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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 Survey integratie Minderheden 2011 welke in samenwerking 

met Sociaal Cultureel Planbureau is samengesteld..”  

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

. 

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

SIM2011V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit bestand bestaat uit 4.125 records van het hoofdonderzoek, de mix-mode is niet 

beschikbaar. 

 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. 

 Voor informatie over dit onderzoek zie de website van het SCP. 

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.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Survey_integratie_minderheden_SIM
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata 

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

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

van “Survey Integratie Minderheden 2011”.  

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.  

Bij deze documentatie zijn voor de Remote Access en On-site gebruikers de volgende 

bijlagen beschikbaar: 

 SIM 2011 GfK Onderzoeksverantwoording, juli 2011 ; 

 SIM 2011 SCP Onderzoeksverantwoording, najaar 2011. 

 
. 

 

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

Microdatabestand 

Op verzoek van de Directie Inburgering & Integratie (DI&I) van het voormalig ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans behorend tot het 

ministerie van BZK) is in 2011 de Survey Integratie Minderheden (SIM ‘11) uitgevoerd. 

Doel hiervan is om de positie van de vier grootste niet-westerse groepen in Nederland in 

kaart te brengen en, door aan te sluiten op eerder surveyonderzoek, de integratie van deze 

groepen over de tijd volgen. De kosten van het survey zijn grotendeels opgebracht door 

het ministerie. Ook het SCP heeft een financiële bijdrage geleverd. Het SCP was 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze survey. Er is samengewerkt met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en GfK Panel Services Benelux (GfK). Het 

CBS heeft de steekproef getrokken en de bestanden gewogen. GfK heeft het veldwerk 

uitgevoerd, in samenwerking met Onderzoeksbureau Labyrinth.  

Populatieafbakening 

Dit bestand bestaat uit 4.125 records van het hoofdonderzoek, de mix-mode is niet 

beschikbaar, bevat de resultaten van het interview, enkele achtergrondkenmerken uit de 

steekproef, en informatie over het instrument, aantal contactpogingen en de interviewer.  

 



        

 

 

Microdataservices 

 

Documentatie sim2011  7  

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONS  A1 

  Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon   

2  RINPERSOON  A9 

  Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon   

3  ONDERZOEK  F1 

  Onderzoek   

4  METHODE  F1 

  Methode van onderzoek   

5  FASE  F1 

  Fase waarin gesprek is afgenomen   

6  GENGBA  F1 

  Generatie   

7  GEMGROOTTE  F1 

  Gemeentegrootte   

8  ETNGBA  F1 

  Vraag 9001 - Respondent behoort tot volgende groep:   

9  TIJDSDUUR  F9 

  Tijdsduur (in minuten)   

10  TAAL_CAWI  F2 

  Taal vragenlijst ingevuld CAWI   

11  GEBLAND  F1 

  Vraag 20 - In welk land bent u geboren?   

12  GEBLAND_open  A255 

  Vraag 20 - In welk land bent u geboren? (ander land, namelijk:)   

13  GEBLPA  F1 

  Vraag 25 - In welk land is uw vader geboren?   

14  GEBLPA_open  A255 

  Vraag 25 - In welk land is uw vader geboren? (ander land, 
namelijk:) 

  

15  GEBLMA  F1 

  Vraag 30 - In welk land is uw moeder geboren?   

16  GEBLMA_open  A255 

  Vraag 30 - In welk land is uw moeder geboren? (ander land, 
namelijk:) 

  

17  GESLACHT  F1 

  Vraag 35 - Wat is uw geslacht?   

18  LEEFTIJD  F3 

  Vraag 40 - Hoe oud bent u?   

19  KINDEREN  F1 

  Vraag 41 - Heeft u kinderen?   

20  AANTKIND  F2 

  Vraag 42 - Hoeveel kinderen heeft u?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
21  INWKIND  F2 

  Vraag 42A - Hoeveel kinderen wonen er nog bij u thuis?   

22  PARTNER  F1 

  Vraag 43 - Heeft u een partner?   

23  INWPART  F1 

  Vraag 43A - Woont uw partner bij u in huis?   

24  HHOMV  F2 

  Vraag 50 - Uit hoeveel personen, uzelf meegerekend, bestaat het 
huishouden waartoe u behoort? 

  

25  GEZPOS  F1 

  Vraag 51 - Wat is uw positie in het huishouden?   

26  GEZPOS_open  A255 

  Vraag 51 - Wat is uw positie in het huishouden? (anders, 
namelijk:) 

  

27  GESLPART  F1 

  Vraag 53 - Wat is het geslacht van uw partner?   

28  LFTPART  F3 

  Vraag 54 - Wat is de leeftijd van uw partner?   

29  geblpart_ned  F1 

  Vraag 55 - Wat is het geboorteland van uw partner?   

30  GEBLPART_open  A255 

  Vraag 55 - Wat is het geboorteland van uw partner? (ander land, 
namelijk:) 

  

31  GESLKIND1  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw oudste thuiswonende kind?   

32  LFTKIND1  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw oudste thuiswonende kind?   

33  GEBLKIND1  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw oudste thuiswonende 
kind? 

  

34  GEBLKIND1_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw oudste thuiswonende 
kind? (ander land, namelijk:) 

  

35  GESLKIND2  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 1 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

36  LFTKIND2  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 1 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

37  GEBLKIND2  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 1 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

38  GEBLKIND2_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 1 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

39  GESLKIND3  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 2 na oudste 
thuiswonende kind? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
40  LFTKIND3  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 2 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

41  GEBLKIND3  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 2 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

42  GEBLKIND3_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 2 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

43  GESLKIND4  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 3 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

44  LFTKIND4  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 3 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

45  GEBLKIND4  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 3 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

46  GEBLKIND4_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 3 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

47  GESLKIND5  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 4 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

48  LFTKIND5  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 4 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

49  GEBLKIND5  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 4 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

50  GEBLKIND5_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 4 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

51  GESLKIND6  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 5 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

52  LFTKIND6  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 5 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

53  GEBLKIND6  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 5 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

54  GEBLKIND6_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 5 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

55  GESLKIND7  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 6 na oudste 
thuiswonende kind? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
56  LFTKIND7  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 6 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

57  GEBLKIND7  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 6 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

58  GEBLKIND7_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 6 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

59  GESLKIND8  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 7 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

60  LFTKIND8  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 7 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

61  GEBLKIND8  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 7 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

62  GEBLKIND8_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 7 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

63  GESLKIND9  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 8 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

64  LFTKIND9  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 8 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

65  GEBLKIND9  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 8 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

66  GEBLKIND9_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 8 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

67  GESLKIND10  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 9 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

68  LFTKIND10  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 9 na oudste thuiswonende 
kind? 

  

69  GEBLKIND10  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 9 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

70  GEBLKIND10_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 9 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

71  GESLKIND11  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 10 na oudste 
thuiswonende kind? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
72  LFTKIND11  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 10 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

73  GEBLKIND11  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 10 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

74  GEBLKIND11_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 10 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

75  GESLKIND12  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 11 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

76  LFTKIND12  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 11 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

77  GEBLKIND12  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 11 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

78  GEBLKIND12_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 11 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

79  GESLKIND13  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 12 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

80  LFTKIND13  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 12 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

81  GEBLKIND13  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 12 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

82  GEBLKIND13_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 12 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

83  GESLKIND14  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 13 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

84  LFTKIND14  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 13 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

85  GEBLKIND14  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 13 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

86  GEBLKIND14_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 13 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

87  GESLKIND15  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 14 na oudste 
thuiswonende kind? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
88  LFTKIND15  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 14 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

89  GEBLKIND15  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 14 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

90  GEBLKIND15_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 14 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

91  GESLKIND16  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 15 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

92  LFTKIND16  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 15 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

93  GEBLKIND16  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 15 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

94  GEBLKIND16_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 15 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

95  GESLKIND17  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 16 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

96  LFTKIND17  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 16 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

97  GEBLKIND17  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 16 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

98  GEBLKIND17_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 16 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

99  GESLKIND18  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 17 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

100  LFTKIND18  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 17 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

101  GEBLKIND18  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 17 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

102  GEBLKIND18_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 17 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

103  GESLKIND19  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 18 na oudste 
thuiswonende kind? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
104  LFTKIND19  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 18 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

105  GEBLKIND19  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 18 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

106  GEBLKIND19_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 18 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

107  GESLKIND20  F1 

  Vraag 56 - Wat is het geslacht van uw op 19 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

108  LFTKIND20  F3 

  Vraag 57 - Wat is de leeftijd van uw op 19 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

109  GEBLKIND20  F1 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 19 na oudste 
thuiswonende kind? 

  

110  GEBLKIND20_open  A255 

  Vraag 58 - Wat is het geboorteland van uw op 19 na oudste 
thuiswonende kind? (ander land, namelijk:) 

  

111  RELATIEOVERIG_1  F1 

  Vraag 59 - Wie is de oudste andere persoon?   

112  RELATIEOVERIG_1_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de oudste andere persoon? (Iemand anders, 
namelijk:) 

  

113  GESLOVERIG_1  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de oudste andere persoon?   

114  LFTOVERIG_1  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de oudste andere persoon?   

115  GEBLOVERIG_1  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de oudste andere 
persoon? 

  

116  GEBLOVERIG_1_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

117  RELATIEOVERIG_2  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 1 na oudste andere persoon?   

118  RELATIEOVERIG_2_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 1 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

119  GESLOVERIG_2  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 1 na oudste andere 
persoon? 

  

120  LFTOVERIG_2  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 1 na oudste andere 
persoon? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
121  GEBLOVERIG_2  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 1 na oudste andere 
persoon? 

