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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 2015 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 

SIM2015V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

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

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

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

procedure. 

 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”.  

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: 

 SIM2015CAWI-vragenlijst, TNS NIPO 14-1-2015; 

 SIM2015Veldwerkverslag, TNS NIPO/Veldkamp en Labyrinth, oktober 2015; 

 SIM2015Verantwoording,Survey integratie Minderheden 2015, SCP 2016; 

 
. 

 

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 Integratie en samenleving van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (szw) is in 2015 de Survey integratie migranten (sim’15) 

uitgevoerd onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Somalische en Poolse 

Nederlanders en een autochtoon Nederlandse referentiegroep. Het ministerie continueert 

hiermee de inmiddels lange lijn van overheidsbetrokkenheid bij de informatievoorziening 

over migrantengroepen. De start daarvan ligt in 1988, toen onder de vier grote niet-

westerse groepen de eerste survey Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen 

(spva) werd uitgevoerd. Daarna is dergelijk onderzoek opnieuw verricht in 1991, 1994, 

1998, 2002, 2004, 2006 en 2010/’11. Voorts zijn twee surveys uitgevoerd onder 

verschillende vluchtelingengroepen (in 2003 en 2009), en onder Chinezen en Polen (in 

2009). 

Het doel van de survey is om de positie van de genoemde migrantengroepen in Nederland 

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

deze groepen door de tijd heen volgen. De kosten van de survey zijn opgebracht door het 

ministerie; het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) was verantwoordelijk voor de 

uitvoering ervan. Daarbij heeft het scp samengewerkt met het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (cbs) en de onderzoeksbureaus tns Nipo, Veldkamp Marktonderzoek en 

Labyrinth Onderzoek en Advies. Het cbs heeft de steekproef getrokken en de bestanden 

gewogen. Tns Nipo, Veldkamp en Labyrinth hebben gezamenlijk het veldwerk 

uitgevoerd. Tevens heeft tns Nipo een onderzoeksverantwoording opgesteld (Van Thiel et 

al. 2015) en het cbs heeft een memo (De Heij & Gouweleeuw 2015) opgesteld over de 

steekproeftrekking en de weging. 

Populatieafbakening 

Dit bestand bestaat uit 6.829 records (alle geslaagde interviews) en bevat de resultaten 

van het interview, enkele achtergrondkenmerken uit de steekproef, en informatie over het 

instrument, aantal contactpogingen en de interviewer.  
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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  status  F16 

  Status   

4  bron  F16 

  Bron TNS-NIPO / Labyrinth   

5  etngba  F16 

  Vraag 90010: Respondent behoort tot volgende GROEP:   

6  taal  F16 

  Vraag 99990: In welke taal wilt u de vragenlijst invullen?   

7  gengba  F16 

  Generatie   

8  duur  F16 

  LengteInterview (seconden)   

9  jaar  A4 

  Jaar   

10  maand  A2 

  Maand   

11  postcode  A4 

  Postcode   

12  gemeentegrootte  F16 

  Gemeentegrootte   

13  gemcodfout  F16 

  Gemeentecode   

14  interviewerid  F16 

  Interviewerid   

15  countcontact  F16 

  Aantal contactpogingen   

16  gebland  F16 

  Vraag 200: Eerst stellen we wat vragen over u en uw gezin. Waar 
bent u geboren? 

  

17  gebland_o  A35 

  Vraag 200: Eerst stellen we wat vragen over u en uw gezin. Waar 
bent u geboren? 

  

18  geblpa  F16 

  Vraag 250: Waar is uw vader geboren?   

19  geblpa_o  A40 

  Vraag 200: Waar is uw vader geboren? ANDERS   

20  geblma  F16 

  Vraag 300: Waar is uw moeder geboren?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
21  geblma_o  A37 

  Vraag 300: Waar is uw moeder geboren? ANDERS   

22  geslacht  F16 

  Vraag 350: Wat is uw geslacht? Ik ben een:   

23  leeftijd  F16 

  Vraag 400: Hoe oud bent u?   

24  kinderen  F16 

  Vraag 410: Heeft u kinderen? Hiermee bedoelen we ook kinderen 
die niet in huis w 

  

25  aantkind  F16 

  Vraag 420: Hoeveel kinderen heeft u?   

26  kindhuis  F16 

  Vraag 42010: Hoeveel kinderen wonen bij u in huis?   

27  lftkindo  F16 

  Vraag 570: leeftijd (oudste kind)   

28  lftkindj  F16 

  Vraag 570: leeftijd (jongste kind)   

29  geblkindo  F16 

  Vraag 580: Waar is uw (thuiswonende  \  oudste) kind geboren?   

