt_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

147  Internt_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

148  Internt_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

149  SocMedia  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om berichten, foto s of filmpjes te plaatsen of te 
bekijken over: >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

150  SocMedia_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 
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151  SocMedia_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

152  SocMedia_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

153  SocMedia_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

154  Praat  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden met 
andere mensen gepraat over: 

  

155  Praat_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

156  Praat_b  F1  

 Popmuziek, cabaret of film 
  

157  Praat_c  F1  

 Beeldende kunst, vormgeving of architectuur 
  

158  Praat_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

159  IntroInteres_  A1  

 

De volgende vragen gaan over in hoeverre u al dan niet 
geïnteresseerd bent in muziek, kunst en cultuur. Hoe 
geïnteresseerd bent u in: 

  

160  Interes_a  F1  

 Klassieke muziek 
  

161  Interes_b  F1  

 Toneel 
  

162  Interes_c  F1  

 Dans 
  

163  Interes_d  F1  

 Musical 
  

164  Interes_e  F1  

 Popmuziek 
  

165  Interes_f  F1  

 Cabaret 
  

166  Interes_g  F1  

 Film 
  

167  Interes_h  F1  

 Beeldende kunst 
  

168  Interes_i  F1  

 Literatuur 
  

169  IntroDrempA_  A1  

 

Nu volgen enkele redenen die mensen kunnen hebben om geen 
klassieke concerten of opera’s te bezoeken. Kunt u telkens 
aangeven in hoeverre deze redenen wel of niet op u van 
toepassing zijn? 

  

170  Dremp_A_a  F1  

 

De klassieke concerten of opera’s die mij de moeite waard leken, 
waren te ver weg 

  

171  Dremp_A_b  F1 
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De klassieke concerten of opera’s die mij de moeite waard leken, 
waren te duur 

  

172  Dremp_A_c  F1  

 Het kwam er gewoon niet van 
  

173  Dremp_A_d  F1  

 Ik ga liever niet in mijn eentje 
  

174  Dremp_A_e  F1  

 Ik wist niet wat er te doen was 
  

175  Dremp_A_f  F1  

 Klassieke concerten of opera’s zijn niks voor mensen zoals ik 
  

176  IntroDrempE_  A1  

 

Nu volgen enkele redenen die mensen kunnen hebben om geen 
popconcerten te bezoeken. Kunt u telkens aangeven in hoeverre 
deze redenen wel of niet op u van toepassing zijn? 

  

177  Dremp_E_a  F1  

 De popconcerten die mij de moeite waard leken, waren te ver weg 
  

178  Dremp_E_b  F1  

 De popconcerten die mij de moeite waard leken, waren te duur 
  

179  Dremp_E_c  F1  

 Het kwam er gewoon niet van 
  

180  Dremp_E_d  F1  

 Ik ga liever niet in mijn eentje 
  

181  Dremp_E_e  F1  

 Ik wist niet wat er te doen was 
  

182  Dremp_E_f  F1  

 Popconcerten zijn niks voor mensen zoals ik 
  

183  IntroDrempH_  A1  

 

Nu volgen enkele redenen die mensen kunnen hebben om geen 
beeldende kunst te bezichtigen. Kunt u telkens aangeven in 
hoeverre deze redenen wel of niet op u van toepassing zijn? 

  

184  Dremp_H_a  F1  

 

Tentoonstellingen van beeldende kunst die mij de moeite waard 
leken, waren te ver weg 

  

185  Dremp_H_b  F1  

 

Tentoonstellingen van beeldende kunst die mij de moeite waard 
leken, waren te duur 

  

186  Dremp_H_c  F1  

 Het kwam er gewoon niet van 
  

187  Dremp_H_d  F1  

 Ik ga liever niet in mijn eentje 
  

188  Dremp_H_e  F1  

 Ik wist niet wist wat er te doen 
  

189  Dremp_H_f  F1  

 

Tentoonstellingen van beeldende kunst zijn niks voor mensen 
zoals ik 

  

190  CultBelang1  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u een gevarieerd cultureel aanbod voor de 
samenleving? 

  

191  CultBelang2  F1  

 Hoe belangrijk is dit voor u persoonlijk? 
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192  CultBelang3  F1  

 Hoe terecht vindt u het dat de overheid geld uitgeeft aan cultuur? 
  

193  CultBelang4  F1  

 Hoe tevreden bent u met het culturele aanbod in uw omgeving? 
  

194  VaderCu  F1  

 

Hoe vaak ging [uw vader/u/uw partner] in [zijn/uw/haar] vrije tijd 
naar musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 
18 jaar)? >>(Het gaat hier om [degene/partner van degene] die de 
vragenlijst invult, niet om uw kind.)<< 

  

195  MoederCu  F1  

 

Hoe vaak ging [uw moeder/uw partner/u] in [haar/zijn/uw] vrije tijd 
naar musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 
18 jaar)? >>(Het gaat hier om [degene/partner van degene] die de 
vragenlijst invult, niet om uw kind.)<< 

  

196  MeeOud  F1  

 

Hoe vaak [nemen/namen] uw ouders u in hun vrije tijd mee naar 
musea, voorstellingen of concerten (toen u jonger was dan 18 
jaar) 

  

197  MeeKind  F1  

 

Hoe vaak neemt u uw kind(eren) in uw vrije tijd mee naar musea, 
voorstellingen of concerten? 

  

198  PartnCu  F1  

 

Hoe vaak gaat uw partner in de vrije tijd naar musea, 
voorstellingen of concerten? 

  

199  Overgang  A1  

 

De vorige vragen gingen over cultuur. Het tweede deel van deze 
vragenlijst gaat over sport. Klik op  Volgende  om verder te gaan. 

  

200  Afl_Sport_intro  A1  

 

De volgende vragen gaan over [uw sportbeoefening/de 
sportbeoefening van uw kind] in de afgelopen 12 maanden. Denk 
hierbij aan sporten als voetbal, tennis, fitness, toerfietsen of 
schaken, ook als [u/uw kind] dit tijdens de vakantie heeft gedaan. 
(Denk hie 

  

201  Afl_Sport_1  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Atletiek 

  

202  Afl_Sport_2  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Badminton 

  

203  Afl_Sport_3  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Basketbal 

  

204  Afl_Sport_4  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Biljart / poolbiljart / snooker 

  

205  Afl_Sport_5  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Boksen 

  

206  Afl_Sport_6  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Bowling 
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207  Afl_Sport_7  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Bridge 

  

208  Afl_Sport_8  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Dammen 

  

209  Afl_Sport_9  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Dansen 

  

210  Afl_Sport_10  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Darts 

  

211  Afl_Sport_11  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Duiksport 

  

212  Afl_Sport_12  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Fitness, individueel (binnen) 

  

213  Afl_Sport_13  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Fitness, in een groep zoals aerobics, 
spinning en zumba (binnen) 

  

214  Afl_Sport_14  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Fitness, buiten zoals bootcamp 

  

215  Afl_Sport_15  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Golf 

  

216  Afl_Sport_16  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Gymnastiek / turnen 

  

217  Afl_Sport_17  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Handbal 

  

218  Afl_Sport_18  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Hardlopen / joggen 

  

219  Afl_Sport_19  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Hockey 

  

220  Afl_Sport_20  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Honkbal / softbal 

  

221  Afl_Sport_21  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Jeu de boules 

  

222  Afl_Sport_22  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Judo 

  

223  Afl_Sport_23  F1 
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Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Kano 

  

224  Afl_Sport_24  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Karate 

  

225  Afl_Sport_25  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Kickboksen 

  

226  Afl_Sport_26  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> (berg)klimsport 

  

227  Afl_Sport_27  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Korfbal 

  

228  Afl_Sport_28  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Midgetgolf 

  

229  Afl_Sport_29  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Motor- of autosport 

  

230  Afl_Sport_30  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Mountainbiken 

  

231  Afl_Sport_31  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Paardensport 

  

232  Afl_Sport_32  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Roeien 

  

233  Afl_Sport_33  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schaatsen 

  

234  Afl_Sport_34  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schaken 

  

235  Afl_Sport_35  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Schietsport 

  

236  Afl_Sport_36  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Skeeleren / skaten 

  

237  Afl_Sport_37  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Skiën / langlaufen / snowboarden 

  

238  Afl_Sport_38  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Squash 

  

239  Afl_Sport_39  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Taekwondo 
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240  Afl_Sport_40  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Tafeltennis 

  

241  Afl_Sport_41  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Tennis 

  

242  Afl_Sport_42  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Veldvoetbal 

  

243  Afl_Sport_43  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Volleybal 

  

244  Afl_Sport_44  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Wandelsport 

  

245  Afl_Sport_45  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Waterpolo 

  

246  Afl_Sport_46  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Wielrennen / toerfietsen 

  

247  Afl_Sport_47  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Yoga (ook pilates en poweryoga) 

  

248  Afl_Sport_48  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zaalvoetbal 

  

249  Afl_Sport_49  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zeilen / surfen 

  

250  Afl_Sport_50  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Zwemmen 

  

251  Afl_Sport_51  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Andere sport 

  

252  Afl_Sport_52  F1  

 

Welke sport of sporten heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden beoefend? -> Geen sport 

  

253  SportAnd  A50  

 

Welke andere sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

254  FreqSp  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? 

  

255  SpMeest1  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

256  SpMeest2  F2 
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Welke sport heeft [u/uw kind] na de meest beoefende sport in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

257  SpMeest3  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] na de twee meest beoefende 
sporten in de afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

258  AFL_Sport1  A255  

 Minst belangrijkste sport 
  

259  AFL_Sport2  A255  

 .. 
  