  

122  GEBLOVERIG_2_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 1 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

123  RELATIEOVERIG_3  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 2 na oudste andere persoon?   

124  RELATIEOVERIG_3_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 2 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

125  GESLOVERIG_3  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 2 na oudste andere 
persoon? 

  

126  LFTOVERIG_3  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 2 na oudste andere 
persoon? 

  

127  GEBLOVERIG_3  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 2 na oudste andere 
persoon? 

  

128  GEBLOVERIG_3_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 2 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

129  RELATIEOVERIG_4  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 3 na oudste andere persoon?   

130  RELATIEOVERIG_4_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 3 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

131  GESLOVERIG_4  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 3 na oudste andere 
persoon? 

  

132  LFTOVERIG_4  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 3 na oudste andere 
persoon? 

  

133  GEBLOVERIG_4  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 3 na oudste andere 
persoon? 

  

134  GEBLOVERIG_4_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 3 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

135  RELATIEOVERIG_5  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 4 na oudste andere persoon?   

136  RELATIEOVERIG_5_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 4 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

137  GESLOVERIG_5  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 4 na oudste andere 
persoon? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
138  LFTOVERIG_5  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 4 na oudste andere 
persoon? 

  

139  GEBLOVERIG_5  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 4 na oudste andere 
persoon? 

  

140  GEBLOVERIG_5_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 4 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

141  RELATIEOVERIG_6  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 5 na oudste andere persoon?   

142  RELATIEOVERIG_6_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 5 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

143  GESLOVERIG_6  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 5 na oudste andere 
persoon? 

  

144  LFTOVERIG_6  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 5 na oudste andere 
persoon? 

  

145  GEBLOVERIG_6  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 5 na oudste andere 
persoon? 

  

146  GEBLOVERIG_6_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 5 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

147  RELATIEOVERIG_7  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 6 na oudste andere persoon?   

148  RELATIEOVERIG_7_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 6 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

149  GESLOVERIG_7  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 6 na oudste andere 
persoon? 

  

150  LFTOVERIG_7  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 6 na oudste andere 
persoon? 

  

151  GEBLOVERIG_7  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 6 na oudste andere 
persoon? 

  

152  GEBLOVERIG_7_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 6 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

153  RELATIEOVERIG_8  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 7 na oudste andere persoon?   

154  RELATIEOVERIG_8_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 7 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 
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155  GESLOVERIG_8  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 7 na oudste andere 
persoon? 

  

156  LFTOVERIG_8  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 7 na oudste andere 
persoon? 

  

157  GEBLOVERIG_8  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 7 na oudste andere 
persoon? 

  

158  GEBLOVERIG_8_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 7 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

159  RELATIEOVERIG_9  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 8 na oudste andere persoon?   

160  RELATIEOVERIG_9_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 8 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

161  GESLOVERIG_9  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 8 na oudste andere 
persoon? 

  

162  LFTOVERIG_9  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 8 na oudste andere 
persoon? 

  

163  GEBLOVERIG_9  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 8 na oudste andere 
persoon? 

  

164  GEBLOVERIG_9_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 8 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

165  RELATIEOVERIG_10  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 9 na oudste andere persoon?   

166  RELATIEOVERIG_10_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 9 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

167  GESLOVERIG_10  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 9 na oudste andere 
persoon? 

  

168  LFTOVERIG_10  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 9 na oudste andere 
persoon? 

  

169  GEBLOVERIG_10  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 9 na oudste andere 
persoon? 

  

170  GEBLOVERIG_10_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 9 na oudste andere 
persoon? (ander land, namelijk:) 

  

171  RELATIEOVERIG_11  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 10 na oudste andere persoon?   
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172  RELATIEOVERIG_11_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 10 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

173  GESLOVERIG_11  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 10 na oudste andere 
persoon? 

  

174  LFTOVERIG_11  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 10 na oudste andere 
persoon? 

  

175  GEBLOVERIG_11  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 10 na oudste 
andere persoon? 

  

176  GEBLOVERIG_11_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 10 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

177  RELATIEOVERIG_12  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 11 na oudste andere persoon?   

178  RELATIEOVERIG_12_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 11 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

179  GESLOVERIG_12  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 11 na oudste andere 
persoon? 

  

180  LFTOVERIG_12  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 11 na oudste andere 
persoon? 

  

181  GEBLOVERIG_12  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 11 na oudste 
andere persoon? 

  

182  GEBLOVERIG_12_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 11 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

183  RELATIEOVERIG_13  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 12 na oudste andere persoon?   

184  RELATIEOVERIG_13_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 12 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

185  GESLOVERIG_13  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 12 na oudste andere 
persoon? 

  

186  LFTOVERIG_13  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 12 na oudste andere 
persoon? 

  

187  GEBLOVERIG_13  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 12 na oudste 
andere persoon? 

  

188  GEBLOVERIG_13_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 12 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 
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189  RELATIEOVERIG_14  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 13 na oudste andere persoon?   

190  RELATIEOVERIG_14_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 13 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

191  GESLOVERIG_14  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 13 na oudste andere 
persoon? 

  

192  LFTOVERIG_14  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 13 na oudste andere 
persoon? 

  

193  GEBLOVERIG_14  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 13 na oudste 
andere persoon? 

  

194  GEBLOVERIG_14_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 13 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

195  RELATIEOVERIG_15  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 14 na oudste andere persoon?   

196  RELATIEOVERIG_15_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 14 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

197  GESLOVERIG_15  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 14 na oudste andere 
persoon? 

  

198  LFTOVERIG_15  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 14 na oudste andere 
persoon? 

  

199  GEBLOVERIG_15  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 14 na oudste 
andere persoon? 

  

200  GEBLOVERIG_15_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 14 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

201  RELATIEOVERIG_16  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 15 na oudste andere persoon?   

202  RELATIEOVERIG_16_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 15 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

203  GESLOVERIG_16  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 15 na oudste andere 
persoon? 

  

204  LFTOVERIG_16  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 15 na oudste andere 
persoon? 

  

205  GEBLOVERIG_16  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 15 na oudste 
andere persoon? 
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206  GEBLOVERIG_16_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 15 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

207  RELATIEOVERIG_17  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 16 na oudste andere persoon?   

208  RELATIEOVERIG_17_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 16 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

209  GESLOVERIG_17  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 16 na oudste andere 
persoon? 

  

210  LFTOVERIG_17  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 16 na oudste andere 
persoon? 

  

211  GEBLOVERIG_17  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 16 na oudste 
andere persoon? 

  

212  GEBLOVERIG_17_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 16 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

213  RELATIEOVERIG_18  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 17 na oudste andere persoon?   

214  RELATIEOVERIG_18_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 17 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

215  GESLOVERIG_18  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 17 na oudste andere 
persoon? 

  

216  LFTOVERIG_18  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 17 na oudste andere 
persoon? 

  

217  GEBLOVERIG_18  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 17 na oudste 
andere persoon? 

  

218  GEBLOVERIG_18_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 17 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

219  RELATIEOVERIG_19  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 18 na oudste andere persoon?   

220  RELATIEOVERIG_19_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 18 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

221  GESLOVERIG_19  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 18 na oudste andere 
persoon? 

  

222  LFTOVERIG_19  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 18 na oudste andere 
persoon? 
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223  GEBLOVERIG_19  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 18 na oudste 
andere persoon? 

  

224  GEBLOVERIG_19_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 18 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

225  RELATIEOVERIG_20  F1 

  Vraag 59 - Wie is de op 19 na oudste andere persoon?   

226  RELATIEOVERIG_20_open  A255 

  Vraag 59 - Wie is de op 19 na oudste andere persoon? (Iemand 
anders, namelijk:) 

  

227  GESLOVERIG_20  F1 

  Vraag 60 - Wat is het geslacht van de op 19 na oudste andere 
persoon? 

  

228  LFTOVERIG_20  F3 

  Vraag 61 - Wat is de leeftijd van de op 19 na oudste andere 
persoon? 

  

229  GEBLOVERIG_20  F1 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 19 na oudste 
andere persoon? 

  

230  GEBLOVERIG_20_open  A255 

  Vraag 62 - Wat is het geboorteland van de op 19 na oudste 
andere persoon? (ander land, namelijk:) 

  

231  GEBPLPART  F1 

  Vraag 64 - In welk land is uw partner geboren?   

232  GEBPLPART_open  A255 

  Vraag 64 - In welk land is uw partner geboren? (ander land, 
namelijk:) 

  

233  PARTNL  F1 

  Vraag 66 - Woont uw partner in Nederland, in land van herkomst 
of in een ander land? 

  

234  HUWPART  F1 

  Vraag 67 - Bent u getrouwd met uw partner of is er sprake van 
geregistreerd partnerschap? 

  

235  HUWJAAR  F4 

  Vraag 70 - In welk jaar bent u getrouwd/een geregistreerd 
partnerschap aangegaan/gaan samenwonen met uw huidige 
partner? 

  

236  GEBLPAPA  F1 

  Vraag 90 - In welk land is de vader van uw partner geboren?   

237  GEBLPAPA_open  A255 

  Vraag 90 - In welk land is de vader van uw partner geboren? 
(ander land, namelijk:) 

  

238  GEBLPAMA  F1 

  Vraag 95 - In welk land is de moeder van uw partner geboren?   

