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Microdata Services
Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het
gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden
voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie
microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling,
c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de
Statistiek betreffende het onderzoek Belevingen 2021.”
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.“
.
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Microdata Services
Beschikbaar bestand
BLV2021V1

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


De koppelsleutel voor personen is RINPERSOONS en RINPERSOON.



Zie voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen.
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Microdata Services
Inleiding
Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata
(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en
wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van het onderzoek
“Belevingen 2021”.
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.
Voor de toegelaten gebruikers zijn de volgende bijlagen beschikbaar in de beveiligde microdata
omgeving:


Onderzoeksverantwoording Belevingen 2021;




Kwaliteitsrapportage Belevingen 2021;
Vragenlijst Belevingen 2021;



Vragenlijstschema Belevingen 2021;



blv2021waardenvariabelen.
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1. Toelichting op de samenstelling van de bestanden
Microdatabestand
Doel van het CBS-onderzoek Belevingen is om aan de hand van opvattingen, percepties en
meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en
standpunten in de samenleving. Elk jaar staat een ander, maatschappelijk relevant thema
centraal. Belevingen is een landelijk onderzoek. In de meeste edities bestaat de doelpopulatie
uit de volwassen (18+) bevolking die behoren tot particuliere huishoudens. In 2021 is voor een
andere populatie gekozen: jongeren tussen de 12 en 25 jaar. In dit jaar was het onderzoek
gericht op welzijn en stress bij jongeren. Ook kwam de invloed van de coronacrisis op het
leven van jongeren aan bod en de mate waarin zij straatintimidatie ervaren. Het veldwerk vond
plaats van 8 februari tot en met 18 april 2021.
Het veldwerk van Belevingen 2021 heeft – in tegenstelling tot eerdere edities waarvan het
veldwerk middels een sequentieel mixed-mode design is uitgevoerd – uitsluitend via internet
plaatsgevonden. Besloten is om geen vervolgmodes met interviewers in te zetten, noch
telefonisch (CATI) noch face-to-face (CAPI). De redenen hiervoor zijn de specifieke
doelgroep (jongeren zijn doorgaans goed vertrouwd met internet), de mogelijke gevoeligheid
van sommige vragen (internetwaarneming geeft meer privacy dan waarneming door
interviewers) en de onzekerheid over de mogelijkheden van CAPI-waarneming in het voorjaar
van 2021 door de coronapandemie (huisbezoeken door interviewers waren een periode niet of
beperkt mogelijk).
Recordbeschrijving
Een record in het microbestand betreft informatie over een persoon tussen de 12 en 25 jaar die
deel uitmaakt van een particulier huishouden en die ingeschreven staat als ingezetene in de
Basisregistratie Personen (BPR). Een persoon kan maar een record in het microbestand hebben.
Het bestand bevat RINPERSOON als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere
bestanden.
Populatieafbakening
De doelpopulatie voor BLV 2021 bestaat uit in Nederland woonachtige personen die op 1
januari 2021 ten minste 12 jaar oud zijn en niet ouder zijn dan 24. De institutionele bevolking,
dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, en personen die niet zijn geregistreerd
als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP), zijn niet voor dit onderzoek benaderd.
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Kwaliteit
8.154 jongeren tussen de 12 en 25 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek Belevingen
2021. De respons bedroeg 43,0 procent.
Om de kwaliteit van de behaalde respons op Belevingen 2021 te bepalen, is een nonresponsanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de respons enigszins selectief is. Zo zijn
bijvoorbeeld meisjes, 12- tot 14-jarigen, jongeren met een Nederlandse achtergrond en jongeren
die op een hoger niveau onderwijs volgen oververtegenwoordigd. Voorbeelden van groepen die
juist ondervertegenwoordigd zijn in de respons zijn jongens, 20- tot 25-jarigen, jongeren met
een migratieachtergrond en jongeren die op een lager niveau onderwijs volgen. Voor verschillen
tussen de samenstelling van de respons en de totale bevolking is een correctie toegepast door
middel van een wegingsfactor.
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2. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
Variabele en omschrijving
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