260  AFL_Sport3  A255  

 Meest belangrijkste sport 
  

261  AFL_Belangrijkste_Sport  A255  

 AFL_Belangrijkste_Sport 
  

262  AFL_Belangrijkste_Index  F3  

 AFL_Belangrijkste_Index 
  

263  Freq_1  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

264  Afl_LidSP_A_1_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

265  Afl_LidSP_A_1_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

266  Afl_LidSP_A_1_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

267  Afl_LidSP_A_1_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

268  Afl_LidSP_A_1_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

269  Afl_LidSP_A_1_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

270  Afl_LidSP_A_1_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

271  Afl_LidSP_A_1_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

272  Afl_LidSP_A_1_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 
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273  LidSP_B_1  A50  

 Anders, namelijk: 
  

274  LidMax_1  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

275  Afl_Training_1_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

276  Afl_Training_1_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

277  Afl_Training_1_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

278  Afl_Training_1_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

279  Afl_Locatie_A_1_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

280  Afl_Locatie_A_1_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

281  Afl_Locatie_A_1_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

282  Afl_Locatie_A_1_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

283  Afl_Locatie_A_1_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

284  Afl_Locatie_A_1_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

285  Afl_Locatie_A_1_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

286  Locatie_B_1  A50  

 Anders, namelijk: 
  

287  LocMax_1  F1 
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Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

288  Freq_2  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

289  Afl_LidSP_A_2_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

290  Afl_LidSP_A_2_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

291  Afl_LidSP_A_2_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

292  Afl_LidSP_A_2_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

293  Afl_LidSP_A_2_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

294  Afl_LidSP_A_2_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

295  Afl_LidSP_A_2_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

296  Afl_LidSP_A_2_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

297  Afl_LidSP_A_2_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

298  LidSP_B_2  A50  

 anders, namelijk: 
  

299  LidMax_2  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

300  Afl_Training_2_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen 
of trainingen 

  

301  Afl_Training_2_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

302  Afl_Training_2_3  F1 
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Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

303  Afl_Training_2_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

304  Afl_Locatie_A_2_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

305  Afl_Locatie_A_2_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

306  Afl_Locatie_A_2_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

307  Afl_Locatie_A_2_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

308  Afl_Locatie_A_2_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

309  Afl_Locatie_A_2_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

310  Afl_Locatie_A_2_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

311  Locatie_B_2  A50  

 Anders, namelijk: 
  

312  LocMax_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

313  Freq_3  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

314  Afl_LidSP_A_3_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

315  Afl_LidSP_A_3_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 
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316  Afl_LidSP_A_3_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

317  Afl_LidSP_A_3_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

318  Afl_LidSP_A_3_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

319  Afl_LidSP_A_3_6  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

320  Afl_LidSP_A_3_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

321  Afl_LidSP_A_3_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

322  Afl_LidSP_A_3_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

323  LidSP_B_3  A50  

 Anders, namelijk: 
  

324  LidMax_3  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

325  Afl_Training_3_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

326  Afl_Training_3_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

327  Afl_Training_3_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

328  Afl_Training_3_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

329  Afl_Locatie_A_3_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

330  Afl_Locatie_A_3_2  F1 
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Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

331  Afl_Locatie_A_3_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

332  Afl_Locatie_A_3_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

333  Afl_Locatie_A_3_5  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

334  Afl_Locatie_A_3_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

335  Afl_Locatie_A_3_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

336  Locatie_B_3  A50  

 Anders, namelijk: 
  

337  LocMax_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

338  Freq_belangrijkste  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

339  Afl_LidSP_A_belangrijkste_1  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Alleen, ongeorganiseerd 

  

340  Afl_LidSP_A_belangrijkste_2  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In groepsverband, georganiseerd door 
[uzelf/uw kind], familie, [vrienden of kennissen/vriendjes of 
klasgenootjes] 

  

341  Afl_LidSP_A_belangrijkste_3  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als lid van een sportvereniging 

  

342  Afl_LidSP_A_belangrijkste_4  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Als abonnee, lid of cursist van een 
fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder 

  

343  Afl_LidSP_A_belangrijkste_5  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via school of via de naschoolse 
opvang 

  

344  Afl_LidSP_A_belangrijkste_6  F1 
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Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> In het kader van bedrijfssport 

  

345  Afl_LidSP_A_belangrijkste_7  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via het sociaal-cultureel werk, 
sportbuurtwerk of welzijnswerk 

  

346  Afl_LidSP_A_belangrijkste_8  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Via een zorginstelling of 
revalidatiecentrum 

  

347  Afl_LidSP_A_belangrijkste_9  F1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

348  LidSP_B_belangrijkste  A50  

 LidSP_B_belangrijkste 
  

349  LidMax_belangrijkste  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

350  Afl_Training_belangrijkste_1  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Lessen, cursussen of 
trainingen 

  

351  Afl_Training_belangrijkste_2  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Competitie 

  

352  Afl_Training_belangrijkste_3  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Toernooien of 
sportevenementen 

  

353  Afl_Training_belangrijkste_4  F1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? -> Geen van 
bovenstaande 

  

354  Afl_Locatie_A_belangrijkste_1  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een overdekte 
sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of 
fitnesscentrum 

  

355  Afl_Locatie_A_belangrijkste_2  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> In een andere overdekte 
accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine 

  

356  Afl_Locatie_A_belangrijkste_3  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een sportaccommodatie 
in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of 
openluchtzwembad 

  

357  Afl_Locatie_A_belangrijkste_4  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek, 
zoals een pleintje, trapveldje of hangplek 

  

358  Afl_Locatie_A_belangrijkste_5  F1 
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Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Op een openbare plek in de 
natuur, zoals een park, bos, strand of meer 

  

359  Afl_Locatie_A_belangrijkste_6  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Thuis of in de tuin 

  

360  Afl_Locatie_A_belangrijkste_7  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? -> Anders, namelijk... 

  

361  Locatie_B_belangrijkste  A50  

 Locatie_B_belangrijkste 
  

362  LocMax_belangrijkste  F1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

363  ZwemSpo  F1  

 

U heeft eerder aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 
maanden heeft gezwommen. Zou u zeggen dat [u/uw kind] aan 
zwemsport doet? 

  

364  ZwemDip  F1  

 Welke zwemdiploma s heeft [u/uw kind] behaald? 
  

365  SchoolZ  F1  

 

Heeft [u/uw kind] het zwemdiploma A uitsluitend behaald tijdens 
schoolzwemmen? 

  

366  ZwemLes  F1  

 Bent [u/uw kind] bezig met zwemles? 
  

367  Wachtlijst  F1  

 Staat [u/uw kind] ingeschreven op een wachtlijst voor zwemles? 
  

368  IntroVry  A1  

 

Er zijn activiteiten die mensen niet doen om te sporten, maar die 
wel te maken hebben met bewegen. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in 
de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd voor [uw/zijn/haar] 
plezier: 

  

369  Vry_a  F1  

 <Naast de wandelsport een/Een> wandeltocht gemaakt? 
  

370  Vry_b  F1  

 <Naast de fietssport een/Een> fietstocht gemaakt? 
  

371  Vry_c  F1  

 <Naast de skeelersport een/Een> skeelertocht gemaakt? 
  

372  Vry_d  F1  

 <Naast de motorsport een/Een> auto- of motortocht gemaakt? 
  

373  Vry_e  F1  

 

<Naast dansen als sport gedanst/Gedanst> bijvoorbeeld op een 
<feestje/of tijdens het uitgaan>? 

  

374  IntroBu_  A1  

 

Nu volgt een aantal vragen over de sport- en 
beweegmogelijkheden in uw buurt of woonplaats in het algemeen. 
<Ook als u geen sport beoefent, willen we graag uw mening 
weten.> 

  

375  SportAc  F1  

 In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig. 
  

376  SportKeu  F1 
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 Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt. 
  

377  WandFiet  F1  

 

In mijn buurt zijn voldoende wandel- of fietspaden of andere 
openbare plekken om te bewegen. 

  

378  SportBek  F1  

 

Ik ben goed op de hoogte van de sportmogelijkheden in mijn 
buurt. 

  

379  BereikAc  F1  

 

Hoe is de algemene bereikbaarheid van de sportaccommodaties 
in uw buurt? 

  

380  ReisSpo  F3  

 

Hoeveel minuten bent u maximaal bereid te reizen naar een 
sportaccommodatie of -locatie? Het gaat hier om een enkele reis. 

  

381  VaderSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw vader een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [u/uw partner] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [degene/de 
partner van degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

382  MoederSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw moeder een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [uw partner/u] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [de partner van 
degene/degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

383  PartnerSp  F1  

 Hoe vaak beoefent uw partner een sport? 
  

384  VrijWerk  F1  

 

De volgende vragen gaan over het doen van vrijwilligerswerk in de 
sport. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligers- 
werk gedaan in de sport? Denk bijvoorbeeld aan zitting hebben in 
het bestuur, werken in een kantine, training geven of het 

  

385  Afl_WelkAct_A_1  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Trainer, coach of 
begeleider van sporters 

  

386  Afl_WelkAct_A_2  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Official, scheidsrechter of 
jury 

  

387  Afl_WelkAct_A_3  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Bestuur 

  

388  Afl_WelkAct_A_4  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Commissie of 
organisatorische zaken 

  

389  Afl_WelkAct_A_5  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Organisatie van 
evenementen of toernooien 

  

390  Afl_WelkAct_A_6  F1 
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Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Onderhoud van 
accommodatie of sportmaterialen 

  

391  Afl_WelkAct_A_7  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Horeca of bardiensten 

  

392  Afl_WelkAct_A_8  F1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? -> Anders, namelijk... 

  

393  WelkAct_B  A50  

 Anders, namelijk: 
  

394  VrijwSp  F2  

 

In welke sport was u de afgelopen 12 maanden het meeste actief 
als vrijwilliger? 

  

395  SportAnd2  A50  

 

In welke sport was u dan in de afgelopen 12 maanden het meest 
actief als vrijwilliger? 

  

396  Intro2  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van 
sportwedstrijden. 

  

397  BezJaar  F1  

 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer 
naar sportwedstrijden of sportevenementen geweest? 

  

398  Afl_BezSp_1  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Atletiek 

  

399  Afl_BezSp_2  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Badminton 

  

400  Afl_BezSp_3  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Basketbal 

  

401  Afl_BezSp_4  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Biljart / poolbiljart / snooker 

  

402  Afl_BezSp_5  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Boksen 

  

403  Afl_BezSp_6  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Bowling 

  

404  Afl_BezSp_7  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Bridge 

  

405  Afl_BezSp_8  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Dammen 

  

406  Afl_BezSp_9  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Dansen 
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407  Afl_BezSp_10  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Darts 

  

408  Afl_BezSp_11  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Duiksport 

  

409  Afl_BezSp_12  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Fitness, individueel (binnen) 

  

410  Afl_BezSp_13  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Fitness, in een groep zoals aerobics, spinning en 
zumba (binnen) 

  

411  Afl_BezSp_14  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Fitness, buiten zoals bootcamp 

  

412  Afl_BezSp_15  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Golf 

  

413  Afl_BezSp_16  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Gymnastiek / turnen 

  

414  Afl_BezSp_17  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Handbal 

  

415  Afl_BezSp_18  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Hardlopen / joggen 

  

416  Afl_BezSp_19  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Hockey 

  

417  Afl_BezSp_20  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Honkbal / softbal 

  

418  Afl_BezSp_21  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Jeu de boules 

  

419  Afl_BezSp_22  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Judo 

  

420  Afl_BezSp_23  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Kano 

  

421  Afl_BezSp_24  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Karate 

  

422  Afl_BezSp_25  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Kickboksen 

  

423  Afl_BezSp_26  F1 
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Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> (berg)klimsport 

  

424  Afl_BezSp_27  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Korfbal 

  

425  Afl_BezSp_28  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Midgetgolf 

  

426  Afl_BezSp_29  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Motor- of autosport 

  

427  Afl_BezSp_30  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Mountainbiken 

  

428  Afl_BezSp_31  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Paardensport 

  

429  Afl_BezSp_32  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Roeien 

  

430  Afl_BezSp_33  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schaatsen 

  

431  Afl_BezSp_34  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schaken 

  

432  Afl_BezSp_35  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Schietsport 

  

433  Afl_BezSp_36  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Skeeleren / skaten 

  

434  Afl_BezSp_37  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Skiën / langlaufen / snowboarden 

  

435  Afl_BezSp_38  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Squash 

  

436  Afl_BezSp_39  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Taekwondo 

  

437  Afl_BezSp_40  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Tafeltennis 

  

438  Afl_BezSp_41  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Tennis 

  

439  Afl_BezSp_42  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Veldvoetbal 
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440  Afl_BezSp_43  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Volleybal 

  

441  Afl_BezSp_44  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Wandelsport 

  

442  Afl_BezSp_45  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Waterpolo 

  

443  Afl_BezSp_46  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Wielrennen / toerfietsen 

  

444  Afl_BezSp_47  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Yoga (ook pilates en poweryoga) 

  

445  Afl_BezSp_48  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zaalvoetbal 

  

446  Afl_BezSp_49  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zeilen / surfen 

  

447  Afl_BezSp_50  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Zwemmen 

  

448  Afl_BezSp_51  F1  

 

Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 
maanden? -> Andere sport 

  

449  SportAnd3  A50  

 Welke andere sport heeft u bezocht in de afgelopen 12 maanden? 
  