239  GEBLPAMA_open  A255 

  Vraag 95 - In welk land is de moeder van uw partner geboren? 
(ander land, namelijk:) 
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240  NIETINWKIND  F2 

  Vraag 101 - Hoeveel kinderen wonen niet (meer) bij u in huis?   

241  KINDNL  F1 

  Vraag 115 - Waar wonen de kinderen die niet bij u in huis wonen?   

242  REDMIGR  F2 

  Vraag 200 - Waarom bent u in Nederland komen wonen? Wat was 
uw belangrijkste reden? 

  

243  REDMIGR_open  A255 

  Vraag 200 - Waarom bent u in Nederland komen wonen? Wat was 
uw belangrijkste reden? (anders, namelijk:) 

  

244  MIGRJAAR  F4 

  Vraag 205 - In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen 
wonen? 

  

245  REDMI_P  F2 

  Vraag 225 - Waarom is uw partner in Nederland komen wonen? 
Wat was zijn of haar belangrijkste reden? 

  

246  REDMI_P_open  A255 

  Vraag 225 - Waarom is uw partner in Nederland komen wonen? 
Wat was zijn of haar belangrijkste reden? (anders, namelijk:) 

  

247  MIGRVA_P  F4 

  Vraag 230 - In welk jaar is uw partner voor het eerst in Nederland 
komen wonen? 

  

248  OPLBL  F1 

  Vraag 235 - Heeft u BUITEN Nederland een schoolopleiding 
gedaan? 

  

249  MAXOPLBL  F1 

  Vraag 240 - Wat is de hoogste schoolopleiding die u buiten 
Nederland heeft gedaan? 

  

250  MAXOPLBL_open  A255 

  Vraag 240 - Wat is de hoogste schoolopleiding die u buiten 
Nederland heeft gedaan? (anders, namelijk:) 

  

251  DIPLBL  F1 

  Vraag 250 - Heeft u een diploma van deze opleiding? Heeft u de 
opleiding afgemaakt? 

  

252  ONDJRBL  F2 

  Vraag 255 - Hoeveel jaar bent u BUITEN NEDERLAND naar 
school geweest? 

  

253  SCHOOLG  F1 

  Vraag 260 - Doet u nu een opleiding?   

254  VOLTOPL  F1 

  Vraag 265 - Is deze opleiding een voltijdse dagopleiding?   

255  HUIDOPL  F1 

  Vraag 270 - Welke opleiding doet u nu?   

256  HUIDOPL_open  A255 

  Vraag 270 - Welke opleiding doet u nu? (anders, namelijk:)   

257  HUIDLJR  F1 

  Vraag 280 - In welke klas of in welk leerjaar zit u?   
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258  OPLNL  F1 

  Vraag 290 - Heeft u (voorafgaand aan deze opleiding) een 
opleiding (in Nederland) gevolgd? 

  

259  MAXOPLNL  F1 

  Vraag 295 - Wat is de hoogste opleiding die u (VOOR deze 
opleiding) (in Nederland) heeft gedaan? 

  

260  MAXOPLNL_open  A255 

  Vraag 295 - Wat is de hoogste opleiding die u (VOOR deze 
opleiding) (in Nederland) heeft gedaan? (anders, namelijk:) 

  

261  DIPLNL1  F1 

  Vraag 305 - Heeft u een diploma van deze opleiding?   

262  MAXDIPP  F2 

  Vraag 310 - Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft 
afgemaakt, waar een diploma voor is behaald? 

  

263  MAXDIPP_open  A255 

  Vraag 310 - Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft 
afgemaakt, waar een diploma voor is behaald? (anders, namelijk:) 

  

264  MAXDIPPA  F2 

  Vraag 320 - Wat is het hoogste schooldiploma van uw vader?   

265  MAXDIPPA_open  A255 

  Vraag 320 - Wat is het hoogste schooldiploma van uw vader? 
(anders, namelijk:) 

  

266  MAXDIPMA  F2 

  Vraag 325 - Wat is het hoogste schooldiploma van uw moeder?   

267  MAXDIPMA_open  A255 

  Vraag 325 - Wat is het hoogste schooldiploma van uw moeder? 
(anders, namelijk:) 

  

268  INBCURUS  F1 

  Vraag 400 - Heeft u een inburgeringsprogramma gevolgd, bent u 
er nu mee bezig, of heeft u geen inburgeringsprogramma 
gevolgd? 

  

269  REDGEINB  F1 

  Vraag 405 - Waarom heeft u geen inburgeringscursus gevolgd? 
Noem de belangrijkste reden. 

  

270  REDGEINB_open  A255 

  Vraag 405 - Waarom heeft u geen inburgeringscursus gevolgd? 
Noem de belangrijkste reden. (anders, namelijk:) 

  

271  JRINBST  F4 

  Vraag 410 - In welk jaar bent u met het inburgeringsprogramma 
begonnen? 

  

272  EXAMINBA  F1 

  Vraag 415 - Heeft u het inburgeringsexamen succesvol afgerond?   

273  NT2EX  F1 

  Vraag 420 - Heeft u het staatsexamen NT2 (Nederlands als 
tweede taal) behaald? 

  

274  DIPLINBA  F1 

  Vraag 425 - Heeft u het inburgeringsprogramma met een 
verklaring of diploma afgerond? 
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275  NT2CERT  F1 

  Vraag 430 - Heeft u het NT2-certificaat (Nederlands als tweede 
taal) behaald? 

  

276  TEVRINB  F1 

  Vraag 435 - Bent u alles bij elkaar genomen tevreden over het 
inburgeringsprogramma? 

  

277  INBTAAL  F1 

  Vraag 436 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Mijn Nederlands is verbeterd door het inburgeringsprogramma. 

  

278  INBWERK  F1 

  Vraag 437 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Dankzij het inburgeringsprogramma is het makkelijker om werk te 
vinden. 

  

279  INBSOC  F1 

  Vraag 438 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Dankzij het inburgeringsprogramma heb ik meer mensen leren 
kennen. 

  

280  INBOPL  F1 

  Vraag 439 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Dankzij het inburgeringsprogramma is het makkelijker om een 
opleiding te gaan doen. 

  

281  INBZELF  F1 

  Vraag 440 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Dankzij het inburgeringsprogramma heb ik meer zelfvertrouwen 
gekregen. 

  

282  NL  F1 

  Vraag 441 - In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Nederlands leerde ik sneller door het dagelijks leven dan door het 
inburgeringsprogramma. 

  

283  NLCURS  F1 

  Vraag 445 - Heeft u een cursus Nederlandse taal gevolgd of bent 
u dat nog van plan? 

  

284  NUWERK  F1 

  Vraag 500 - Heeft u nu betaald werk?   

285  ZELFST  F1 

  Vraag 510 - Werkt u als werknemer in loondienst?   

286  BEROEP  F5 

  Vraag 511 - Wat voor soort werk doet u nu? Wat is uw functie?   

287  BEDRIJF  F2 

  Vraag 512 - Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u nu?   

288  ERVBEDR_JR  F2 

  Vraag 513 - Hoe lang werkt u bij dit bedrijf of deze instelling? 
(Jaren) 

  

289  ERVBEDR_MND  F3 

  Vraag 513 - Hoe lang werkt u bij dit bedrijf of deze instelling? 
(Maanden) 

  

290  URENWRK1  F3 

  Vraag 514 - Hoeveel uur werkt u per week volgens uw 
arbeidscontract? 
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291  URENWR1X  F1 

  Vraag 515 - Werkt u meer of minder dan 12 uur per week?   

292  LEIDING  F1 

  Vraag 516 - Geeft u leiding aan andere mensen in de baan die u 
nu heeft? 

  

293  NLEIDING  F4 

  Vraag 517 - Aan hoeveel personen geeft u leiding?   

294  ONDERBEN  F1 

  Vraag 518 - Past het werk dat u nu doet bij uw opleiding?   

295  CURSUSBD  F1 

  Vraag 519 - Heeft u bij uw huidige werkgever ooit een opleiding of 
cursus gevolgd? 

  

296  VASTWERK  F1 

  Vraag 520 - Heeft u nu een vaste baan of een tijdelijke baan?   

297  CONTACTW  F1 

  Vraag 521 - Heeft u op uw werk meer contact met autochtone 
Nederlanders of meer met allochtone Nederlanders/mensen uit uw 
land van herkomst? 

  

298  ZELFFREE  F1 

  Vraag 525 - Heeft u een eigen bedrijf, werkt u in het bedrijf van uw 
partner of ouders, of werkt u als freelancer? 

  

299  BEROEP2  F5 

  Vraag 526 - Wat voor werk doet u nu?   

300  NPERS  F4 

  Vraag 527 - Hoeveel personeelsleden in loondienst zijn er?   

301  URENWRKZ  F3 

  Vraag 528 - Hoeveel uur per week werkt u ongeveer?   

302  URENWR2X  F1 

  Vraag 529 - Werkt u meer of minder dan 12 uur per week?   

303  CONTACWZ  F1 

  Vraag 530 - Heeft u op uw werk meer contact met autochtone 
Nederlanders of meer met allochtone Nederlanders/mensen uit uw 
land van herkomst? 