RINpersoons
CBKsoortNR
RINpersoon
RINpersoon
Gemjjjj
Gemeente_code
Datum_Ref
*Referentiedatum
M_V
*Geslacht
Lft
Leeftijd op enquetemoment
Woonsituatie
Woonsituatie OP
Relatie
Heb je op dit moment verkering of een vaste relatie?
AlgGezo
Hoe is over het algemeen gezondheid OP
NivActKort
Volgt OP op dit moment onderwijs
StageLWPlek
OP loopt op dit moment stage/heeft leerwerkplek
UrTotStage
Uren per week besteed stage/leerwerkplek
BetWerk
OP heeft op dit moment werk (niet stage of leerwerkplek)
WerkSit_Bijbaan
Bijbaan
WerkSit_Werkn
Baan als werknemer
WerkSit_Eigen
Baan als zelfstandige of freelancer
WerkSit_Meewerk
Werkt mee in bedrijf/praktijk van partner/familielid
WerkSit_Andrs
Werkt anders
UrTot
Hoeveel uur werk je gemiddeld per week? uur
UrSchat
Schatting aantal uren per week aan het werk
Contract
Tijdelijk of een vast contract. (mondelinge overeenkomst telt ook;
werk waarvoor OP meeste uren werkt)
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Nr
22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Variabele en omschrijving

Form.

VastUren
Is contract voor een vast aantal uren (werk waarvoor OP meeste
uren werkt)
WilWerk
Wil OP op dit moment ander betaald werk (>=1 uur per week of
een korte periode telt mee)
Geluk
In welke mate vind OP zichelf een gelukkig of ongelukkig mens (1
= heel erg ongelukkig ; 10 = heel erg gelukkig)
TevrLev
Tevredenheid OP met leven (1 = heel erg ongelukkig ; 10 = heel
erg gelukkig)
Tevr_School
Tevredenheid OP met onderwijs/opleiding
Tevr_Werk
Tevredenheid OP met werk of bijbaan
Tevr_Uiterlijk
Tevredenheid OP met z n uiterlijk
Tevr_HoevTijd
Tevredenheid OP met hoeveelheid vrije tijd
Tevr_Vrienden
Tevredenheid OP met vrienden
Tevr_VriendTijd
Tevredenheid OP met hoeveelheid tijd doorgebracht met vrienden
Tevr_Financien
Tevredenheid OP met hoeveelheid geld voor persoonlijke dingen,
zoals kleding, uitgaan of een smartphone
StressFreq_Teveel
Te veel dingen die ik moet doen / druk leven
StressFreq_WerkZoek
Het zoeken naar werk
StressFreq_Werk
Mijn werk of bijbaan
StressFreq_Geld
Geldzaken, bijv. te weinig geld of (studie)schuld
StressFreq_School
School of studie
StressFreq_Uiterlijk
Mijn uiterlijk
StressFreq_RelOudrs
Relatie met mijn ouder(s) / verzorger(s)
StressFreq_Rel
Verkering of relatie
StressFreq_Vrienden
Vrienden
StressFreq_SocMed
Social media

F1
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Nr
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

57

58

59

60

61

62
63

Variabele en omschrijving

Form.

StressFreq_Toekomst
Mijn toekomst
StressFreq_Andrs
Iets anders
StressLast
Hoeveel last / hinder heeft OP van stress?
StressKlachten_Slapen
OP last van stress ivm slecht slapen
StressKlachten_Eten
OP last van stress ivm meer of minder eten
StressKlachten_Piekeren
OP last van stress ivm piekeren/er contant aan denken
StressKlachten_Paniek
OP last van stress ivm paniekaanval
StressKlachten_Concent
OP last van stress ivm moeite met concentreren
StressKlachten_Huilen
OP last van stress ivm huilen
StressKlachten_IrriBoos
OP last van stress ivm sneller geïrriteerd, chagrijnig of boos zijn
StressKlachten_Pyn
OP last van stress ivm hoofdpijn, buikpijn of spierpijn
StressKlachten_Adem
OP last van stress ivm moeilijk ademhalen, hartkloppingen of
duizeligheid
StressKlachten_Andrs
OP last van stress ivm iets anders
StressWerkReden_Werkdruk
OP last van stress over werk/bijbaan omdat ivm hoge werkdruk
door te veel of te moeilijk werk
StressWerkReden_EigenVerw
OP last van stress over werk/bijbaan ivm te veel van
verwachtingen van mezelf
StressWerkReden_LeidinggevVerw
OP last van stress over werk/bijbaan ivm te veel verwachtingen
van mijn leidinggevende
StressWerkReden_BangFout
OP last van stress over werk/bijbaan ivm angst om fouten te
maken
StressWerkReden_LeidinggevColl
OP last van stress over werk/bijbaan ivm het niet goed kunnen
vinden met mijn leidinggevende en/of sommige collega’s
StressWerkReden_BangBaan
OP last van stress over werk/bijbaan ivm angst om baan te
verliezen
StressWerkReden_Gepest
OP last van stress over werk/bijbaan ivm dat OP wordt gepest
StressWerkReden_Andrs
OP last van stress over werk/bijbaan ivm iets anders