450  BezVoet  F1  

 

Bezocht u sportwedstrijden of evenementen van betaald voetbal, 
amateurvoetbal of beide? 

  

451  Intro_4  A1  

 

De volgende vragen gaan over uw mening over het sportbeleid in 
Nederland. 

  

452  SteunEve  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in Nederland grote internationale 
sportevenementen georganiseerd worden? Bijvoorbeeld Europese 
of Wereldkampioenschappen of starts van grote wielerrondes. 

  

453  TopTrots  F1  

 Hoe trots bent u op de prestaties van Nederlandse topsporters? 
  

454  Top10  F1  

 

Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens 
of oneens bent? Nederland moet ernaar streven om in het 
medailleklassement van de Olympische Spelen bij de beste 10 te 
eindigen. 

  

455  Intro3  A1  

 

De volgende stellingen gaan over uw ervaringen met sport. Kunt u 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? 

  

456  Rekening  F1 
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 In de sport leert men rekening te houden met elkaar. 
  

457  Veilig  F1  

 Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 
  

458  Agressie  F1  

 

Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie 
in de sport zijn toegenomen of afgenomen? 

  

459  Afl_Wanged_1  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Diefstal 

  

460  Afl_Wanged_2  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Vernieling of vandalisme 

  

461  Afl_Wanged_3  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Lichamelijk geweld, zoals slaan of schoppen 

  

462  Afl_Wanged_4  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Verbaal geweld, zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of be 

  

463  Afl_Wanged_5  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Discriminatie of kwetsende opmerkingen vanwege sekse, cultuur 
of rel 

  

464  Afl_Wanged_6  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Seksuele intimidatie 

  

465  Afl_Wanged_7  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Overlast door geluid, overmatig alcohol- of drugsgebruik of 
tabaksro 

  

466  Afl_Wanged_8  F1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. -> 
Ik heb met bovenstaand wangedrag niet te maken gehad in de 
afgelopen 

  

467  Actie  F1 
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Is er actie ondernomen naar aanleiding van dit wangedrag, zoals 
het geven van een waarschuwing, een straf, of het onder de 
aandacht brengen van het verkeerde gedrag? 

  

468  Geaardh  F1  

 

Vanwege een mogelijk verband tussen seksuele geaardheid en 
het ondervinden van discriminatie in de sport willen we graag 
weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt. Zou u zeggen: 

  

469  IntroA_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van sport via 
verschillende media. Kunt u hieronder aangeven hoe vaak [u/uw 
kind] in de afgelopen 12 maanden sport heeft gevolgd via: 

  

470  Media_a  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De televisie 
  

471  Media_b  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De radio 
  

472  Media_c  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Kranten of tijdschriften 
  

473  Media_d  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Het internet 
  

474  Intro_5  A1  

 

De volgende vragen gaan over beperkingen of chronische 
aandoeningen. Bij een beperking moet u denken aan lichamelijke 
beperkingen, een beperking aan het gehoor of aan de ogen of een 
verstandelijke beperking. Bij een chronische aandoening moet u 
denken aan 

  

475  AlgGezo  F1  

 

Dan nu een aantal vragen over [uw gezondheid/de gezondheid 
van uw kind]. Hoe is over het algemeen [uw gezondheid/de 
gezondheid van uw kind]? 

  

476  Beperk  F1  

 

Heeft [u/uw kind]een beperking of chronische aandoening? 
>>Denk daarbij zowel aan lichamelijke, verstandelijke als 
psychische beperkingen.<< 

  

477  Afl_WelkBep_1  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
lichamelijke of motorische beperking 

  

478  Afl_WelkBep_2  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een auditieve 
beperking, zoals doofheid of slechthorendheid 

  

479  Afl_WelkBep_3  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een visuele 
beperking, zoals blindheid of slechtziendheid 

  

480  Afl_WelkBep_4  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
verstandelijke beperking 

  

481  Afl_WelkBep_5  F1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
psychische aandoening 

  

482  Afl_WelkBep_6  F1 
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Om wat voor beperking of aandoening gaat het? -> Een 
chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of 
reuma 

  

483  BepSp  F1  

 

In welke mate wordt [u/uw kind] bij het sporten belemmerd door 
[deze beperking/deze chronische aandoening]? 

  

484  IntroMot_  A1  

 

Mensen sporten of bewegen om verschillende redenen. Er volgt 
nu een aantal redenen. [Als u (vaker) zou sporten of bewegen in 
de vrije tijd,] Kunt u dan per reden aangeven hoe belangrijk of 
onbelangrijk deze voor u is [zijn] om te sporten of bewegen in de 

  

485  Mot_a  F1  

 Om mijn eigen prestaties te verbeteren 
  

486  Mot_b  F1  

 Voor competitie / voor de wedstrijden 
  

487  Mot_c  F1  

 Om een gezond gewicht te bereiken of behouden 
  

488  Mot_d  F1  

 Voor het behouden of verbeteren van mijn gezondheid 
  

489  Mot_e  F1  

 Om een betere conditie te krijgen 
  

490  Mot_f  F1  

 Omdat mijn arts / fysiotherapeut het heeft aangeraden 
  

491  Mot_g  F1  

 Om een leuke activiteit te doen 
  

492  Mot_h  F1  

 Omdat ik graag buiten actief ben 
  

493  Mot_i  F1  

 Omdat ik graag iets nieuws wil leren 
  

494  Mot_j  F1  

 Omdat het gezellig is 
  

495  SBVaker  F1  

 Zou u vaker willen sporten of bewegen dan u doet? 
  

496  SBAnders  F1  

 

Zou een andere sport of andere vorm van bewegen willen doen 
dan u nu doet? 

  

497  IntroBelSB_  A1  

 

[Er volgt nu een aantal redenen die mensen kunnen hebben om 
niet te sporten of bewegen./U geeft aan een andere sport of vorm 
van bewegen te willen doen.] Kunt u voor elke reden aangeven 
hoe belangrijk of onbelangrijk deze voor u is [om niet (vaker) te 
gaa 

  

498  BelSB_a  F1  

 Ik vind sporten / bewegen niet leuk 
  

499  BelSB_b  F1  

 

Ik besteed mijn vrije tijd liever aan andere dingen zoals hobby’s, 
afspreken met vrienden of familie 

  

500  BelSB_c  F1  

 Ik heb negatieve ervaringen met vroegere sportdeelname / gymles 
  

501  BelSB_d  F1  

 Ik ben niet goed genoeg in sport 
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502  BelSB_e  F1  

 Ik heb gezondheidsproblemen of lichamelijk problemen 
  

503  BelSB_f  F1  

 Ik ben vaak te moe 
  

504  BelSB_g  F1  

 

Ik fiets of wandel naar mijn werk of school en hoef daarom niet 
meer te sporten of bewegen 

  

505  BelSB_h  F1  

 

Ik doe lichamelijk inspannend (huishoudelijk) werk en hoef daarom 
niet meer te sporten of bewegen 

  

506  BelSB_i  F1  

 

Ik heb weinig tijd vanwege werk, studie of familie- / gezins- 
verplichtingen 

  

507  BelSB_j  F1  

 Ik weet niet goed welke sport ik leuk vind 
  

508  BelSB_k  F1  

 Ik kan het niet betalen 
  

509  BelSB_l  F1  

 

Ik neem me vaak voor te gaan sporten of bewegen, maar op het 
moment zelf heb ik vaak geen zin 

  

510  BelSB_m  F1  

 Ik heb niemand om mee te sporten / bewegen 
  

511  BelSB_n  F1  

 Ik vind de sfeer bij de sportverenigingen in mijn omgeving niet fijn 
  

512  BelSB_o  F1  

 De sportaccommodaties in mijn omgeving zijn te druk 
  

513  BelSB_p  F1  

 

In mijn omgeving zijn geen openbare plekken (bijvoorbeeld 
sportveldjes, parken, bos) 

  

514  BelSB_q  F1  

 

In mijn omgeving zijn geen plezierige routes voor wandelen, 
hardlopen, fietsen, etc. 
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1  RINPERSOONS  A1  

 Soort rinpersoon 
  

2  RINPERSOON  A9  

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 
  

3  Onderzoek_ID  F5  

 Onderzoek_ID 
  

4  Versienr  A5  

 Versienr 
  

5  Veldwerkperiode  F7  

 Veldwerkperiode 
  

6  Taaknr  F2  

 Taaknr 
  

7  VariantCode  A1  

 VariantCode 
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8  Postcode_num  F4  

 Postcode_num 
  

9  GemCode  F4  

 Gemeentecode [2019] 
  

10  Landsdl  F1  

 Landsdeel [4] 
  

11  Prov  F2  

 Provincie [12] 
  

12  StedGem  F1  

 Stedelijkheid [5] [2017] 
  

13  SSB_GBAGENERATIE  F1  

 generatie 
  

14  SSB_ETNGROEPKORT1  F1  

 

herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3-
deling incl. onbekend 

  

15  SSB_TYPHH  F1  

 type huishouden op peilmoment 
  

16  SSB_PLHH  F2  

 plaats van persoon in het huishouden op peilmoment 
  

17  INHP100HBEST  F3  

 percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens 
  

18  INHP100HGEST  F3  

 

percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere 
huishoudens 

  

19  INHBESTINKH  F10  

 

besteedbaar inkomen van het huishouden (voorlopige 
inkomengegevens over 2017) 