  

304  ARBERV_JR  F2 

  Vraag 535 - Hoe lang heeft u tot nu toe in totaal (in Nederland) 
gewerkt? (Jaren) 

  

305  ARBERV_MND  F3 

  Vraag 535 - Hoe lang heeft u tot nu toe in totaal (in Nederland) 
gewerkt? (Maanden) 

  

306  WERKL  F1 

  Vraag 536 - Bent u wel eens werkloos geweest?   

307  WERKNL  F1 

  Vraag 540 - Heeft u ooit (in Nederland) betaald werk gehad?   

308  ARBERV_W_JR  F2 

  Vraag 541 - Hoe lang heeft u in totaal (in Nederland) gewerkt? 
(Jaren) 
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309  ARBERV_W_MND  F3 

  Vraag 541 - Hoe lang heeft u in totaal (in Nederland) gewerkt? 
(Maanden) 

  

310  NWRKDUUR_JR  F2 

  Vraag 542 - Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald 
werk had (in Nederland)? (Jaren) 

  

311  NWRKDUUR_MND  F3 

  Vraag 542 - Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald 
werk had (in Nederland)? (Maanden) 

  

312  BEROEPV  F5 

  Vraag 543 - Wat voor soort werk deed u bij uw laatste baan (in 
Nederland)? Welke functie had u? 

  

313  ONTSLAG  F1 

  Vraag 544 - Bent u ontslagen bij uw laatste baan? Heeft u zelf 
ontslag genomen of was er een andere reden? 

  

314  REDONTSL  F2 

  Vraag 545 - Wat is de belangrijkste reden voor dit ontslag?   

315  REDONTSL_open  A255 

  Vraag 545 - Wat is de belangrijkste reden voor dit ontslag? 
(anders, namelijk:) 

  

316  HFDACT  F1 

  Vraag 550 - Wilt u zeggen welk antwoord het meest bij u past?   

317  HFDACT_open  A255 

  Vraag 550 - Wilt u zeggen welk antwoord het meest bij u past? 
(anders, namelijk:) 

  

318  INGCWI  F1 

  Vraag 551 - Bent u nu als werkzoekende ingeschreven bij het 
UWV? 

  

319  CWIDUUR_JR  F2 

  Vraag 552 - Hoe lang bent u al ingeschreven bij het UWV? (Jaren)   

320  CWIDUUR_MND  F3 

  Vraag 552 - Hoe lang bent u al ingeschreven bij het UWV? 
(Maanden) 

  

321  WILWERK  F1 

  Vraag 553 - Zou u op dit moment betaald werk willen hebben?   

322  WILW12U  F1 

  Vraag 554 - Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 
12 uur per week of meer, al dan niet in een nieuwe werkkring? 

  

323  WILUUR  F3 

  Vraag 555 - Hoeveel uur per week zou u in totaal willen werken   

324  WIL12UUR  F1 

  Vraag 556 - Zou u 12 uur of meer per week willen werken?   

325  BESCHIKB  F1 

  Vraag 557 - Wanneer zou u kunnen beginnen?   

326  PERBEGIN  F1 

  Vraag 558 - Waarom heeft u die periode nodig?   

327  ZOEKWERK  F1 

  Vraag 559 - Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan 
werk te komen van 12 uur of meer per week? 
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328  ZOEK4WK  F1 

  Vraag 560 - En de afgelopen 4 weken?   

329  NIETZOEK  F2 

  Vraag 561 - Waarom wilt/kunt u minder dan 12 uur per week 
werken of heeft u niet naar werk gezocht? 

  

330  NIETZOEK_open  A255 

  Vraag 561 - Waarom wilt/kunt u minder dan 12 uur per week 
werken of heeft u niet naar werk gezocht? (anders, namelijk:) 

  

331  ZOEKDUUR_JR  F2 

  Vraag 562 - Hoe lang zoekt u naar werk? (Jaren)   

332  ZOEKDUUR_MND  F3 

  Vraag 562 - Hoe lang zoekt u naar werk? (Maanden)   

333  ZKCWI  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat via UWV (voorheen 
CWI /arbeidsbureau)? 

  

334  ZKUITZ  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat via uitzendbureaus?   

335  ZKFAMVR  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat via familie/vrienden?   

336  ZKADVER  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat via advertenties?   

337  ZKZELF  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat door zelf naar 
bedrijven toe te gaan/te bellen/te schrijven? 

  

338  ZKSCHOOL  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat via de school/stage?   

339  ZKANDERS  F1 

  Vraag 563 - Hoe zoekt u naar werk? Is dat op een andere manier?   

340  PARTWERK  F1 

  Vraag 564 - Heeft uw partner nu betaald werk?   

341  PARTUREN  F3 

  Vraag 565 - Hoeveel uur werkt uw partner per week volgens het 
arbeidscontract? 

  

342  PARTHFDA  F1 

  Vraag 566 - Wilt u zeggen welk antwoord het meest bij uw partner 
past? 

  

343  PARTHFDA_open  A255 

  Vraag 566 - Wilt u zeggen welk antwoord het meest bij uw partner 
past? (anders, namelijk:) 

  

344  BIJSTAND  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u een bijstandsuitkering (ABW) 
ontvangt? 

  

345  WWUITK  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u een werkloosheidsuitkering 
(WW)/wachtgeld ontvangt? 

  

346  WAOUITK  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)/WAZ/WAJong ontvangt? 
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347  AOWUITK  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u pensioen, AOW, vut of 
prepensioen ontvangt? 

  

348  STUDIEF  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u studiefinanciering ontvangt?   

349  ALIMEN  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u alimentatie ontvangt?   

350  ANDUITK  F1 

  Vraag 600 - Wilt u aangeven of u nog een andere uitkering 
ontvangt? 

  

351  ANDUITK_X  A200 

  Vraag 600 - Wat voor uitkering is dit?   

352  UITKDUUR_BIJSTAND_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze bijstandsuitkering (ABW)? 
(Jaren) 

  

353  UITKDUUR_BIJSTAND_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze bijstandsuitkering (ABW)? 
(Maanden) 

  

354  UITKDUUR_WWUITK_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze werkloosheidsuitkering 
(WW)/wachtgeld? (Jaren) 

  

355  UITKDUUR_WWUITK_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze werkloosheidsuitkering 
(WW)/wachtgeld? (Maanden) 

  

356  UITKDUUR_WAOUITK_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)/WAZ/WAJong? (Jaren) 

  

357  UITKDUUR_WAOUITK_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)/WAZ/WAJong? 
(Maanden) 

  

358  UITKDUUR_AOWUITK_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u dit pensioen, AOW, vut of 
prepensioen? (Jaren) 

  

359  UITKDUUR_AOWUITK_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u dit pensioen, AOW, vut of 
prepensioen? (Maanden) 

  

360  UITKDUUR_STUDIEF_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze studiefinanciering? (Jaren)   

361  UITKDUUR_STUDIEF_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze studiefinanciering? (Maanden)   

362  UITKDUUR_ALIMEN_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze alimentatie? (Jaren)   

363  UITKDUUR_ALIMEN_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze alimentatie? (Maanden)   

364  UITKDUUR_ANDUITK_JR  F2 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze andere uitkering? (Jaren)   

365  UITKDUUR_ANDUITK_MND  F3 

  Vraag 610 - Hoe lang heeft u deze andere uitkering? (Maanden)   
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366  HHINK  F2 

  Vraag 615 - Hoeveel is uw netto huishoudinkomen?   

367  FINSUBJ  F1 

  Vraag 620 - Is de laatste 12 maanden de financiële situatie van 
u/uw huishouden beter geworden, gelijk gebleven of slechter 
geworden? 

  

368  LVSTNL  F1 

  Vraag 625 - Als u zichzelf vergelijkt met andere mensen in 
Nederland, heeft u het dan beter, ongeveer even goed of slechter 
dan andere mensen? 

  

369  GELDHERK  F1 

  Vraag 630 - Heeft u of iemand in uw huishouden in 2010 geld of 
goederen gestuurd naar uw land van herkomst? 

  

370  GELDPART  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw partner, echtgenoot of verloofde?   

371  GELDKIND  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw kinderen?   

372  GELDOUD  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw ouders?   

373  GELDFAM  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw andere familieleden?   

374  GELDAND  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw anderen?   

375  GELDORG  F1 

  Vraag 640 - Was dat aan uw organisaties?   

376  TAALPART  F1 

  Vraag 650 - Praat u met uw partner vaak, soms of nooit 
Nederlands? 

  

377  TAALKIND  F1 

  Vraag 651 - Praat u vaak, soms of nooit met uw kinderen 
Nederlands? 

  

378  TAALGESP  F1 

  Vraag 652 - Heeft u, als u een gesprek in het Nederlands heeft, 
vaak, soms of nooit moeite met de Nederlandse taal? 

  

379  TAALKRAN  F1 

  Vraag 653 - Heeft u bij het lezen van kranten, brieven of folders 
vaak, soms of nooit moeite om de Nederlandse taal te begrijpen? 

  

380  TAALPEN  F1 

  Vraag 654 - En heeft u moeite met het schrijven in het 
Nederlands? 

  

381  ETNIGESP  F1 

  Vraag 655 - Kunt u een gesprek volgen in een taal die in uw land 
van herkomst wordt gesproken? 