F1
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Nr
64

65

66
67
68
69

70

71

72

73

74
75
76
77

78

79

80

81

Variabele en omschrijving

Form.

StressGeldReden_GeldVast
OP weleens stress over geldzaken door te weinig geld voor vaste
uitgaven, zoals boodschappen, huur/hypotheek of verzekeringen
StressGeldReden_GeldPers
OP weleens stress over geldzaken door te weinig geld voor
persoonlijke dingen, zoals kleding, uitgaan of smartphone
StressGeldReden_StuSchuld
OP weleens stress over geldzaken door studieschuld
StressGeldReden_Lening
OP weleens stress over geldzaken door andere lening/geldschuld
StressGeldReden_Andrs
OP weleens stress over geldzaken door iets anders
StressSchoolReden_Cyfers
OP weleens stress over school of studie omdat OP goede cijfers
wil halen
StressSchoolReden_Huiswerk
OP weleens stress over school of studie omdat OP te veel
huiswerk/lesstof heeft
StressSchoolReden_OudersVerw
OP weleens stress omdat ouders te veel van hem/haar
verwwachten
StressSchoolReden_StuVert
OP weleens stress over school of studie omdat OP
achterstand/studievertraging heeft
StressSchoolReden_Moeilyk
OP weleens stress over school of studie omdat OP sommige
vakken te moeilijk vindt
StressSchoolReden_StuKeuze
OP weleens stress twijfel over studiekeuze
StressSchoolReden_Gepest
OP weleens stress omdat OP wordt gepest
StressSchoolReden_Andrs
OP weleens stress over school of studie door iets anders
StressVriendenReden_Weinig
OP weleens stress over vrienden omdat OP geen of weinig
vrienden heeft
StressVriendenReden_WeinigGoed
OP weleens stress over vrienden omdat OP geen of weinig goede
vrienden heeft
StressVriendenReden_Ruzie
OP weleens stress over vrienden omdat OP ruzie met vrienden
heeft
StressVriendenReden_SpreekWein
OP weleens stress over vrienden omdat OP weining vrienden
spreekt of ziet
StressVriendenReden_BuitenSlui
OP weleens stress over vrienden omdat OP zich buitengesloten
voelt

F1
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Nr
82
83

84

85

86
87

88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Variabele en omschrijving

Form.

StressVriendenReden_Andrs
OP weleens stress over vrienden om iets anders
StressToekomstReden_OnzWerk
OP weleens stress over toekomst ivm onzekerheid over werk,
baankansen of het krijgen van een vast contract
StressToekomstReden_OnzWoon
OP weleens stress over toekomst ivm onzekerheid over
woonsituatie/moeilijk om een (koop)woning te vinden
StressToekomstReden_OnzPartn
OP weleens stress over toekomst ivm onzekerheid over het
vinden van een partner
StressToekomstReden_OnzFinan
OP weleens stress over toekomst ivm financiële onzekerheid
StressToekomstReden_Klimaat
OP weleens stress over toekomst ivm de verandering van het
klimaat
StressToekomstReden_Andrs
OP weleens stress over toekomst ivm iets anders
Prestatiedruk_Eigen
Hoe vaak voelt OP druk om aan eigen verwachtingen te voldoen
Prestatiedruk_Ander
Hoe vaak voelt OP druk om aan de verwachtingen van anderen te
voldoen
Prestatiedruk_Wie_Ouders
Van wie ervaart OP die druk: ouders/verzorgers
Prestatiedruk_Wie_Fam
Van wie ervaart OP die druk: andere familieleden
Prestatiedruk_Wie_Partner
Van wie ervaart OP die druk: partner of verkering
Prestatiedruk_Wie_Vriend
Van wie ervaart OP die druk: vrienden / vriendinnen
Prestatiedruk_Wie_Werk
Van wie ervaart OP die druk: collega’s / leidinggevende
Prestatiedruk_Wie_School
Van wie ervaart OP die druk: leraren/docenten
Prestatiedruk_Wie_Sport
Van wie ervaart OP die druk: sportcoach / -trainer
Prestatiedruk_Wie_Maatsch
Van wie ervaart OP die druk: maatschappij of samenleving
Prestatiedruk_Wie_Andrs
Van wie ervaart OP die druk: iets anders
Eigenwrd_EigenKeuzes
Ik kan mijn eigen keuzes maken in het leven.
Eigenwrd_Fouten
Ik mag fouten maken van mezelf.
Eigenwrd_FoutenAndr
Anderen accepteren het als ik fouten maak.