  

20  INHGESTINKH  F10  

 

gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 
(voorlopige inkomengegevens over 2017) 

  

21  INHSAMHH  F2  

 

huishoudenssamenstelling op 1 januari 2017 (voorlopige 
inkomengegevens over 2017) 

  

22  INHARMLAG  F3  

 

inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het 
verslagjaar 

  

23  Afl_mode  F1  

 mode 
  

24  Afl_enquetedatum  A8  

 Enquetedatum 
  

25  Afl_leeftijd  F3  

 Leeftijd OP enquetedatum 
  

26  Afl_geslacht  F1  

 Geslacht OP 
  

27  Afl_BurgSt  F1  

 Burgerlijke staat van OP (steekproefdatum) 
  

28  Afl_typehuishouden3  F1  

 Type huishouden (indikking) 
  

29  Afl_huishoudinkomen  F1  

 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen (indikking van INHP100HGEST) 
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30  Afl_gestinkh5  F1  

 

Indeling van het gestandaardiseerd inkomen in kwintielen 
(indikking van INHP100HGEST) 

  

31  Afl_stedgem4  F1  

 Stedelijkheid [4] 
  

32  Afl_leeftijd4  F1  

 Leeftijd OP in 4 klassen op enquetedatum 
  

33  Afl_leeftijd7  F1  

 Leeftijd OP in 7 klassen op enquetedatum 
  

34  Afl_leeftijd12  F2  

 Leeftijd OP in 12 klassen op enquetedatum 
  

35  Afl_herkomst2  F1  

 Herkomst in twee categoriën (SSB) 
  

36  Afl_herkomst3  F1  

 Herkomst in drie categoriën(SSB) 
  

37  Afl_Doelgroep6  F1  

 Doelgroep in 6 categorieën, voor weging VTO2018/2019 
  

38  Eindgewicht  F18  

 Eindgewicht 
  

39  HHKern  F1  

 

Waaruit bestaat uw huishouden? Stiefkind, pleegkind e.d. tellen 
als kinderen. Kinderen die niet op uw woonadres staan 
ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen. 

  

40  HHKind  F1  

 Zijn er in uw huishouden kinderen van 18 jaar of jonger? 
  

41  LftJong  F2  

 Wat is de leeftijd van het jongste kind uit uw huishouden? 
  

42  PosOP  F1  

 Bent u in het huishouden: 
  

43  M_VProxy  F1  

 

Wat is uw geslacht? We bedoelen hiermee het geslacht van 
degene die de vragenlijst invult, niet het geslacht van uw kind. 

  

44  MaatsPos  F2  

 Welke situatie is op dit moment voor u van toepassing? 
  

45  MaatsPosP  F2  

 Welke situatie is op dit moment voor uw partner van toepassing? 
  

46  OplHuid  F2  

 Wat voor soort opleiding volgt u? 
  

47  OplHoog  F2  

 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Als u alleen basisonderwijs 
heeft gevolgd, kies dan:  Geen opleiding voltooid . 

  

48  OplVa  F2  

 

Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw vader/u zelf/uw 
partner]. (Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind). Als [uw vader/u/uw partner] a 

  

49  OplMoe  F2 
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Wat is de hoogst voltooide opleiding van [uw moeder/uw partner/u 
zelf]. Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van (de 
partner van) degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst 
voltooide opleiding van uw kind. Als [uw moeder/uw partner/u] a 

  

50  Religie  F2  

 

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u [zichzelf/uw kind]? 

  

51  Overgang  F1  

 

De vorige vragen gingen over sport. Het tweede deel van deze 
vragenlijst gaat over cultuur. >> ENQ.: Toets <1> om verder te 
gaan. << 

  

52  Intro_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van cultuur in 
binnen- en buitenland. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in zowel binnen- als buitenland een bezoek gebracht 
aan onderstaande voorstellingen of uitvoeringen? >>Als [u/uw 
kind] ie 

  

53  Voors_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een musicalvoorstelling 
  

54  Voors_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een film 
  

55  Voors_c  F3  

 Aantal keren bezocht : Een toneelvoorstelling 
  

56  Voors_d  F3  

 Aantal keren bezocht : Een operavoorstelling of operette 
  

57  Voors_e  F3  

 Aantal keren bezocht : Een optreden van klassieke muziek 
  

58  Voors_f2  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een optreden van popmuziek, waaronder 
pop, rock, blues, rap, hiphop, jazz, levenslied en wereldmuziek? 

  

59  Voors_f  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 

  

60  Voors_g  F3  

 Aantal keren bezocht : Een urban, rap of hip-hop optreden 
  

61  Voors_h  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een dance- of housefeest met een 
optreden van een DJ of VJ 

  

62  Voors_i  F3  

 Aantal keren bezocht : Een jazz optreden 
  

63  Voors_j  F3  

 Aantal keren bezocht : Een levenslied optreden 
  

64  Voors_k  F3  

 Aantal keren bezocht : Een optreden van wereldmuziek 
  

65  Voors_l  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een cabaret of stand-up comedy 
voorstelling 

  

66  Voors_m  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een voorstelling van klassiek ballet of 
moderne dans 

  

67  Voors_n  F3 
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Aantal keren bezocht : Een voorstelling van volksdans, tango, 
salsa, stijldans of street- of breakdance 

  

68  Voors_o  F3  

 Aantal keren bezocht : Een literaire avond of voorleesavond 
  

69  Intro  F1  

 

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat op festivals naast 
muziekoptredens ook andere voorstellingen of uitvoeringen 
worden gegeven. Ik noem nu een aantal voorstellingen of 
uitvoeringen. Kunt u telkens aangeven of [u/uw kind] deze in de 
afgelopen 12 m 

  

70  Festival_a  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden een optreden van 
klassieke muziek, een toneelvoorstelling of een voorstelling van 
moderne dans of klassiek ballet op een festival gezien? 

  

71  Festival_b  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden een optreden van 
popmuziek op een festival gezien? 

  

72  Festival_c  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden een cabaret of 
stand-up comedy voorstelling op een festival gezien? 

  

73  Festival_d  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden een literair 
evenement op een festival gezien? 

  

74  Festival_e  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden een film op een 
festival gezien? 

  

75  FMuziek  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een optreden van muzikanten? >>In binnen- en 
buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  
in.<< 

  

76  FDans  F3  

 

Hoe vaak was [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een dansoptreden, toneel, cabaret of stand-up comedy? 
>>In binnen- en buitenland. Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, 
vul dan een  0  in.<< 

  

77  Museum  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een museum bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

78  WMuseumintro  A1  

 

Kunt u aangeven [welke type museum/welke typen musea] [u/uw 
kind] heeft bezocht: >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

79  WMuseumKunst  F1  

 

-> Een museum voor kunst, mediakunst of vormgeving 
  

80  WMuseumGesch  F1  

 

-> Een museum voor geschiedenis of archeologie 
  

81  WMuseumNatuur  F1 
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-> Een museum voor natuur of natuurgeschiedenis 
  

82  WMuseumWeten  F1  

 -> Een museum voor wetenschap of techniek 
  

83  WMuseumVolken  F1  

 -> Een museum voor volkenkunde 
  

84  WMuseumGemengd  F1  

 -> Een gemengd museum 
  

85  Kaart  F1  

 Heeft [u/uw kind] een museumkaart (voorheen museumjaarkaart)? 
  

86  Bieb  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bibliotheek bezocht? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] dit niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

87  LeenBieb  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden iets bij de 
bibliotheek geleend? Tel e-books die [u/uw kind] via de bibliotheek 
heeft geleend ook mee >>Als [u/uw kind] dit niet heeft gedaan, vul 
dan een  0  in.<< 

  

88  Intro2  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in de volgende musea of op de volgende tentoonstellingen 
beeldende kunst bekeken? >>In binnen- en buitenland. Als [u/uw 
kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

89  Beeld_a  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor oude kunst 

  

90  Beeld_b  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor moderne kunst 

  

91  Beeld_c  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor mediakunst, zoals fotografie, videokunst of 
film 

  

92  Beeld_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst in een museum of 
tentoonstelling voor vormgeving, mode of architectuur 

  

93  Beeld_e  F3  

 

Aantal keren bezocht : Beeldende kunst op een openbare plek, 
zoals op een plein, in een park of in een openbaar gebouw 

  

94  IntrH  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd een bezoek gebracht aan: >>In binnen- en buitenland. Als 
[u/uw kind] iets niet heeft gedaan, vul dan een  0  in.<< 

  

95  His_a  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archief 
  

96  His_b  F3  

 Aantal keren bezocht : Een archeologische opgraving 
  

97  His_c  F3 
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Aantal keren bezocht : Een historische stad, dorp of gebouw zoals 
een kasteel, kerk, molen of oude fabriek 

  

98  His_d  F3  

 

Aantal keren bezocht : Een historisch festival of een evenement 
waar tradities, gebruiken of ambachten worden beoefend 

  

99  Boeken  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd in gedrukte boeken gelezen? 

  

100  EBoeken  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in de vrije 
tijd e-books gelezen? 

  

101  Stamboom  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby aan 
stamboomonderzoek gedaan? 

  

102  GLokReg  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis gedaan? 

  

103  PersGeb  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
onderzoek naar historische gebeurtenissen of personen gedaan? 

  

104  Opknap  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische gebouwen of voorwerpen opgeknapt? 

  

105  Ambacht  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby een oud 
ambacht uitgeoefend of gedemonstreerd of historische 
gebeurtenissen nagespeeld? 

  

106  Verzamel  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
historische documenten of voorwerpen verzameld? 

  

107  Traditie  F1  

 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden als hobby geholpen 
om een lokale, regionale of nationale traditie, gebruik of ambacht 
in stand te houden? 

  

108  AFL_TelOnderz  F18  

 AFL_TelOnderz 
  

109  Aansluitintro  A1  

 

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden als hobby 
weleens [aan stamboomonderzoek heeft gedaan / onderzoek naar 
lokale of regionale geschiedenis heeft gedaan / onderzoek naar 
historische gebeurtenissen of personen heeft gedaan / historische 
geb 

  

110  AansluitVerenig  F1  

 -> ja, bij een vereniging of stichting, 
  

111  AansluitInfGroep  F1  

 -> ja, bij een informele groep die alles zelf regelt, 
  

112  AansluitNee  F1  

 -> of nee, geen van beide? 
  

113  Training1  F1 
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En heeft u voor deze hobby of voor één of meerdere van deze 
hobbys een les, cursus of training gevolgd? 