  

382  ETNITAAL  F2 

  Vraag 656 - Welke taal is dit? INDIEN MEERDERE TALEN: 
WELKE TAAL KUNT U HET BESTE VOLGEN? 
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383  ETNITAAL_open  A255 

  Vraag 656 - Welke taal is dit? INDIEN MEERDERE TALEN: 
WELKE TAAL KUNT U HET BESTE VOLGEN? (Anders, 
namelijk:) 

  

384  ETNIVERS  F1 

  Vraag 657 - Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het verstaan 
van deze taal? 

  

385  ETNISPRE  F1 

  Vraag 658_1 -Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het spreken 
van deze taal? 

  

386  TAALVGL  F1 

  Vraag 658_2 -Spreekt u deze taal beter, even goed of slechter 
dan Nederlands? 

  

387  ETNILEES  F1 

  Vraag 659 - Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het lezen van 
deze taal? 

  

388  ETNIPEN  F1 

  Vraag 660 - En met het schrijven van deze taal?   

389  ENGFRDUI  F1 

  Vraag 662 - Heeft u, als u een gesprek in het engels heeft, `vaak`, 
`soms` of `nooit` moeite met de engelse taal? 

  

390  VOELNL  F1 

  Vraag 670 - In hoeverre voelt u zich Nederlander?   

391  VOELLVH  F1 

  Vraag 671 - In hoeverre voelt u zich <herkomst>?   

392  ZELFIDEN  F1 

  Vraag 672 - Voelt u zich: meer <herkomst> of meer Nederlander 
of beide evenveel? 

  

393  SUBGROEP  F2 

  Vraag 673_1 -Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich?   

394  SUBGROEP_open  A255 

  Vraag 673_1 -Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich? (andere 
groep, namelijk:) 

  

395  VOELANT  F1 

  Vraag 673_2 -In hoeverre voelt u zich <herkomst>?   

396  NATIONAL  F1 

  Vraag 674 - Heeft u de <herkomst> nationaliteit?   

397  NATIONNL  F1 

  Vraag 675 - Heeft u de Nederlandse nationaliteit?   

398  NLALTIJD  F1 

  Vraag 676 - Heeft u altijd de Nederlandse nationaliteit gehad?   

399  NLKIES  F1 

  Vraag 677 - Waarom heeft u gekozen voor de Nederlandse 
nationaliteit? 

  

400  NLKIES_open  A255 

  Vraag 677 - Waarom heeft u gekozen voor de Nederlandse 
nationaliteit? (anders, namelijk:) 
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401  WILTERUG  F1 

  Vraag 680 - Zou u voor altijd in uw land van herkomst willen gaan 
wonen? 

  

402  WELTRUG  F2 

  Vraag 681 - Wat is de belangrijkste reden dat u terug wilt?   

403  WELTRUG_open  A255 

  Vraag 681 - Wat is de belangrijkste reden dat u terug wilt? 
(anders, namelijk:) 

  

404  MOGTERUG  F1 

  Vraag 682 - Ziet u mogelijkheden om in uw land van herkomst te 
gaan wonen? 

  

405  NIETTRUG  F2 

  Vraag 683 - Wat is de belangrijkste reden dat u niet voor altijd in 
uw land van herkomst wilt gaan wonen? 

  

406  NIETTRUG_open  A255 

  Vraag 683 - Wat is de belangrijkste reden dat u niet voor altijd in 
uw land van herkomst wilt gaan wonen? (anders, namelijk:) 

  

407  HUISBUI  F1 

  Vraag 684 - Heeft u of uw huishouden een huis in uw land van 
herkomst? 

  

408  CONTHERK  F1 

  Vraag 700 - Heeft u veel, soms of nooit contact met uw familie in 
uw land van herkomst? 

  

409  BEZOEHER  F1 

  Vraag 705 - Gaat u elk jaar op bezoek bij familie of vrienden in uw 
land van herkomst? 

  

410  BEZ2010HER  F1 

  Vraag 710 - Ben u in 2010 in uw land van herkomst geweest?   

411  BEZ2010LANG  F1 

  Vraag 715 - Hoe lang bent u toen in uw land van herkomst 
geweest? 

  

412  HEIMWEE  F1 

  Vraag 720 - Heeft u vaak, soms of nooit heimwee naar uw land 
van herkomst? 

  

413  SPORTVER  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Sportvereniging? 

  

414  VRIJVER  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Vrijetijdsorganisatie? 

  

415  WIJKVER  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Buurt- of wijkvereniging of huurdersorganisatie? 

  

416  VAKBOND  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare 
belangenorganisatie? 
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417  ALLVER  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Organisatie van of voor allochtonen? 

  

418  POLPART  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Politieke partij of andere politieke organisatie? 

  

419  GODORG  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Organisatie voor geloof en religie? 

  

420  NATUURVER  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Organisatie voor natuur, milieu of internationale solidariteit? 

  

421  ANDORG  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Andere organisatie(s)? 

  

422  ANDORG_open  A255 

  Vraag 730 - Bezoekt u weleens bijeenkomsten of activiteiten van 
een Andere organisatie(s)? (namelijk:) 

  

423  GEENORG  F1 

  Vraag 730 - Bezoekt bijeenkomsten of activiteiten van geen van 
deze organisaties. 

  

424  UURWKVER  F3 

  Vraag 735 - Als u kijkt naar alle verenigingen waarvan u weleens 
bijeenkomsten of activiteiten bezoekt, hoeveel uur per week 
besteedt u daar aan? 

  

425  ORGETNI  F1 

  Vraag 745 - Met wie heeft u het meest contact in deze 
verenigingen of organisaties? 

  

426  CONTFAM  F1 

  Vraag 750 - Hoe vaak heeft u contact met familieleden in 
Nederland (die NIET bij u in huis wonen)? 

  

427  CONTVRIE  F1 

  Vraag 755 - Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of 
echt goede kennissen? 

  

428  CONTBUUR  F1 

  Vraag 760 - Hoe vaak heeft u contact met buren of buurtgenoten?   

429  CONTALL  F1 

  Vraag 765 - Hoe vaak heeft u contact met <herkomst> vrienden of 
kennissen? 

  

430  CONTBALL  F1 

  Vraag 766 - Hoe vaak heeft u contact met <herkomst> buren of 
<herkomst> mensen in uw buurt? 

  

431  CONTAUT  F1 

  Vraag 767 - Hoe vaak heeft u contact met autochtone vrienden of 
kennissen? 

  

432  CONTBAUT  F1 

  Vraag 768 - Hoe vaak heeft u contact met autochtone buren of 
buurtgenoten? 
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433  VRTIJDAN  F1 

  Vraag 769 - Heeft u in uw vrije tijd vaak, soms of nooit contact met 
mensen uit andere allochtone groepen? 

  

434  ANVEEL  F1 

  Vraag 770 - Met welke allochtone groep gaat u het meest om?   

435  ANVEEL_open  A255 

  Vraag 770 - Met welke allochtone groep gaat u het meest om? 
(anders, namelijk:) 

  

436  BEZOEK  F1 

  Vraag 775 - Komen er vaak, soms of nooit <autochtone 
Nederlandse/allochtone> vrienden of buren bij u op bezoek? 

  

437  VRTIJDNL  F1 

  Vraag 780 - Gaat u in uw vrije tijd vaak, soms of nooit om met 
<autochtone Nederlanders/allochtonen>? 

  

438  CONTACTV  F1 

  Vraag 785 - Heeft u in uw vrije tijd meer contact met autochtone 
Nederlanders of meer met <herkomst>? 

  

439  BESTVRIE  F1 

  Vraag 790 - Is dit iemand uit de <herkomst>, autochtone of een 
andere allochtone groep? 

  

440  OPLVRIE  F2 

  Vraag 791 - Wat is de hoogste opleiding die uw beste 
vriend/vriendin heeft afgemaakt, waar een diploma voor is 
behaald? 

  

441  OPLVRIE_open  A255 

  Vraag 791 - Wat is de hoogste opleiding die uw beste 
vriend/vriendin heeft afgemaakt, waar een diploma voor is 
behaald? (anders, namelijk:) 

  

442  AFKVRIKI  F1 

  Vraag 795 - (Stel dat u kinderen zou hebben:) Zou u het vervelend 
vinden als één van uw kinderen veel <autochtone/allochtone> 
vrienden of vriendinnen heeft? 

  

443  AFKPARKI  F1 

  Vraag 796 - (Stel dat u kinderen zou hebben:) Zou u het vervelend 
vinden als één van uw kinderen een autochtone/allochtone partner 
kiest? 

  

444  MANGELD  F1 

  Vraag 801 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? De 
man kan het beste de verantwoordelijkheid voor het geld hebben. 

  

445  INKJONGS  F1 

  Vraag 802 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Voor 
jongens is het belangrijker dan voor meisjes om hun eigen geld te 
verdienen. 

  

446  MANAANKA  F1 

  Vraag 803A - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Beslissingen over grote aankopen kan de man het beste nemen. 

  

447  MANAANKB  F1 

  Vraag 803B - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Beslissingen over grote aankopen kan de vrouw het beste nemen. 

  



        

 

 

Microdataservices 

 

Documentatie sim2011  33  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
448  VRWSTOPW  F1 

  Vraag 804 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Een 
vrouw moet stoppen met werken als ze een kind krijgt. 

  

449  INVLOUDF  F1 

  Vraag 805 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Bij 
belangrijke beslissingen moeten oudere familieleden meer invloed 
hebben dan jongere 

  

450  THUISHUW  F1 

  Vraag 806 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Kinderen kunnen het beste thuis wonen totdat ze gaan trouwen. 