F1
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Nr
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113

114

115
116
117
118
119
120

121

122

123

Variabele en omschrijving

Form.

Eigenwrd_Accepteer
Ik accepteer mezelf zoals ik ben.
Eigenwrd_Mezelfzyn
Ik kan mezelf zijn.
Eigenwrd_Zelfvertrwn
Ik heb veel zelfvertrouwen.
Eigenwrd_Tevreden
Ik ben tevreden met wat ik heb.
Eigenwrd_Zeggen
Ik durf te zeggen wat ik denk.
Eigenwrd_Ontspannen
Ik kan gemakkelijk ontspannen.
Eigenwrd_Vryetyd
Ik bepaal zelf waar ik mijn vrije tijd aan besteed.
Eigenwrd_GenoegTyd
Ik heb genoeg tijd voor mezelf.
Eigenwrd_MakkelykKeuzes
Ik kan makkelijk keuzes maken.
Veerkracht_Verdergaan
Als er iets vervelends gebeurt, blijf ik daar lang over nadenken of
piekeren.
Veerkracht_Herstel
Ik heb veel tijd nodig om over tegenslagen in mijn leven heen te
komen.
Veerkracht_Doorstaan
Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen
te slaan.
Soc_Zelfbeeld
Mijn zelfbeeld hangt af van wat anderen van me vinden.
Soc_Vergelijk
Ik vergelijk mezelf vaak met anderen.
Soc_Perfect
Ik heb het gevoel dat ik perfect moet zijn.
InvloedCorona
Hoe heeft de coronacrisis leven OP in het algemeen beïnvloed?
InvloedCoronaToe
Kun je dit antwoord kort toelichten?
GevoelCOVID_Werk
Door de coronacrisis vaker/minder vaak stress van het
werk/bijbaan (gehad) dan ervoor
GevoelCOVID_School
Door de coronacrisis vaker/minder vaak stress van school/studie
(gehad) dan ervoor
GevoelCOVID_Geld
Door de coronacrisis vaker/minder vaak stress over geldzaken
(gehad) dan ervoor
MisCorona_Fam
OP mist door corona: ontmoeten zieke of oudere familieleden

F1
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Nr
124

125

126

127

128
129
130

131
132

133

134
135

136
137

138

139

140

Variabele en omschrijving

Form.