  

114  Training2  F1  

 

Hoe vaak heeft u voor deze hobby of voor één of meerdere van 
deze hobbys in de afgelopen 12 maanden les gehad of een 
cursus of training gevolgd. Was dat: -> 

  

115  CultSteuintro  A1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, 
een culturele organisatie of vereniging gesteund? >>Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

116  CultSteuOnbetWrk  F1  

 -> Ja, door onbetaald werk te verrichten 
  

117  CultSteuLidVrie  F1  

 -> Ja, door lid te zijn van een vriendenvereniging 
  

118  CultSteuGeldGeef  F1  

 -> Ja, door geld te geven 
  

119  CultSteuAndrMan  F1  

 -> Ja, op een andere manier 
  

120  CultSteuGeenDeze  F1  

 

-> Nee, ik heb geen cultureel evenement, organisatie of 
vereniging gesteund 

  

121  CultVeldintro  A1  

 

In welke van de onderstaande culturele velden verrichtte u in de 
afgelopen 12 maanden onbetaald werk? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

122  CultVeldModern  F1  

 -> Moderne kunst 
  

123  CultVeldErfgoed  F1  

 -> Erfgoed en oude kunst 
  

124  CultVeldAmateur  F1  

 -> Amateurkunst 
  

125  CultVeldPopMuz  F1  

 -> Popmuziek 
  

126  CultVeldVrywBieb  F1  

 -> In de bibliotheek 
  

127  CultVeldGeenDeze  F1  

 -> Geen van deze 
  

128  Intro_2  A1  

 

De volgende vragen gaan over [uw culturele hobbys/de culturele 
hobbys van uw kind]. Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 
12 maanden in de vrije tijd als hobby de volgende activiteiten 
gedaan: 

  

129  HOBBY_a  F1  

 Hoe vaak : Een instrument bespeeld 
  

130  HOBBY_b  F1  

 Hoe vaak : Gezongen 
  

131  HOBBY_c  F1  

 Hoe vaak : Toneel gespeeld 
  

132  HOBBY_d  F1  

 Hoe vaak : Aan klassiek ballet of moderne dans gedaan 
  

133  HOBBY_e  F1 
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Hoe vaak : Aan volksdans, werelddans, stijldans, street- of 
breakdance gedaan 

  

134  HOBBY_f  F1  

 Hoe vaak : Aan cabaret of stand-up comedy gedaan 
  

135  HOBBY_g  F1  

 

Hoe vaak : Aan tekenen, schilderen of aan grafisch werk zonder 
computer gedaan 

  

136  HOBBY_h  F1  

 

Hoe vaak : Aan beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden 
maken of textiele werkvormen gedaan 

  

137  HOBBY_i  F1  

 

Hoe vaak : Aan film, videokunst, grafisch ontwerp met de 
computer of fotografie gedaan 

  

138  HOBBY_j  F1  

 Hoe vaak : Verhalen, gedichten of weblogs geschreven 
  

139  AFL_TelHobby  F18  

 AFL_TelHobby 
  

140  Aansluitintro2  A1  

 

U heeft aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
als hobby weleens [een instrument heeft bespeeld / heeft 
gezongen / toneel heeft gespeeld / aan klassiek ballet of moderne 
dans heeft gedaan / aan volksdans, werelddans, stijldans, street- 
of b 

  

141  AansluitVerenig2  F1  

 -> ja, bij een vereniging of stichting, 
  

142  AansluitInfGroep2  F1  

 -> ja, bij een informele groep die alles zelf regelt, 
  

143  AansluitNee2  F1  

 -> of nee, geen van beide? 
  

144  Training3  F1  

 

En heeft [u/uw kind] voor deze hobby of voor één of meerdere van 
deze hobbys een les, cursus of training gevolgd? 

  

145  Training4  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] voor deze hobby of voor één of 
meerdere van deze hobbys in de afgelopen 12 maanden les 
gehad of een cursus of training gevolgd. Was dat: -> 

  

146  Intro_3  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van cultuur via 
verschillende media. 

  

147  Muziek  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden thuis, op 
het werk of onderweg naar muziek geluisterd? >>Bijvoorbeeld via 
cd, iPod, radio of internet.<< 

  

148  Lees  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in 
boeken, kranten of tijdschriften gelezen over: 

  

149  Lees_a  F1  

 

Muziek, cabaret, toneel, ballet, dans, beeldende kunst, film, 
literatuur, vormgeving of architectuur 

  

150  Lees_d  F1 
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Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

151  RadioTv  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
programma s op televisie gekeken of op radio beluisterd over: 

  

152  RadioTv_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

153  RadioTv_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

154  Internt  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden op het 
internet websites bezocht over: 

  

155  Internt_a  F1  

 

Muziek, cabaret, toneel, ballet, dans, beeldende kunst, film, 
literatuur, vormgeving of architectuur 

  

156  Internt_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

157  SocMedia  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om berichten, foto s of filmpjes te plaatsen of te 
bekijken over: >>Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Instagram, etc.<< 

  

158  SocMedia_a  F1  

 

Klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, toneel, 
moderne dans of klassiek ballet 

  

159  SocMedia_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

160  Praat  A1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden met 
andere mensen gepraat over: 

  

161  Praat_a  F1  

 

Muziek, cabaret, toneel, ballet, dans, beeldende kunst, film, 
literatuur, vormgeving of architectuur 

  

162  Praat_d  F1  

 

Oude gebruiken, ambachten of tradities, of historische gebouwen, 
voorwerpen of gebeurtenissen 

  

163  IntroInteres_  A1  

 

De volgende vragen gaan over in hoeverre u al dan niet 
geïnteresseerd bent in muziek, kunst en cultuur. Hoe 
geïnteresseerd bent u in: 

  

164  Interes_a  F1  

 Klassieke muziek 
  

165  Interes_b  F1  

 Toneel 
  

166  Interes_c  F1  

 Moderne dans of klassiek ballet 
  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       116 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

167  Interes_a2  F1  

 

Hoe geïnteresseerd bent u in klassieke muziek, toneel, moderne 
dans of klassiek ballet? >>ENQ: Overhandig cultuurkaart 1.<< 

  

168  Interes_d  F1  

 Musical 
  

169  Interes_e  F1  

 Popmuziek 
  

170  Interes_f  F1  

 Cabaret 
  

171  Interes_d2  F1  

 En in popmuziek of cabaret? >>ENQ: Gebruik cultuurkaart 1.<< 
  

172  Interes_g  F1  

 Film 
  

173  Interes_h  F1  

 Beeldende kunst 
  

174  Interes_i  F1  

 Literatuur 
  

175  CultBelang1  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u een gevarieerd cultureel aanbod voor de 
samenleving? 

  

176  CultBelang2  F1  

 Hoe belangrijk is dit voor u persoonlijk? 
  

177  CultBelang3  F1  

 Hoe terecht vindt u het dat de overheid geld uitgeeft aan cultuur? 
  

178  CultBelang4  F1  

 Hoe tevreden bent u met het culturele aanbod in uw omgeving? 
  

179  Intro3  F1  

 

De volgende vragen gaan over in hoeverre [u/uw kind] al dan niet 
geïnteresseerd [bent/is] in historische activiteiten of geschiedenis? 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<@ 

  

180  Inter1_a  F1  

 

Hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind] in familiegeschiedenis, 
regionale of lokale geschiedenis. Is dat: -> 

  

181  Inter1_b  F1  

 

En hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind] in geschiedenis in het 
algemeen. Is dat: -> 

  

182  Inter1_c  F1  

 

En hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind]in historische steden, 
dorpen of gebouwen, zoals kastelen, kerken, molens en oude 
fabrieken. Is dat: -> 

  

183  Inter1_d  F1  

 En in historische voorwerpen. Is dat: -> 
  

184  Inter1_e  F1  

 En in oude gebruiken, tradities en ambachten. Is dat: -> 
  

185  Inter2_a  F1  

 

Hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind] in familiegeschiedenis, 
regionale of lokale geschiedenis? >>ENQ: Overhandig 
cultuurkaart 1.<< 

  

186  Inter2_b  F1 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VTO       117 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 

En hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind] in geschiedenis in het 
algemeen? >>ENQ: Gebruik cultuurkaart 1.<< 

  

187  Inter2_c  F1  

 

En hoe geïnteresseerd [bent u/is uw kind] in historische steden, 
dorpen of gebouwen, zoals kastelen, kerken, molens en oude 
fabrieken? >>ENQ: Gebruik cultuurkaart 1.<< 

  

188  Inter2_d  F1  

 En in historische voorwerpen? >>ENQ: Gebruik cultuurkaart 1.<< 
  

189  Inter2_e  F1  

 

En in oude gebruiken, tradities en ambachten? >>ENQ: Gebruik 
cultuurkaart 1.<< 

  

190  Overgang2  A1  

 

De vorige vragen gingen over cultuur. Het tweede deel van deze 
vragenlijst gaat over sport. Klik op  Volgende  om verder te gaan. 

  

191  Sportintro  A1  

 

De volgende vragen gaan over [uw sportbeoefening/de 
sportbeoefening van uw kind] in de afgelopen 12 maanden. Denk 
hierbij aan sporten als voetbal, tennis, fitness, toerfietsen of 
schaken, ook als [u/uw kind] dit tijdens de vakantie heeft gedaan. 
(Denk hie 

  

192  SportAtletiek  F1  

 -> Atletiek 
  

193  SportBadmint  F1  

 -> Badminton 
  

194  SportBasket  F1  

 -> Basketbal 
  

195  SportBiljart  F1  

 -> Biljart / poolbiljart / snooker 
  

196  SportBoksen  F1  

 -> Boksen 
  

197  SportBowling  F1  

 -> Bowling 
  

198  SportBridge  F1  

 -> Bridge 
  

199  SportDammen  F1  

 -> Dammen 
  

200  SportDansen  F1  

 -> Dansen 
  

201  SportDarts  F1  

 -> Darts 
  

202  SportDuiken  F1  

 -> Duiksport 
  

203  SportFitness1  F1  

 -> Fitness, individueel (binnen) 
  

204  SportFitness2  F1  

 

-> Fitness, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba 
(binnen) 

  

205  SportFitness3  F1  

 -> Fitness, buiten zoals bootcamp 
  

206  SportGolf  F1  

 -> Golf 
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207  SportGymTur  F1  