  

451  VERTRFAMA  F1 

  Vraag 807A - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Ik 
vertrouw meer op mijn familie dan op mijn vrienden. 

  

452  VERTRFAMB  F1 

  Vraag 807B - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Ik 
vertrouw meer op mijn vrienden dan op mijn familie. 

  

453  KIBEZOUD  F1 

  Vraag 808 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Kinderen die dichtbij hun ouders wonen moeten minstens 1 keer 
per week bij hun ouders op bezoek gaan. 

  

454  KINDZORG  F1 

  Vraag 809 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Kinderen moeten voor hun ouders zorgen als deze hulp nodig 
hebben. 

  

455  ABORTUS  F1 

  Vraag 810 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Als 
een vrouw dat wenst moet het voor haar mogelijk zijn om een 
abortus uit te laten voeren. 

  

456  EUTH  F1 

  Vraag 811 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Als 
iemand niet lang meer te leven heeft en pijn lijdt, mag hij zelf 
beslissen over de beëindiging van zijn leven. 

  

457  DOODSTRA  F1 

  Vraag 812 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Het is 
goed dat in Nederland de doodstraf niet meer bestaat. 

  

458  HOMOLEV  F1 

  Vraag 813 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? 
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven 
kunnen leiden zoals zij dat willen. 

  

459  HOMOHUW  F1 

  Vraag 814 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? Het is 
goed dat homoseksuelen met elkaar mogen trouwen. 

  

460  HOMOFAM  F1 

  Vraag 815 - In hoeverre bent u het eens met de uitspraak? (Stel 
dat u kinderen zou hebben:) Ik zou het een probleem vinden als 
mijn kind een vaste partner heeft van hetzelfde geslacht. 
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461  KRTNED  F1 

  Vraag 820 - Op hoeveel dagen per week leest u Nederlandse 
kranten of tijdschriften? 

  

462  KRTEIG  F1 

  Vraag 821 - Op hoeveel dagen per week leest u <herkomst> 
kranten of tijdschriften? 

  

463  TVNED  F1 

  Vraag 822 - Op hoeveel dagen per week kijkt u op tv naar 
Nederlandse zenders? 

  

464  TVEIG  F1 

  Vraag 823 - Op hoeveel dagen per week kijkt u op tv naar 
<herkomst> zenders? 

  

465  SATEL  F1 

  Vraag 824 - Heeft u in dit huis een schotel of een 
satelietontvanger? 

  

466  BEZITPC  F1 

  Vraag 825 - Heeft u een computer waarmee u kunt internetten?   

467  INTNED  F1 

  Vraag 826 - Op hoeveel dagen per week bekijkt u internetsites?   

468  INTEIG  F1 

  Vraag 827 - Op hoeveel dagen per week bekijkt u <herkomst> 
internetsites? 

  

469  TEVRNED  F2 

  Vraag 830 - Wat vindt u van de Nederlandse samenleving?   

470  THUISNL  F1 

  Vraag 831 - Voelt u zich thuis in Nederland?   

471  GOEDNL  F1 

  Vraag 832 - In hoeverre ziet u Nederland als uw vaderland?   

472  GOEDLVH  F1 

  Vraag 833 - In hoeverre ziet u uw land van herkomst als uw 
vaderland? 

  

473  VERTROUW  F1 

  Vraag 834 - Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel 
te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan 
zijn in de omgang met mensen? 

  

474  VERTRREG  F2 

  Vraag 834_1 -Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
regering van Nederland? 

  

475  VERTRJUS  F2 

  Vraag 834_2 -Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
rechters in Nederland? 

  

476  VERTRPOL  F2 

  Vraag 834_3 -Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
politie in Nederland? 

  

477  GELUK  F1 

  Vraag 835 - In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is 
dat: 

  

478  POLINT  F1 

  Vraag 840 - Bent u geinteresseerd in politiek? Is dit:   
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479  VOLGNLPO  F1 

  Vraag 841 - Hoe vaak volgt u nieuws over de Nederlandse politiek 
op televisie, op de radio of in de dagbladen of internet? 

  

480  STEMINT  F1 

  Vraag 842 - Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede 
kamer, zou u dan gaan stemmen? 

  

481  STEMWS  F2 

  Vraag 843 - (Stel dat u mocht stemmen:) Op welke partij zou u 
dan (gaan) stemmen? 

  

482  ALLCUL  F1 

  Vraag 850 - Allochtonen moeten hun eigen cultuur en gewoonten 
loslaten. Bent u het hier..? 

  

483  ALLINT  F1 

  Vraag 851 - Vindt u dat de meeste allochtonen zelf genoeg doen 
om in Nederland te integreren? 

  

484  INTEGRA  F1 

  Vraag 853 - Vindt u dat u zelf goed bent geïntegreerd?   

485  TEMPMAR  F3 

  Vraag 860 - Wat vindt u van Marokkanen?   

486  TEMPTUR  F3 

  Vraag 861 - Wat vindt u van Turken?   

487  TEMPANT  F3 

  Vraag 862 - Wat vindt u van Antillianen?   

488  TEMPSUR  F3 

  Vraag 863 - Wat vindt u van Surinamers?   

489  TEMPAUT  F3 

  Vraag 864 - Wat vindt u van autochtone Nederlanders?   

490  NLRESP  F1 

  Vraag 870 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? De meeste Nederlanders hebben respect voor de 
islamitische cultuur. 

  

491  WESTLEEF  F1 

  Vraag 871 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Hoe mensen in het Westen leven en hoe moslims 
leven gaat niet samen. 

  

492  NLVROU  F1 

  Vraag 872 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Nederlandse vrouwen hebben teveel vrijheden. 

  

493  NLKIND  F1 

  Vraag 873 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Nederlandse kinderen luisteren niet goed genoeg naar 
hun ouders. 

  

494  MOSLRESP  F1 

  Vraag 875 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? De meeste 
moslims in Nederland hebben respect voor de Nederlandse 
cultuur. 

  

495  MOSLLEEF  F1 

  Vraag 876 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Hoe mensen 
in het Westen leven en hoe moslims leven gaat niet samen. 
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496  MOSLVRW  F1 

  Vraag 877 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? 
Moslimvrouwen hebben te weinig vrijheden. 

  

497  MOSLKIND  F1 

  Vraag 878 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Moslims in 
Nederland voeden hun kinderen te streng op. 

  

498  CULTDIV  F1 

  Vraag 890 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het is goed als een samenleving bestaat uit mensen 
van verschillende culturen 

  

499  ASIELMAKA  F1 

  Vraag 891A - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het moet makkelijker worden om in Nederland asiel te 
krijgen 

  

500  ASIELMAKB  F1 

  Vraag 891B - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het moet moeilijker worden om in Nederland asiel te 
krijgen 

  

501  RECHTUIT  F1 

  Vraag 892 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Allochtonen die legaal in Nederland mogen wonen, 
moeten dezelfde rechten op sociale zekerheid hebben als 
autochtone Nederlanders 

  

502  VEELALLO  F1 

  Vraag 893 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Er wonen in Nederland te veel allochtonen 

  

503  SLECHTWK  F1 

  Vraag 894 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het is slecht voor een wijk als er veel allochtonen 
komen wonen 

  

504  KANSALLO  F1 

  Vraag 895 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? In Nederland krijg je als allochtoon alle kansen 

  

505  RESPRECH  F1 

  Vraag 896 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? In Nederland worden je rechten als allochtoon 
gerespecteerd 

  

506  NLGASTV  F1 

  Vraag 897 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Nederland is een gastvrij land voor allochtonen 

  

507  OPENCULTA  F1 

  Vraag 898A - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Nederland staat open voor allochtone culturen 

  

508  OPENCULTB  F1 

  Vraag 898B - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Nederland staat niet open voor allochtone culturen 

  

509  DISCALG  F1 

  Vraag 900 - Sommige mensen zeggen dat allochtonen door 
Nederlanders worden gediscrimineerd. Gebeurt dit nooit, bijna 
nooit, af en toe, vaak of zeer vaak? 

  



        

 

 

Microdataservices 

 

Documentatie sim2011  37  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
510  DISCZELF  F1 

  Vraag 901 - Bent u zelf wel eens gediscrimineerd door 
Nederlanders? Hoe vaak is dat gebeurd: nooit, bijna nooit, af en 
toe, vaak of zeer vaak? 

  

511  DISCRED  F2 

  Vraag 902 - Waarom denkt u dat u toen gediscrimineerd bent?   

512  DISCRED_open  A255 

  Vraag 902 - Waarom denkt u dat u toen gediscrimineerd bent? 
(anders, namelijk:) 

  

513  DISCWERK  F1 

  Vraag 903 - Bent u gediscrimineerd op uw werk?   

514  DISCSOLL  F1 

  Vraag 904 - Bent u gediscrimineerd bij het vinden van een baan?   

515  DISCOFFI  F1 

  Vraag 905 - Bent u gediscrimineerd bij officiële instanties?   

516  DISCUIT  F1 

  Vraag 906 - Bent u ergens anders gediscrimineerd, b.v. op straat, 
bij het uitgaan of in het openbaar vervoer? 

  

517  KOOPWON  F1 

  Vraag 910 - Is het huis waarin u woont een huur- of een 
koopwoning? 

  

518  BUURTRED  F2 

  Vraag 911 - Waarom bent u in deze buurt komen wonen? Wat is 
de belangrijkste reden? 