MisCorona_Bijeen
OP mist door corona: afspreken met een groep
vrienden/familieleden thuis( bijv. om te gamen, een etentje of
feestje)
MisCorona_Actvit
OP mist door corona: buitenshuis leuke dingen doen, zoals
uitgaan, uiteten of naar de bioscoop
MisCorona_Evenem
OP mist door corona: naar grote evenementen gaan, zoals
festivals, sportevenementen of concerten
MisCorona_Sport
OP mist door corona: sporten of hobby’s uitoefenen bij een club of
vereniging
MisCorona_Werk
OP mist door corona: naar het werk gaan
MisCorona_School
OP mist door corona: naar opleiding gaan
MisCorona_LichCont
OP mist door corona: lichamelijk contact met mensen buiten het
huishouden, zoals handen schudden of knuffelen
Straat_Nagefloten
Hoe vaak ongewenst nagefloten in afgelopen 12 maand
Straat_Nagesist
Hoe vaak ongewenst nagesist of nageklakt, bijv. ‘psssst’ of
klakgeluid in afgelopen 12 maand
Straat_Nageroepen
Hoe vaak nageroepen met vervelende opmerkingen of
beledigingen in afgelopen 12 maand
Straat_Achternagelopen
Hoe vaak achternagelopen/achtervolgd in afgelopen 12 maand
Straat_Anders
Hoe vaak op een andere manier lastiggevallen in afgelopen 12
maand
Gevoel_Nafluiten_Niks
Het doet OP niks als hij/zij op straat ongewenst wordt nagefloten
Gevoel_Nafluiten_Ongemak
OP voelt zich ongemakkelijk als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagefloten
Gevoel_Nafluiten_Irritant
OP voelt zich geïrriteerd of boos als hij/zij op straat ongewenst
wordt nagefloten
Gevoel_Nafluiten_OnveiligBang
OP voelt zich onveilig of bang als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagefloten
Gevoel_Nafluiten_Andrs
OP voelt zich iets anders als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagefloten

F1
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Nr
141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Variabele en omschrijving

Form.

Gevoel_Nasissen_Niks
Het doet OP niks als hij/zij op straat ongewenst wordt nagesist of
nageklakt
Gevoel_Nasissen_Ongemak
OP voelt zich ongemakkelijk als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagesist of nageklakt
Gevoel_Nasissen_Irritant
OP voelt zich geïrriteerd of boos als hij/zij op straat ongewenst
wordt nagesist of nageklakt
Gevoel_Nasissen_OnveiligBang
OP voelt zich onveilig of bang als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagesist of nageklakt
Gevoel_Nasissen_Andrs
OP voelt zich iets anders als hij/zij op straat ongewenst wordt
nagesist of nageklakt
Gevoel_Naroepen_Niks
Het doet OP niks als hij/zij op straat ongewenst wordt nageroepen
met vervelende opmerkingen of beledigingen
Gevoel_Naroepen_Ongemak
OP voelt zich ongemakkelijk als hij/zij op straat ongewenst wordt
nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen
Gevoel_Naroepen_Irritant
OP voelt zich geïrriteerd of boos als hij/zij op straat ongewenst
wordt nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen
Gevoel_Naroepen_OnveiligBang
OP voelt zich onveilig of bang als hij/zij op straat ongewenst wordt
nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen
Gevoel_Naroepen_Andrs
OP voelt zich iets anders als hij/zij op straat ongewenst wordt
nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen
Gevoel_Achternalopen_Niks
Het doet OP niks als hij/zij op straat ongewenst wordt
achternagelopen of achtervolgd
Gevoel_Achternalopen_Ongemak
OP voelt zich ongemakkelijk als hij/zij op straat ongewenst wordt
achternagelopen of achtervolgd
Gevoel_Achternalopen_Irritant
OP voelt zich geïrriteerd of boos als hij/zij op straat ongewenst
wordt achternagelopen of achtervolgd
Gevoel_Achternalopen_OnveiligB
OP voelt zich onveilig of bang als hij/zij op straat ongewenst wordt
achternagelopen of achtervolgd
Gevoel_Achternalopen_Andrs
OP voelt zich iets anders als hij/zij op straat ongewenst wordt
achternagelopen of achtervolgd
Reactie_StraatInt_NiksNegeer
OP doet niks / negeer het als hij/zij op straat wordt lastiggevallen

F1
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F1
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Nr
157

158

159

160

161

162

163
164

165

166

167

168

169

170
171
172

173

Variabele en omschrijving

Form.