 -> Gymnastiek / turnen 
  

208  SportHandbal  F1  

 -> Handbal 
  

209  SportHardloop  F1  

 -> Hardlopen / joggen 
  

210  SportHockey  F1  

 -> Hockey 
  

211  SportHonksoft  F1  

 -> Honkbal / softbal 
  

212  SportBoules  F1  

 -> Jeu de boules 
  

213  SportJudo  F1  

 -> Judo 
  

214  SportKano  F1  

 -> Kano 
  

215  SportKarate  F1  

 -> Karate 
  

216  SportKickbox  F1  

 -> Kickboksen 
  

217  SportKlimmen  F1  

 -> (Berg)klimsport 
  

218  SportKorfbal  F1  

 -> Korfbal 
  

219  SportMidget  F1  

 -> Midgetgolf 
  

220  SportMotor  F1  

 -> Motor- of autosport 
  

221  SportMountain  F1  

 -> Mountainbiken 
  

222  SportPaard  F1  

 -> Paardensport 
  

223  SportRoeien  F1  

 -> Roeien 
  

224  SportSchaats  F1  

 -> Schaatsen 
  

225  SportSchaken  F1  

 -> Schaken 
  

226  SportSchieten  F1  

 -> Schietsport 
  

227  SportSkate  F1  

 -> Skeeleren / skaten 
  

228  SportWinter  F1  

 -> Skiën / langlaufen / snowboarden 
  

229  SportSquash  F1  

 -> Squash 
  

230  SportTaekwon  F1  

 -> Taekwondo 
  

231  SportTafelt  F1  

 -> Tafeltennis 
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232  SportTennis  F1  

 -> Tennis 
  

233  SportVeldvoet  F1  

 -> Veldvoetbal 
  

234  SportVolley  F1  

 -> Volleybal 
  

235  SportWandel  F1  

 -> Wandelsport 
  

236  SportWater  F1  

 -> Waterpolo 
  

237  SportFietsen  F1  

 -> Wielrennen / toerfietsen 
  

238  SportYoga  F1  

 -> Yoga (ook pilates en poweryoga) 
  

239  SportZaalvoet  F1  

 -> Zaalvoetbal 
  

240  SportZeilSurf  F1  

 -> Zeilen / surfen 
  

241  SportZwemmen  F1  

 -> Zwemmen 
  

242  SportAnders  F1  

 -> Andere sport 
  

243  SportGeenDeze  F1  

 -> Geen sport 
  

244  SportAnd  A50  

 

Welke andere sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden 
beoefend? 

  

245  FreqSp  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? 

  

246  SpMeest1  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden het 
meest beoefend? 

  

247  SpMeest2  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] na de meest beoefende sport in de 
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

248  SpMeest3  F2  

 

Welke sport heeft [u/uw kind] na de twee meest beoefende 
sporten in de afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 

  

249  AFL_Sport1  A255  

 Minst belangrijkste sport 
  

250  AFL_Sport2  A255  

 .. 
  

251  AFL_Sport3  A255  

 Meest belangrijkste sport 
  

252  AFL_Belangrijkste_Sport  A255  

 AFL_Belangrijkste_Sport 
  

253  AFL_Belangrijkste_Index  F3  

 AFL_Belangrijkste_Index 
  

254  Freq_1  F3 
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Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

255  LidSP_A_1intro  A1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? >>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

256  LidSP_A_1Alleen  F1  

 -> Alleen, ongeorganiseerd 
  

257  LidSP_A_1Groep  F1  

 

-> In groepsverband, georganiseerd door [uzelf/uw kind], familie, 
[vrienden of kennissen/vriendjes of klasgenootjes] 

  

258  LidSP_A_1LidSport  F1  

 -> Als lid van een sportvereniging 
  

259  LidSP_A_1Abonnee  F1  

 

-> Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of 
commerciële sportaanbieder 

  

260  LidSP_A_1School  F1  

 -> Via school of via de naschoolse opvang 
  

261  LidSP_A_1Bedryf  F1  

 -> In het kader van bedrijfssport 
  

262  LidSP_A_1SocCult  F1  

 -> Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 
  

263  LidSP_A_1Zorg  F1  

 -> Via een zorginstelling of revalidatiecentrum 
  

264  LidSP_A_1Anders  F1  

 -> Anders, namelijk... 
  

265  LidSP_B_1  A50  

 Anders, namelijk: 
  

266  LidMax_1  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

267  Training_1intro  A1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

268  Training_1Training  F1  

 -> Lessen, cursussen of trainingen 
  

269  Training_1Comp  F1  

 -> Competitie 
  

270  Training_1Toernooi  F1  

 -> Toernooien of sportevenementen 
  

271  Training_1Geen  F1  

 -> Geen van bovenstaande 
  

272  Locatie_A_1intro  A1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de minst belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

273  Locatie_A_1Overdek  F1  

 

-> In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, 
gymzaal, zwembad of fitnesscentrum 

  

274  Locatie_A_1AnderAcc  F1 
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-> In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine 

  

275  Locatie_A_1OpenL  F1  

 

-> Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een 
sportveld, tennisbaan of openluchtzwembad 

  

276  Locatie_A_1OpenB  F1  

 

-> Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of 
hangplek 

  

277  Locatie_A_1Natuur  F1  

 

-> Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, 
strand of meer 

  

278  Locatie_A_1HuisTuin  F1  

 -> Thuis of in de tuin 
  

279  Locatie_A_1Anders  F1  

 -> Ergens anders, namelijk... 
  

280  Locatie_B_1  A50  

 Anders, namelijk: 
  

281  Freq_2  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

282  LidSP_A_2intro  A1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden? >>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

283  LidSP_A_2Alleen  F1  

 -> Alleen, ongeorganiseerd 
  

284  LidSP_A_2Groep  F1  

 

-> In groepsverband, georganiseerd door [uzelf/uw kind], familie, 
[vrienden of kennissen/vriendjes of klasgenootjes] 

  

285  LidSP_A_2LidSport  F1  

 -> Als lid van een sportvereniging 
  

286  LidSP_A_2Abonnee  F1  

 

-> Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of 
commerciële sportaanbieder 

  

287  LidSP_A_2School  F1  

 -> Via school of via de naschoolse opvang 
  

288  LidSP_A_2Bedryf  F1  

 -> In het kader van bedrijfssport 
  

289  LidSP_A_2SocCult  F1  

 -> Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 
  

290  LidSP_A_2Zorg  F1  

 -> Via een zorginstelling of revalidatiecentrum 
  

291  LidSP_A_2Anders  F1  

 -> Anders, namelijk... 
  

292  LidSP_B_2  A50  

 anders, namelijk: 
  

293  LidMax_2  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

294  Training_2intro  A1 
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Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de als tweede genoemde sport> 
in de afgelopen 12 maanden deelgenomen? >>Meerdere 
antwoorden mogelijk<< 

  

295  Training_2Training  F1  

 -> Lessen, cursussen of trainingen 
  

296  Training_2Comp  F1  

 -> Competitie 
  

297  Training_2Toernooi  F1  

 -> Toernooien of sportevenementen 
  

298  Training_2Geen  F1  

 -> Geen van bovenstaande 
  

299  Locatie_A_2intro  A1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de als tweede genoemde sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

300  Locatie_A_2Overdek  F1  

 

-> In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, 
gymzaal, zwembad of fitnesscentrum 

  

301  Locatie_A_2AnderAcc  F1  

 

-> In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine 

  

302  Locatie_A_2OpenL  F1  

 

-> Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een 
sportveld, tennisbaan of openluchtzwembad 

  

303  Locatie_A_2OpenB  F1  

 

-> Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of 
hangplek 

  

304  Locatie_A_2Natuur  F1  

 

-> Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, 
strand of meer 

  

305  Locatie_A_2HuisTuin  F1  

 -> Thuis of in de tuin 
  

306  Locatie_A_2Anders  F1  

 

-> Ergens anders, namelijk... 
  

307  Locatie_B_2  A50  

 Anders, namelijk: 
  

308  Freq_3  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

309  LidSP_A_3intro  A1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? >>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

310  LidSP_A_3Alleen  F1  

 -> Alleen, ongeorganiseerd 
  

311  LidSP_A_3Groep  F1  

 

-> In groepsverband, georganiseerd door [uzelf/uw kind], familie, 
[vrienden of kennissen/vriendjes of klasgenootjes] 

  

312  LidSP_A_3LidSport  F1  

 -> Als lid van een sportvereniging 
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313  LidSP_A_3Abonnee  F1  

 

-> Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of 
commerciële sportaanbieder 

  

314  LidSP_A_3School  F1  

 -> Via school of via de naschoolse opvang 
  

315  LidSP_A_3Bedryf  F1  

 -> In het kader van bedrijfssport 
  

316  LidSP_A_3SocCult  F1  

 -> Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 
  

317  LidSP_A_3Zorg  F1  

 -> Via een zorginstelling of revalidatiecentrum 
  

318  LidSP_A_3Anders  F1  

 -> Anders, namelijk... 
  

319  LidSP_B_3  A50  

 Anders, namelijk: 
  

320  LidMax_3  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

321  Training_3intro  A1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

322  Training_3Training  F1  

 -> Lessen, cursussen of trainingen 
  

323  Training_3Comp  F1  

 -> Competitie 
  

324  Training_3Toernooi  F1  

 -> Toernooien of sportevenementen 
  

325  Training_3Geen  F1  

 -> Geen van bovenstaande 
  

326  Locatie_A_3intro  A1  

 

Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

327  Locatie_A_3Overdek  F1  

 

-> In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, 
gymzaal, zwembad of fitnesscentrum 

  

328  Locatie_A_3AnderAcc  F1  

 

-> In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine 

  

329  Locatie_A_3OpenL  F1  

 

-> Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een 
sportveld, tennisbaan of openluchtzwembad 

  

330  Locatie_A_3OpenB  F1  

 

-> Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of 
hangplek 

  

331  Locatie_A_3Natuur  F1  

 

-> Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, 
strand of meer 

  

332  Locatie_A_3HuisTuin  F1  

 -> Thuis of in de tuin 
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333  Locatie_A_3Anders  F1  

 -> Ergens anders, namelijk... 
  

334  Locatie_B_3  A50  

 Anders, namelijk: 
  

335  Freq_belangrijkste  F3  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 

  

336  LidSP_A_belangrijksteintro  A1  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden? >>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

337  LidSP_A_belangrijksteAlleen  F1  

 -> Alleen, ongeorganiseerd 
  

338  LidSP_A_belangrijksteGroep  F1  

 

-> In groepsverband, georganiseerd door [uzelf/uw kind], familie, 
[vrienden of kennissen/vriendjes of klasgenootjes] 

  

339  LidSP_A_belangrijksteLidSport  F1  

 -> Als lid van een sportvereniging 
  

340  LidSP_A_belangrijksteAbonnee  F1  

 

-> Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of 
commerciële sportaanbieder 

  

341  LidSP_A_belangrijksteSchool  F1  

 -> Via school of via de naschoolse opvang 
  

342  LidSP_A_belangrijksteBedryf  F1  

 -> In het kader van bedrijfssport 
  

343  LidSP_A_belangrijksteSocCult  F1  

 -> Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 
  

344  LidSP_A_belangrijksteZorg  F1  

 -> Via een zorginstelling of revalidatiecentrum 
  

345  LidSP_A_belangrijksteAnders  F1  

 -> Anders, namelijk... 
  

346  LidSP_B_belangrijkste  A50  

 LidSP_B_belangrijkste 
  

347  LidMax_belangrijkste  F2  

 

Hoe beoefende [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden het meest? 