  

519  BUURTRED_open  A255 

  Vraag 911 - Waarom bent u in deze buurt komen wonen? Wat is 
de belangrijkste reden? (anders, namelijk:) 

  

520  BRTTHUIS  F1 

  Vraag 912 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Ik voel me thuis in deze buurt. 

  

521  BRTPRET  F1 

  Vraag 913 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? In deze buurt gaan mensen op een prettige manier met 
elkaar om. 

  

522  BRTEIGEN  F1 

  Vraag 914 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Ik woon het liefste in een buurt waar veel mensen uit 
land van herkomst wonen. 

  

523  GELOOFT  F1 

  Vraag 920 - Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst of 
religie? 

  

524  RELIGIE  F2 

  Vraag 930 - Welk geloof is dat?   

525  RELIGIE_open  A255 

  Vraag 930 - Welk geloof is dat? (overige godsdienst, namelijk:)   

526  KERKBEZ  F1 

  Vraag 940 - Hoe vaak gaat u naar een godsdienstige 
bijeenkomst? 
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527  VADEREL  F1 

  Vraag 945 - Hoe vaak ging uw vader naar een godsdienstige 
bijeenkomst toen u zelf vijftien jaar oud was? 

  

528  RELIGSCH  F1 

  Vraag 950 - Wat vindt u van deze uitspraak? Kinderen moeten 
naar een school gaan die past bij het geloof van de ouders. 

  

529  GEENRELD  F1 

  Vraag 951 - Wat vindt u van deze uitspraak? Het is vervelend 
wanneer je dochter wil trouwen met iemand met een ander geloof. 

  

530  RELZELF  F1 

  Vraag 965 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Mijn geloof is een belangrijk deel van mezelf. 

  

531  RELKWET  F1 

  Vraag 966 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het doet pijn als iemand iets slechts zegt over mijn 
geloof. 

  

532  RELDENK  F1 

  Vraag 967 - In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Dat ik <geloof> ben, is iets waar ik vaak aan denk. 

  

533  RELPOL  F1 

  Vraag 970 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Het geloof 
moet een belangrijke rol spelen in de politiek. 

  

534  MENSGOD  F1 

  Vraag 971 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Het geloof is 
een privézaak tussen een gelovig mens en god. 

  

535  RELNIETPOL  F1 

  Vraag 972 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Geloof en 
politiek moeten niets met elkaar te maken hebben. 

  

536  GEBED  F1 

  Vraag 980 - Hoe vaak bidt u?   

537  RAMADAN  F1 

  Vraag 981 - Heeft u gevast met de laatste ramadan?   

538  HALAL  F1 

  Vraag 982 - Eet u halal?   

539  KORANLES  F1 

  Vraag 983 - Ging u als kind naar Koranlessen?   

540  ISREGEL  F1 

  Vraag 985 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Ik vind dat 
moslims helemaal moeten leven volgens de regels van de islam 

  

541  HOOFDBUI  F1 

  Vraag 986 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? Ik vind dat 
moslimvrouwen een hoofddoek moeten dragen als ze naar buiten 
gaan 

  

542  ISLNEGA  F1 

  Vraag 987 - Wat vindt u van de volgende uitspraak? De mensen in 
Nederland zijn veel te negatief over de islam 

  

543  ZHFDDOEK  F1 

  Vraag 988 - Draagt u een hoofddoek als u naar buiten gaat?   
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544  SPANGROE  F1 

  Vraag 990 - Denkt u dat spanningen tussen verschillende groepen 
in Nederland erger gaan worden? 

  

545  EXTREM  F1 

  Vraag 991 - Bent u bang voor geweld van moslimextremisten in 
Nederland? 

  

546  GEWELD  F1 

  Vraag 992 - Bent u bang voor geweld tegen moslims in 
Nederland? 

  

547  GEZONDH  F1 

  Vraag 1000 - Hoe goed is over het algemeen uw gezondheid? Is 
deze...? 

  

548  HUISARTS  F2 

  Vraag 1005 - Hoe vaak heeft u de laatste twee maanden voor u 
zelf de huisarts bezocht? 

  

549  LENGTE  F3 

  Vraag 1007 - Hoe lang bent u?   

550  GEWICHT  F3 

  Vraag 1008 - Hoeveel weegt u ongeveer?   

551  SPORTWIN  F1 

  Vraag 1010 - Hoeveel dagen per week heeft u in de WINTER 
tenminste 30 minuten per dag zulke lichaamsbeweging? 

  

552  SPORTZOM  F1 

  Vraag 1011 - Hoeveel dagen per week heeft u in de ZOMER 
tenminste 30 minuten per dag zulke lichaamsbeweging? 

  

553  FQSPORT  F1 

  Vraag 1015 - Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 
gesport? 

  

554  SPORTSRTC11  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Atletiek   

555  SPORTSRTC12  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Auto, motorsport   

556  SPORTSRTC13  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Badminton   

557  SPORTSRTC14  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Basketbal   

558  SPORTSRTC15  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Fitness, aerobics   

559  SPORTSRTC16  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Golf   

560  SPORTSRTC17  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Gymnastiek, turnen   

561  SPORTSRTC18  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Handbal   

562  SPORTSRTC19  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Hockey   

563  SPORTSRTC20  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Korfbal   
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564  SPORTSRTC21  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Paardrijden   

565  SPORTSRTC22  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Schaatsen   

566  SPORTSRTC23  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Skeeleren, skaten   

567  SPORTSRTC24  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Softbal, honkbal   

568  SPORTSRTC25  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Squash   

569  SPORTSRTC26  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Tafeltennis   

570  SPORTSRTC27  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Tennis   

571  SPORTSRTC28  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Toerfietsen, wielrennen   

572  SPORTSRTC29  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Trimmen, joggen   

573  SPORTSRTC30  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Vecht, verdedigingssport   

574  SPORTSRTC31  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Voetbal   

575  SPORTSRTC32  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Volleybal   

576  SPORTSRTC33  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Wandelsport   

577  SPORTSRTC34  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Zeilen, roeien, kanoen, surfen   

578  SPORTSRTC35  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Zwemmen   

579  SPORTSRTC36  F1 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Anders   

580  SPORTSRTC36_open  A255 

  Vraag 1020 - Welke sport doet u?: Anders, namelijk:   

581  SPORTTYP  F1 

  Vraag 1025 - Heeft u voor een van deze sporten de afgelopen 12 
maanden deelgenomen aan competities, toernooien of 
wedstrijden? 

  

582  SPORTPUB  F1 

  Vraag 1030 - Met wie heeft u het meeste contact bij het sporten?   

583  SPORTVRW  F1 

  Vraag 1035 - Bent u als vrijwilliger actief binnen een 
sportvereniging? 

  

584  SELECTKIND1  F2 

  Vraag 1050 - Inwonend kind, geselecteerd voor vraag 1051 tot 
1072. 

  

585  SELECTKIND1_GESLACHT  F1 

  Vraag 1050 - Geslacht van het geselecteerde kind.   
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586  SELECTKIND1_LEEFTIJD  F2 

  Vraag 1050 - Leeftijd van het geselecteerde kind.   

587  OPLKIND1  F1 

  Vraag 1051 - Welke opleiding doet uw kind nu? OF indien 
afgesloten: Van welke opleiding heeft uw kind als laatste een 
diploma gehaald? 

  

588  OPLKIND1_open  A255 

  Vraag 1051 - Welke opleiding doet uw kind nu? OF indien 
afgesloten: Van welke opleiding heeft uw kind als laatste een 
diploma gehaald? (anders, namelijk:) 

  

589  OPVGEDR1  F1 

  Vraag 1055 - In welke mate komt de volgende situatie bij u voor? 
Als ik eenmaal `nee` heb gezegd, blijf ik daarbij. 

  

590  OPVGEDR2  F1 

  Vraag 1056 - In welke mate komt de volgende situatie bij u voor? 
Ik geef mijn kind een tik of klap als hij/zij iets doet wat niet mag. 

  

591  OPVGEDR3  F1 

  Vraag 1057 - In welke mate komt de volgende situatie bij u voor? 
Ik let erop dat mijn kind volgens vaste regels leeft. 

  

592  OPVGEDR4  F1 

  Vraag 1058 - In welke mate komt de volgende situatie bij u voor? 
Wanneer ik mijn kind straf geef, leg ik meestal aan hem/haar uit 
waarom ik dat doe. 

  

593  OPVGEDR5  F1 

  Vraag 1059 - In welke mate komt de volgende situatie bij u voor? 
Nadat mijn kind thuisgekomen is, vraag ik mijn kind waar hij/zij 
geweest is. 

  

594  KINDGED1  F1 

  Vraag 1065 - Is de volgende uitspraak voor uw kind niet 
waar/beetje waar/wel waar?: Mijn kind wordt (in de laatste 6 
maanden) aardig gevonden door de meeste andere kinderen. 

  

595  KINDGED2  F1 

  Vraag 1066 - Is de volgende uitspraak voor uw kind niet 
waar/beetje waar/wel waar?: Mijn kind klaagt (in de laatste 6 
maanden) vaak over hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid. 

  

596  KINDGED3  F1 

  Vraag 1067 - Is de volgende uitspraak voor uw kind niet 
waar/beetje waar/wel waar?: Mijn kind vecht (in de laatste 6 
maanden) vaak met andere kinderen. 