Reactie_StraatInt_LachGrap
OP lacht erom / maakt grappige opmerking als hij/zij op straat
wordt lastiggevallen
Reactie_StraatInt_AfwyzenBoos
OP maakt een afwijzend / boos gebaar of kijkt boos als hij/zij op
straat wordt lastiggevallen
Reactie_StraatInt_Aanspreken
OP zegt er iets van / spreekt diegene hierop aan als hij/zij op
straat wordt lastiggevallen
Reactie_StraatInt_NietAlleen
OP gaat bij andere mensen staan / loopt of belt iemand op zodat
hij/zij niet alleen is als hij/zij op straat wordt lastiggevallen
Reactie_StraatInt_Melding
OP maakt melding bij de politie als hij/zij op straat wordt
lastiggevallen
Reactie_StraatInt_Wapen
OP pakt iets om zich te verdedigen, zoals sleutels, deodorant,
pepperspray etc. als hij/zij op straat wordt lastiggevallen
Reactie_StraatInt_Andrs
OP doet iets anders als hij/zij op straat wordt lastiggevallen
Gedrag_PlekkenVerm
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: vermijdt OP
Bepaalde plekken
Gedrag_NietAlleen
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: loopt/fietst OP
met iemand mee
Gedrag_GroepVerm
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: vermijdt OP
bepaalde groepen, zoals hangjongeren of een groep mannen
Gedrag_BellenAppen
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: belt/appt OP
met iemand of doet alsof
Gedrag_OogcVerm
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: vermijdt OP
oogcontact
Gedrag_Andrs
Ter voorkoming van lastgevallen worden op straat: doet OP iets
anders
LesUurWk
Uren per week door OP besteed aan: les krijgen of college volgen
HwUurWk
Uren per week door OP besteed aan: huiswerk maken of studeren
BijlesUurWk
Uren per week door OP besteed aan: bijles, huiswerkbegeleiding
of studiebegeleiding krijgen
VriendUurWk
Uren per week door OP besteed aan: doorbrengen met je
vrienden, buiten school of werk

F1
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F1

F1

F1
F1

F1

F1

F1

F1

F1

F3
F3
F3
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Nr
174
175
176

177

178

179

180

181

182
183

184
185
186

187
188
189
190
191
192
193

Variabele en omschrijving

Form.

SportUurWk
Uren per week door OP besteed aan: sporten
YoutubeUurDg
Uren per dag door OP besteed aan: filmpjes op YouTube kijken
SocMedUurDg
Uren per dag door OP besteed aan: social media gebruiken, zoals
WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook of TikTok
SocialMedia_VriendVolgrs
Mening OP: Het hebben van veel vrienden of volgers op social
media geeft me een goed gevoel.
SocialMedia_NietOnline
Mening OP: Aals ik ergens ben waar ik niet online kan, vind ik dat
vervelend.
SocialMedia_Fomo
Mening OP: Ik ben bang dat ik dingen mis als ik geen gebruik
maak van social media.
SocialMedia_Likes
Mening OP: Als mensen dingen van mij liken, sharen of reageren
op posts geeft me dat een goed gevoel.
SocialMedia_BerichtKykn
Mening OP: Ik voel mij onrustig als er een bericht binnenkomt en
ik het niet direct kan bekijken.
SocialMedia_Druk
Mening OP: Ik voel de druk om veel te posten op social media.
SocialeSteun_Praten
Mening OP: Ik heb iemand met wie ik kan praten als ik het moeilijk
heb.
SocialeSteun_Vertr
Mening OP: Ik heb iemand die ik vertrouw.
SocialeSteun_Vrienden
Mening OP: Mijn vrienden staan voor me klaar als ik ze nodig heb.
SocialeSteun_Ouders
Mening OP: Mijn ouder(s) / verzorger(s) staan voor me klaar als ik
ze nodig heb.
stp_SurveyNummer
Surveynummer steekproef
stp_GBAGemeentecode
Gemeentecode steekproef
stp_GebJaar
Geboortejaar steekproef
stp_GebMnd
Geboortemaand steekproef
stp_GBAGeslacht
Geslacht steekproef
stp_GBABurgerlijkestaat
Burgerlijke staat steekproef
stp_GBAGeboorteland
Geboorteland steekproef

F3
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F2
F2

F1

F1

F1

F1

F1

F1
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F1
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Nr
194
195
196
197
198
199
200

201

202
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Variabele en omschrijving

Form.