  

348  Training_belangrijksteintro  A1  

 

Waaraan heeft [u/uw kind] voor <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden deelgenomen? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

349  Training_belangrijksteTraining  F1  

 -> Lessen, cursussen of trainingen 
  

350  Training_belangrijksteComp  F1  

 -> Competitie 
  

351  Training_belangrijksteToernooi  F1  

 -> Toernooien of sportevenementen 
  

352  Training_belangrijksteGeen  F1  

 -> Geen van bovenstaande 
  

353  Locatie_A_belangrijksteintro  A1 
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Waar heeft [u/uw kind] <de meest belangrijke sport> in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk<< 

  

354  Locatie_A_belangrijksteOverdek  F1  

 

-> In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, 
gymzaal, zwembad of fitnesscentrum 

  

355  Locatie_A_belangrijksteAnderAc  F1  

 

-> In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, 
wijkgebouw of kantine 

  

356  Locatie_A_belangrijksteOpenL  F1  

 

-> Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een 
sportveld, tennisbaan of openluchtzwembad 

  

357  Locatie_A_belangrijksteOpenB  F1  

 

-> Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of 
hangplek 

  

358  Locatie_A_belangrijksteNatuur  F1  

 

-> Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, 
strand of meer 

  

359  Locatie_A_belangrijksteHuisTui  F1  

 -> Thuis of in de tuin 
  

360  Locatie_A_belangrijksteAnders  F1  

 -> Ergens anders, namelijk... 
  

361  Locatie_B_belangrijkste  A50  

 Locatie_B_belangrijkste 
  

362  TrainerGroep  F1  

 

U heeft aangegeven uw belangrijkste sport het meest te 
beoefenen Is hier ook weleens een trainer of instructeur bij 
betrokken. Is dat: -> 

  

363  IntroTevr  F1  

 

Ik noem u hierna een aantal aspecten over deze trainer of 
instructeur. Kunt u telkens aangeven hoe tevreden of ontevreden 
u daarover bent? Let op: het gaat bij deze vragen dus om uw 
eigen tevredenheid en niet om de tevredenheid van uw kind. 
>>ENQ: Toets < 

  

364  Tevr_a  F1  

 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kennis van de trainer 
of instructeur over de techniek van de sport. Bent u hierover: -> 

  

365  Tevr_b  F1  

 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de persoonlijke 
aanwijzingen of tips van de trainer of instructeur. Bent u hierover: -
> 

  

366  Tevr_c  F1  

 

En hoe tevreden of ontevreden bent u over de variatie in 
trainingen of oefeningen? 

  

367  Tevr_d  F1  

 

En over de aandacht van de trainer of instructeur voor gezondheid 
en het voorkomen van blessures? 

  

368  Tevr_e  F1  

 

En over de manier waarop de trainer of instructeur sporters 
motiveert? 

  

369  Tevr_f  F1 
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En over de manier waarop de trainer of instructeur omgaat met 
onwenselijk gedrag zoals pesten, schelden of intimidatie? 

  

370  Tevr_g  F1  

 

En over de aandacht van de trainer of instructeur voor een goede 
sfeer tijdens het sporten? 

  

371  TrainerBetaald  F1  

 

Krijgt de trainer of instructeur betaald voor het geven van de 
training of les. Is dat: -> 

  

372  IntroSportAlg  F1  

 

De volgende stellingen gaan ook weer over uw belangrijkste sport 
beoefend. Kunt u voor elke stelling aangeven in hoeverre u het 
hiermee eens of oneens bent? >>ENQ: Toets <1> om verder te 
gaan.<< 

  

373  SportAlg_a  F1  

 

De sportclub/sportgroep is belangrijk voor mij om andere mensen 
te ontmoeten. Bent u het hier: -> 

  

374  SportAlg_b  F1  

 

De sportclub/sportgroep is belangrijk voor mij om mensen uit 
andere culturen te leren kennen. Bent u het hier: -> 

  

375  SportAlg_c  F1  

 

Een aantal mensen dat ik door de sportclub/sportgroep heb leren 
kennen, zijn goede vrienden geworden? 

  

376  SportAlg_d  F1  

 Ik ben er trots op bij de sportclub/sportgroep te horen? 
  

377  SportAlg_e  F1  

 

De sportclub/sportgroep is een van de meest belangrijke groepen 
waar ik bij hoor? 

  

378  SportAlg_f  F1  

 

Als het nodig is, steunen of helpen mensen van de 
sportclub/sportgroep mij in privé zaken? 

  

379  SportAlg_g  F1  

 Er is een goede sfeer op de sportclub/in de sportgroep? 
  

380  Bijeenk  F1  

 

Neemt u weleens deel aan sociale activiteiten die de 
sportclub/sportgroep organiseert, zoals feesten of familiedagen? 

  

381  Praten  F1  

 

Blijft u na een training, wedstrijd of toernooi weleens op de 
sportclub/bij de sportgroep om met andere mensen te praten? 

  

382  Praten2  F1  

 

Als u op de sportclub/bij de sportgroep bent, praat u dan ook met 
andere mensen dan alleen uw eigen team- of groepsleden? 

  

383  Tech  F1  

 

De volgende vragen gaan over het gebruik van technologische 
hulpmiddelen bij het beoefenen van sport. Denk bijvoorbeeld aan 
apps zoals Runkeeper of Strava, instructiefilmpjes of sportlessen 
op YouTube of het gebruik van een hartslagmeter, sporthorloge of 

  

384  TechWelkintro  A1  

 

Welke van de volgende hulpmiddelen heeft u dan gebruikt: -> 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

385  TechWelkApps  F1  

 -> apps op de mobiele telefoon, zoals Strava of Runkeeper, 
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386  TechWelkFilms  F1  

 -> instructiefilmpjes, bijvoorbeeld op YouTube, 
  

387  TechWelkHart  F1  

 -> een hartslagmeter, 
  

388  TechWelkHorloge  F1  

 -> een sporthorloge, 
  

389  TechWelkFietscomp  F1  

 -> een fietscomputer, 
  

390  TechWelkAnders  F1  

 -> of een ander hulpmiddel? 
  

391  TechWaaromintro  A1  

 

Waarom gebruikt u deze hulpmiddelen. Is dat: -> >>ENQ: 
Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

  

392  TechWaaromPrest  F1  

 -> om prestaties bij te houden, 
  

393  TechWaaromSocMed  F1  

 -> om op sociale media te delen wat u gedaan heeft, 
  

394  TechWaaromMotivatie  F1  

 -> omdat het u motiveert, 
  

395  TechWaaromHulpMid  F1  

 -> als hulpmiddel bij het trainen, 
  

396  TechWaaromVergelyk  F1  

 -> om uw prestaties met die van anderen te vergelijken, 
  

397  TechWaaromAnders  F1  

 -> of om een andere reden? 
  

398  TechWaaromNietintro  A1  

 

Waarom gebruikt u geen technologische hulpmiddelen bij het 
sporten. Is dat omdat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

399  TechWaaromNietOngeschikt  F1  

 -> er geen geschikt hulpmiddel is voor uw sport, 
  

400  TechWaaromNietOnnodig  F1  

 -> u het niet nodig vindt, 
  

401  TechWaaromNietOnPrettig  F1  

 -> u het niet prettig vindt om te gebruiken, 
  

402  TechWaaromNietDuur  F1  

 -> u het te duur vindt om aan te schaffen, 
  

403  TechWaaromNietWerking  F1  

 -> u niet weet hoe het werkt, 
  

404  TechWaaromNietBegeleiding  F1  

 -> u al traint onder begeleiding, 
  

405  TechWaaromNietAnders  F1  

 -> of om een andere reden? 
  

406  ZwemDip  F1  

 Welke zwemdiploma s heeft [u/uw kind] behaald? 
  

407  SchoolZ  F1  

 

Heeft [u/uw kind] het zwemdiploma A uitsluitend behaald tijdens 
schoolzwemmen? 

  

408  ZwemLes  F1  

 Bent [u/uw kind] bezig met zwemles? 
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409  SportAc  F1  

 In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig. 
  

410  SportKeu  F1  

 Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt. 
  

411  WandFiet  F1  

 

In mijn buurt zijn voldoende wandel- of fietspaden of andere 
openbare plekken om te bewegen. 

  

412  BereikAc  F1  

 

Hoe is de algemene bereikbaarheid van de sportaccommodaties 
in uw buurt? 

  

413  GemGeld  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in uw gemeente geld wordt 
uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren. Vindt u dat: -> 

  

414  GemSteun  F1  

 

En hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente sportclubs 
ondersteunt door sportaccommodaties te beheren en te 
onderhouden. Vindt u dat: -> 

  

415  SportCoach  F1  

 

Sommige gemeenten zetten tegenwoordig buurtsportcoaches in, 
ook wel sportmakelaars of beweegteam genoemd. Deze 
buurtsportcoaches moeten ervoor zorgen dat mensen meer gaan 
sporten en bewegen. Hiervoor werken ze samen met andere 
organisaties uit de buurt, z 

  

416  Intro4  F1  

 

Ik noem u hierna 2 stellingen. Kunt u voor elke stelling aangeven 
in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? >>ENQ: Toets 
<1> om verder te gaan.<< 

  

417  Aandacht  F1  

 

Veel aandacht voor een goede gezondheid gaat ten koste van 
plezier in het sporten. Bent u het hier: -> 

  

418  Plezier  F1  

 

Kinderen moeten vooral plezier in het sporten hebben, presteren 
is minder belangrijk. Bent u het hier: -> 

  

419  VaderSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw vader een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [u/uw partner] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [degene/de 
partner van degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

420  MoederSp  F1  

 

Hoe vaak [beoefent/beoefende] uw moeder een sport <-/toen u 
jonger was dan 18 jaar>? Hoe vaak beoefent [uw partner/u] een 
sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van [de partner van 
degene/degene] die de vragenlijst invult, niet om de 
sportbeoefening 

  

421  PartnerSp  F1  

 Hoe vaak beoefent uw partner een sport? 
  

422  VrijWerk  F1  

 

De volgende vragen gaan over het doen van vrijwilligerswerk in de 
sport. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligers- 
werk gedaan in de sport? Denk bijvoorbeeld aan zitting hebben in 
het bestuur, werken in een kantine, training geven of het 
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423  VrijWerkUur  F3  

 

Kunt u aangeven hoeveel uren u normaal gesproken ongeveer 
besteedt aan uw vrijwilligerswerk in de sport. U kunt een schatting 
geven van het gemiddeld aantal uren per maand of van het totaal 
aantal uren per jaar? 

  

424  VrijWerkPeriode  F1  

 STEL VAST: Periode 
  

425  VrijWerkJaar  F3  

 En hoeveel jaar doet u al vrijwilligerswerk in de sport? 
  