  

597  KINDGED4  F1 

  Vraag 1068 - Is de volgende uitspraak voor uw kind niet 
waar/beetje waar/wel waar?: Mijn kind is (in de laatste 6 
maanden) vaak ongelukkig, verdrietig of in tranen. 

  

598  KINDGED5  F1 

  Vraag 1069 - Is de volgende uitspraak voor uw kind niet 
waar/beetje waar/wel waar?: Mijn kind heeft (in de laatste 6 
maanden) verkeerde vrienden. 
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599  OPVBEL1  F1 

  Vraag 1070 - In welke mate bent u het eens met de volgende 
uitspraak?: Ik vind opvoeden vaak heel moeilijk. 

  

600  OPVBEL2  F1 

  Vraag 1071 - In welke mate bent u het eens met de volgende 
uitspraak?: Mijn kind luistert slecht naar me. 

  

601  RELAKIND  F1 

  Vraag 1072 - In welke mate bent u het eens met de volgende 
uitspraak?: Hoe zou u uw relatie met uw kind omschrijven? 

  

602  OPVDOEL1  F1 

  Vraag 1073 - Volgorde belang van bezitten eigenschap: Een eigen 
mening hebben 

  

603  OPVDOEL2  F1 

  Vraag 1073 - Volgorde belang van bezitten eigenschap: Goede 
schoolresultaten behalen 

  

604  OPVDOEL3  F1 

  Vraag 1073 - Volgorde belang van bezitten eigenschap: Een 
religieus persoon zijn 

  

605  OPVDOEL4  F1 

  Vraag 1073 - Volgorde belang van bezitten eigenschap: Je 
gedragen zoals het hoort 

  

606  OPVDOEL5  F1 

  Vraag 1073 - Volgorde belang van bezitten eigenschap: Rekening 
houden met anderen 

  

607  BELHOGER  F1 

  Vraag 1074 - Hoe belangrijk vindt u het, dat uw kind of kinderen 
naar hbo of universiteit gaan? 

  

608  OPVOND1  F1 

  Vraag 1075 - Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar advies 
gekregen van uw ouders of schoonouders? 

  

609  OPVOND2  F1 

  Vraag 1076 - Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar advies 
gekregen van uw buren, vrienden of kennissen? 

  

610  OPVOND3  F1 

  Vraag 1077 - Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar advies 
gekregen van de kinderopvang, de peuterspeelzaal, of van 
school? 

  

611  OPVOND4  F1 

  Vraag 1078 - Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar advies 
gekregen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, of van het 
consultatiebureau? 

  

612  OPVOND5  F1 

  Vraag 1079 - Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar advies 
gekregen van het maatschappelijk werk, of van Bureau 
Jeugdzorg? 

  

613  ZELFALL  F1 

  Vraag 1100 - Ziet u zichzelf als allochtoon?   

614  V1500C1  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: interessant/leuk   
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615  V1500C2  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: vervelend   

616  V1500C3  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: te lang   

617  V1500C4  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: te moeilijk   

618  V1500C5  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: schending privacy   

619  V1500C6  F1 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: anders   

620  V1500C6_open  A255 

  Vraag 1500 - Wat vond u van het interview?: anders, namelijk:   

621  OPEN  F1 

  Vraag 1501 - Wilt u dit verduidelijken of nog iets anders vertellen 
dat voor dit onderzoek belangrijk kan zijn? 

  

622  OPEN_open  A255 

  Vraag 1501 - Wilt u dit verduidelijken of nog iets anders vertellen 
dat voor dit onderzoek belangrijk kan zijn? (toelichting:) 

  

623  HERHAAL  F1 

  Vraag 1505 - Bent u bereid om aan zo`n vervolgonderzoek mee te 
werken? 

  

624  VROUDER  F1 

  Vraag 1510 - Wilt u één van uw ouders erbij roepen?   

625  HHINK2  F2 

  Vraag 1511 - Hoe hoog is iedere maand het inkomen van het 
huishouden? 

  

626  FINSUBJ2  F1 

  Vraag 1512 - Is de laatste 12 maanden de financiële situatie van 
u/uw huishouden beter geworden, gelijk gebleven of slechter 
geworden? 

  

627  LVSTNL2  F1 

  Vraag 1513 - Als u zichzelf vergelijkt met andere mensen in 
Nederland, heeft u het dan beter, ongeveer even goed of slechter 
dan andere mensen? 

  

628  GELDHERK2  F1 

  Vraag 1514 - Heeft u of uw huishouden in 2010 geld of goederen 
gestuurd naar uw land van herkomst? 

  

629  V1515  F1 

  Vraag 1515 - Aan wie was dat?   

630  TIENEURO  F1 

  Vraag 1519 - Hoe belangrijk is het beloven van een beloning voor 
u geweest om aan dit onderzoek mee te doen? 

  

631  BON  F1 

  Vraag 1520 - Waar gaat uw voorkeur naar uit?   

632  GOEDDOEL  F1 

  Vraag 1521 - Aan welk goed doel wilt u het geld geven?   

633  ADRESWIJZ  F1 

  Vraag 1525 - Is er nog iets gewijzigd aan uw adresgegevens?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
634  TAALINT  F1 

  Vraag 1540 - ENQ.: In welke taal is het gesprek gevoerd met de 
respondent? 

  

635  TAALINT_open  A255 

  Vraag 1540 - ENQ.: In welke taal is het gesprek gevoerd met de 
respondent? (anders, namelijk:) 

  

636  TAALINT2  F1 

  Vraag 1541 - ENQ.: In welke taal is het gesprek gevoerd met de 
respondent? 

  

637  TAALINT2_open  A255 

  Vraag 1541 - ENQ.: In welke taal is het gesprek gevoerd met de 
respondent? (anders, namelijk:) 

  

638  TAALVAAR  F1 

  Vraag 1545 - ENQ.: Stel vast hoe goed de respondent Nederlands 
spreekt. 

  

639  INTBEGR  F1 

  Vraag 1550 - ENQ.: Stel vast hoe goed de respondent de vragen 
heeft begrepen. 

  

640  ALLEEN  F1 

  Vraag 1555 - ENQ.: Was u alleen met degene met wie u het 
gesprek voerde of waren er anderen bij en zijn deze anderen van 
invloed geweest op de antwoorden van de respondent? 

  

641  POSTCODE  F4 

  Postcode (numeriek)   

642  GEMNR  F4 

  Gemeentenummer   

643  intmaand  F2 

  interviewmaand   

644  etninter  F2 

  Etnische groep interviewer   

645  intjaar  F4 

  interviewjaar   

646  weegherk  F10.6 

  weegfactor per herkomstgroep   

647  ophtot  F8.2 

  ophoogfactor totaal   

648  weegtot  F8.2 

  weegfactor totaal   

649  etngrp  F8.2 

  herkomstgroepering op grond van eigen antwoorden   

650  geblpart  F8.2 

  geboorteland partner   

651  etnpart  F8.2 

  herkomstgroepering partner op grond van eigen antwoorden   

652  generat  F8.2 

  generatie op basis van eigen antwoorden respondenten   

653  genpart  F8.2 

  generatie partner op basis van eigen antwoorden respondenten   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
654  oplblnl  F8.2 

  land  waar opleidingen zijn gevolgd   

655  maxdipnl  F8.2 

  Hoogst behaalde diploma in Nederland   

656  maxdipbl  F8.2 

  Hoogst behaalde diploma in buitenland   

657  maxdsch  F8.2 

  hoogste tot nu toe behaalde diploma inc schoolgaanden   

658  ondpart  F8.2 

  Onderwijsparticipatie voltijd+hoofdact   

659  maxdip  F8.2 

  hoogste diploma niet-schoolgaanden   

660  maxdip1  F8.2 

  hoogste diploma niet-schoolgaanden in 4 klassen   

661  maxdsch1  F8.2 

  hoogste tot nu toe behaalde diploma inclusief schoolgaanden in 4 
klassen 

  

662  maxdipnu  F8.2 

  hoogste diploma incl schoolgaanden huidige opleiding   

663  maxdipn1  F8.2 

  hoogste diploma incl schoolgaanden huidge opleiding in 4 klassen   

664  urenwerk  F8.2 

  uren betaald werk   

665  urencat  F8.2 

  categorie uren betaald werk    

666  bb_ned  F8.2 

  arbeidsmarktpositie   

667  aantaut  F8.2 

  aantal autochtonen   

668  aantmar  F8.2 

  aantal marokkanen   

669  aantant  F8.2 

  aantal antillianen   

670  aantonw  F8.2 

  aantal overig niet-westers   

671  aantow  F8.2 

  aantal overig westers   

672  aantsur  F8.2 

  aantal surinamers   

673  aanttur  F8.2 

  aantal turken   

674  GBAGESLACHT  A1 

  Geslacht (in geval van geslwyz: 'laatste' geslacht)   

675  GBAGEBOORTEJAAR  A4 

  Geboortejaar   

676  GBAGEBOORTEMAAND  A2 

  Geboortemaand   
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677  GBAGENERATIE  A1 

  Herkomstgroepering Generaties (was variabele ETNGEN)   

678  GBAETNGRP  A1 

  Herkomstgroepering GBA (8 groepen)   
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON 

Het microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON). Alle 

Records in het microdatabestand zijn voorzien van een RINPEROON-nummer hebben de 

waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. Uitsluitend de combinatie van 

RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een uniek persoon. Koppelen aan 

andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau moet daarom alleen worden 

uitgevoerd op records met RINPERSOONS ‘R’.  

  

 