stp_GBANationaliteit1
Eerste nationaliteit steekproef
stp_TypeHuishouden
Typehuishouden steekproef
stp_PlaatsInHuishouden
Plaats in huishouden steekproef
stp_GBAGeboortelandMoeder
Geboorteland moeder steekproef
stp_GBAGeboortelandVader
Geboorteland vader steekproef
stp_Periode
Periode steekproef waarin waarneming begint
ETNGROEPKORT1
Herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3deling incl. onbekend
ETNGROEP3
Herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor andere statlinepublicatie lokale integratiekaart
VRLGBAGENERATIE
Generatie gbaservices bestand
LANDSDEEL
Landsdeel van betreffende jaar
COROP
COROP-gebied van betreffende jaar
INHP100HGEST
percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere
huishoudens
VEHP100HVERM
percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens
VEHP100WELVAART
percentielgroepen welvaart particuliere huishoudens
OPLNRHOOFDINSCHR
opleidingsnummer van de hoofdinschrijving
OPLNIVSOI2016AGG4HGMETNIRWO
opleidingsniveau in 18 categorieÃ«n hoogst gevolgde opleiding
OPLNIVSOI2016AGG4HBMETNIRWO
opleidingsniveau in 18 categorieÃ«n hoogst behaalde opleiding
ONDERWIJSSOORTVO
onderwijssoort
SOORTHO
soorthogeronderwijs
ONDERWIJSSOORTDETAILVO
onderwijssoortindetail
ONDERWIJSSOORTVAVO
vavoindeling
SOORTMBO
soortopleidingcode

A4
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F2
F2
A4
A4
A4
F2

F2

F2
F2
F3
F3

F3
F3
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F2
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Nr
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

235

236

237

Variabele en omschrijving

Form.

NIVEAUMBO
niveau
CREBOCODE
opleidingcrebocode
ONDERWIJSSOORT
vormonderwijsleerling
GIR_GEMCODE
GIR_Gemeentecode [352]
GIR_PROVC
GIR_Provincie [12]
GIR_STEDGEM
GIR_Stedelijkheid [5]
GIR_PROVPLUS
GIR_Provincie en 4 grote steden van 2021 jaar
Correctiegewicht
Correctiegewicht
Eindgewicht
Eindgewicht
Afl_Geslacht
Geslacht
Afl_Lftcat2
Leeftijd OP (in 2 klassen)
Afl_gesllft
Geslacht x tweedeling leeftijd
Afl_ACTonderwijs
Actueel onderwijsniveau onderwijsvolgende
Afl_partner
Partner, verkering of vaste relatie
Afl_Herk3
Migratieachtergrond
Afl_Werksituatie
Werksituatie
Afl_WerkUurWkCat
Arbeidsuren per week - in categorieen
Afl_StageLWUurWkCat
Uren per week besteed aan stage / leerwerkplek - in categorieen
Afl_LesUurWkCat
Uren per week besteed aan les krijgen of college volgen - in
categorieen
Afl_HwUurWkCat
Uren per week besteed aan huiswerk maken of studeren - in
categorieen
Afl_BijlesUurWkCat
Uren per week besteed aan bijles, huiswerk- of studiebegeleiding in categorieen
Afl_VriendUurWkCat
Uren per week besteed aan vrienden - in categorieen

F1
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Nr
238
239
240

Variabele en omschrijving

Form.

Afl_SportUurWkCat
Uren per week besteed aan vrienden - in categorieen
Afl_YoutubeUurDgCat
Uren per dag besteed aan YouTube - in categorieen
Afl_SocMedUurDgCat
Uren per dag besteed aan YouTube - in categorieen

F8.2
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Toelichting op de variabelen
RINPERSOONS
Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.
Definitie
Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit
welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijk Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon.
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is,
wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen
gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het
RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON
gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk
om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een Anummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.
Toelichting bij het gebruik
Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek
natuurlijk persoon.
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GEMJJJJ
gemeentecode van jaar t van de woning op peilmoment. Voor een toelichting op het ontstaan,
opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de open data Gebieden; Overzicht vanaf
1830. In de beveiligde microdata omgeving te vinden
in de map
K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.
Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in
Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger
regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied.
In de beveiligde microdata omgeving te vinden in de map:
K:\ Utilities\HULPbestanden\Gebieden in Nederland\.
Voor een toelichting op de overige variabelen zie de bijlagen:


Vragenlijst Belevingen 2021;



Vragenlijstschema Belevingen 2021.

Voorkomende waarden van de variabelen
Zie hiervoor de bijlage blv2021waardenvariabelen
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