426  WelkAct_Aintro  A1  

 

Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de 
sport in de afgelopen 12 maanden? >>Meerdere antwoorden 
mogelijk.<< 

  

427  WelkAct_ATrainer  F1  

 -> Trainer, coach of begeleider van sporters 
  

428  WelkAct_AScheids  F1  

 -> Official, scheidsrechter of jury 
  

429  WelkAct_ABestuur  F1  

 -> Bestuur 
  

430  WelkAct_ACommiss  F1  

 -> Commissie of organisatorische zaken 
  

431  WelkAct_AOrgani  F1  

 -> Organisatie van evenementen of toernooien 
  

432  WelkAct_AOnderh  F1  

 -> Onderhoud van accommodatie of sportmaterialen 
  

433  WelkAct_AHoreca  F1  

 -> Horeca of bardiensten 
  

434  WelkAct_AAnders  F1  

 -> Anders, namelijk... 
  

435  WelkAct_B  A50  

 STEL VAST: Wat deed OP als vrijwilliger in de sport? 
  

436  VrijOpl  F1  

 

Heeft u een cursus of opleiding gevolgd waar u voordeel van heeft 
bij het uitvoeren van uw huidige taken als vrijwilliger. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een beroepsopleiding die aansluit bij uw 
vrijwilligerstaken, een cursus van een sportbond of een instr 

  

437  VrijOplWelk_aintro  A1  

 

Kunt u aangeven welke cursus en/of opleiding u gevolgd heeft. Is 
dat: -> >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

438  VrijOplWelk_aBeroepsOpl  F1  

 

-> een beroepsopleiding die aansluit bij uw vrijwilligerstaken in de 
sport, zoals MBO of HBO, 

  

439  VrijOplWelk_aSportBond  F1  

 

-> een opleiding van de sportbond (zoals een trainerscursus, 
cursus voor scheidsrechter of jury), 

  

440  VrijOplWelk_aCursus  F1  

 

-> een cursus, instructie of clinic die de club zelf georganiseerd 
heeft, 

  

441  VrijOplWelk_aAnders  F1  

 -> of een andere cursus of opleiding? 
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442  VrijOplWelk_b  A100  

 Welke cursus en/of opleiding is dat dan? 
  

443  VrijKennis  F1  

 

Heeft u bij het uitvoeren van uw huidige taken als vrijwilliger 
voordeel van de kennis die u heeft vanuit uw betaald werk. Denk 
bijvoorbeeld aan een penningmeester die voordeel heeft van de 
kennis vanuit zijn werk als boekhouder? 

  

444  IntroVrijwSt  F1  

 

Dan volgt nu een aantal stellingen over uw vrijwilligerswerk in de 
sport. Kunt u voor elke stelling aangeven in hoeverre u het 
hiermee eens of oneens bent? >>ENQ: Toets <1> om verder te 
gaan.<< 

  

445  VrijwSt_a  F1  

 

Ik heb genoeg kennis om mijn vrijwilligerstaken goed uit te kunnen 
voeren. Bent u het hier: -> 

  

446  VrijwSt_b  F1  

 Ik word gewaardeerd voor mijn inzet. Bent u het hier: -> 
  

447  VrijwSt_c  F1  

 Ik weet precies wat er van mij verwacht wordt? 
  

448  VrijwSt_d  F1  

 

Ik heb genoeg tijd om mijn vrijwilligerstaken goed uit te kunnen 
voeren? 

  

449  VrijwSt_e  F1  

 

Ik krijg voldoende hulp vanuit de vereniging/organisatie om mijn 
taken goed uit te kunnen voeren? 

  

450  Intro5  A1  

 

De volgende vragen gaan over het bezoeken van 
sportwedstrijden. 

  

451  BezJaar  F1  

 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer 
naar sportwedstrijden of sportevenementen geweest? 

  

452  BezBand  F1  

 

Sportwedstrijden en sportevenementen verschillen in omvang en 
niveau, van grote topsportwedstrijden tot de wekelijkse 
wedstrijden voor recreatieve sporters. We willen graag meer 
weten over het soort wedstrijden dat u bezocht heeft. Hoe vaak 
bent u in de a 

  

453  BezToeg  F1  

 

En hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer 
naar sportwedstrijden en sportevenementen geweest waarvoor u 
toegang moest betalen. Deed u dit: -> 

  

454  IntroBezSt  F1  

 

Dan volgt nu een aantal stellingen over het bezoeken van 
sportwedstrijden en sportevenementen. Kunt u voor elke stelling 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

  

455  BezSt_a  F1  

 

Het bezoeken van een wedstrijd geeft me het gevoel erbij te 
horen. Bent u het hier: -> 

  

456  BezSt_b  F1  

 

Ik voel me trots als ik de sporters hun best zie doen. Bent u het 
hier: -> 
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457  BezSt_c  F1  

 Ik bemoei me graag met wat er op het veld gebeurt? 
  

458  BezSt_d  F1  

 

De sociale contacten met andere toeschouwers vind ik 
belangrijker dan het kijken naar de wedstrijd? 

  

459  BezSt_e  F1  

 

Het bezoeken van een sportwedstrijd voelt voor mij vooral als een 
verplichting? 

  

460  Intro_4  A1  

 

De volgende vragen gaan over uw mening over het sportbeleid in 
Nederland. 

  

461  SteunEve  F1  

 

Hoe belangrijk vindt u het dat in Nederland grote internationale 
sportevenementen georganiseerd worden? Bijvoorbeeld Europese 
of Wereldkampioenschappen of starts van grote wielerrondes. 

  

462  TopTrots  F1  

 Hoe trots bent u op de prestaties van Nederlandse topsporters? 
  

463  Veilig  F1  

 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? 
Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 

  

464  Agressie  F1  

 

Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie 
in de sport zijn toegenomen of afgenomen? 

  

465  Wangedintro  A1  

 

Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 
maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij 
bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien. 
>>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

  

466  WangedDiefstal  F1  

 -> Diefstal 
  

467  WangedVerniel  F1  

 -> Vernieling of vandalisme 
  

468  WangedLicham  F1  

 -> Lichamelijk geweld, zoals slaan of schoppen 
  

469  WangedOpmerk  F1  

 

-> Verbaal geweld, zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of 
bedreiging 

  

470  WangedDiscri  F1  

 

-> Discriminatie of kwetsende opmerkingen vanwege sekse, 
cultuur of religie, huidskleur, homoseksualiteit of handicap 

  

471  WangedIntimi  F1  

 -> Seksuele intimidatie 
  

472  WangedOverlast  F1  

 

-> Overlast door geluid, overmatig alcohol- of drugsgebruik of 
tabaksrook 

  

473  WangedGeenDeze  F1  

 

-> Ik heb met bovenstaand wangedrag niet te maken gehad in de 
afgelopen 12 maanden 

  

474  Actie  F1 
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Is er actie ondernomen naar aanleiding van dit wangedrag, zoals 
het geven van een waarschuwing, een straf, of het onder de 
aandacht brengen van het verkeerde gedrag? 

  

475  Geaardh  F1  

 

Vanwege een mogelijk verband tussen seksuele geaardheid en 
het ondervinden van discriminatie in de sport willen we graag 
weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt. Zou u zeggen: 

  

476  IntroA_  A1  

 

De volgende vragen gaan over het volgen van sport via 
verschillende media. Kunt u hieronder aangeven hoe vaak [u/uw 
kind] in de afgelopen 12 maanden sport heeft gevolgd via: 

  

477  Media_a  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De televisie 
  

478  Media_b  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : De radio 
  

479  Media_c  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Kranten of tijdschriften 
  

480  Media_d  F1  

 Aantal keren sport gevolgd via : Het internet 
  

481  IntroB  F1  

 

De volgende vragen gaan over het gebruik van online sociale 
media voor sport, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, 
Instagram, etc. >>ENQ:·Bijvoorbeeld via een computer, 
smartphone of tablet. Toets <1> om verder te gaan.<< 

  

482  MediaSocA  F1  

 

Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale 
media gebruikt om berichten, foto’s of filmpjes te plaatsen of te 
lezen over sport? >>ENQ: Denk hierbij aan sporten die [u/uw kind] 
doet, de sport van [uw vrienden/vrienden van uw kind] of aan 

  

483  MediaSocB_a  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale media 
gebruikt om af te spreken met anderen om te gaan sporten? 

  

484  MediaSocB_b  F1  

 

Heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale media 
gebruikt om filmpjes of foto s te plaatsen van eigen sportactiviteit? 

  

485  MediaSocB_c  F1  

 En om filmpjes of foto s te bekijken van andere sporters? 
  

486  MediaSocB_d  F1  

 En om na te praten over geleverde sportprestaties? 
  

487  MediaSocB_e  F1  

 En om in te schrijven voor wedstrijden/evenementen? 
  

488  MediaSocB_f  F1  

 En om te gebruiken bij de eigen sporttraining? 
  

489  MediaSocB_g  F1  

 En om iets anders mee te doen? 
  

490  MediaSocB_iA  A250  

 

Kunt u een omschrijving geven van de andere sportdoeleinden 
waarvoor [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale media 
heeft gebruikt? 

  

491  Intro_5  A1 
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De volgende vragen gaan over beperkingen of chronische 
aandoeningen. Bij een beperking moet u denken aan lichamelijke 
beperkingen, een beperking aan het gehoor of aan de ogen of een 
verstandelijke beperking. Bij een chronische aandoening moet u 
denken aan 

  

492  AlgGezo  F1  

 

Dan nu een aantal vragen over [uw gezondheid/de gezondheid 
van uw kind]. Hoe is over het algemeen [uw gezondheid/de 
gezondheid van uw kind]? 

  

493  Beperk  F1  

 

Heeft [u/uw kind]een beperking of chronische aandoening? 
>>Denk daarbij zowel aan lichamelijke, verstandelijke als 
psychische beperkingen.<< 

  

494  WelkBepintro  A1  

 

Om wat voor beperking of aandoening gaat het? >>Meerdere 
antwoorden mogelijk.<< 

  

495  WelkBepLicham  F1  

 -> Een lichamelijke of motorische beperking 
  

496  WelkBepAuditie  F1  

 -> Een auditieve beperking, zoals doofheid of slechthorendheid 
  

497  WelkBepVisueel  F1  

 -> Een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid 
  

498  WelkBepVerstand  F1  

 -> Een verstandelijke beperking 
  

499  WelkBepPsych  F1  

 -> Een psychische aandoening 
  

500  WelkBepChroni  F1  

 

-> Een chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, 
diabetes of reuma 

  

501  BepSp  F1  

 

In welke mate wordt [u/uw kind] bij het sporten belemmerd door 
[deze beperking/deze chronische aandoening]? 
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VTO2012V1  Eerste plaatsing 
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VTO2016V1  Eerste plaatsing 

VTO2018V1  Eerste plaatsing 

 