30  geblkindo_o  A28 

  Vraag 580: Waar is uw (thuiswonende  \  oudste) kind geboren? 
ANDERS 

  

31  geblkindj  F16 

  Vraag 580: Waar is uw (jongste) kind geboren?   

32  geblkindj_o  A28 

  Vraag 580: Waar is uw (jongste) kind geboren? ANDERS   

33  nietinwkind  F16 

  Vraag 1010: Hoeveel kinderen wonen niet (meer) bij u in huis?   

34  kindnl  F16 

  Vraag 1150: Waar wonen de kinderen die niet bij u in huis wonen? 
In Nederland, i 

  

35  partner  F16 

  Vraag 430: Heeft u een partner?   

36  huwpart  F16 

  Vraag 670: Bent u getrouwd met uw partner of is er sprake van 
geregistreerd part 

  

37  parthuis  F16 

  Vraag 43010: Woont uw partner bij u in huis?   

38  partnl  F16 

  Vraag 660: Woont uw partner in Nederland, (in (land van herkomst)) 
of in een and 

  

39  geslpart  F16 

  Vraag 530: Wat is het geslacht van uw partner?   

40  lftpart  F16 

  Vraag 540: Wat is de leeftijd van uw partner?   

41  geblpart  F16 

  Vraag 550: Waar is uw partner geboren?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
42  geblpart_o  A25 

  Vraag 550: Waar is uw partner geboren? ANDERS   

43  geblpapa  F16 

  Vraag 900: Waar is de vader van uw partner geboren?   

44  geblpapa_o  A22 

  Vraag 900: Waar is de vader van uw partner geboren? ANDERS   

45  geblpama  F16 

  Vraag 950: Waar is de moeder van uw partner geboren?   

46  geblpama_o  A44 

  Vraag 950: Waar is de moeder van uw partner geboren? ANDERS   

47  parthfda  F16 

  Vraag 5660: Welk van deze beschrijvingen past het beste bij uw 
partner? 

  

48  parthfda_o  A105 

  Vraag 5660: Welk van deze beschrijvingen past het beste bij uw 
partner? ANDERS 

  

49  huishoverig  F16 

  Vraag 590: Wonen er behalve deze mensen nog andere mensen in 
het huishouden? 

  

50  nhuisover  F16 

  Vraag 600: Hoeveel andere mensen wonen in het huishouden?   

51  overwie  F16 

  Vraag 60010: Zijn deze andere mensen familie van u?   

52  gezpos  F16 

  Vraag 510: Welke situatie is het meest op u van toepassing?   

53  gezpos_o  A160 

  Vraag 510: Welke situatie is het meest op u van toepassing? 
ANDERS 

  

54  koopwon  F16 

  Vraag 9100: Is het huis waarin u woont een huur- of een 
koopwoning? 

  

55  wiehuur  F16 

  Vraag 20520: Van wie huurt u de woning?   

56  soorthuis  F16 

  Vraag 20000: In wat voor soort huis woont u?   

57  keukdeel  F16 

  Vraag 20400: Met hoeveel personen deelt u de keuken?   

58  wcdeel  F16 

  Vraag 20500: Met hoeveel personen deelt u het toilet en de 
badkamer? 

  

59  tevrhuis  F16 

  Vraag 20700: Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?   

60  migrjaar  F16 

  Vraag 2050: In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen 
wonen? 

  

61  redmigr2  F16 

  Vraag 2000: Waarom bent u in Nederland komen wonen? Wat was 
uw belangrijkste red 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
62  redmigr2_o  A250 

  Vraag 2000: Waarom bent u in Nederland komen wonen? Wat was 
uw belangrijkste red 

  

63  redmi_p2  F16 

  Vraag 2250: Waarom is uw partner in Nederland komen wonen? 
Wat was zijn\haar bel 

  

64  redmi_p2_o  A250 

  Vraag 2250: Waarom is uw partner in Nederland komen wonen? 
Wat was zijn\haar bel 

  

65  oplbl  F16 

  Vraag 2350: Heeft u BUITEN Nederland, (bijvoorbeeld in (land van 
herkomst) of in 

  

66  maxoplbl  F40 

  Vraag 2400: Wat is de hoogste schoolopleiding die u buiten 
Nederland heeft gedaa 

  

67  maxoplbl_o  A249 

  Vraag 2400: Wat is de hoogste schoolopleiding die u buiten 
Nederland heeft gedaa 

  

68  diplbl  F16 

  Vraag 2500: Heeft u een diploma van deze opleiding? Heeft u de 
opleiding afgemaa 

  

69  ondlvh  F16 

  Vraag 2560: Was dit een opleiding in (land van herkomst), of in een 
ander land? 

  

70  maxoplpool  F16 

  Vraag 24010: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

71  maxopltur  F16 

  Vraag 24020: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

72  maxoplmar  F16 

  Vraag 24030: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

73  maxoplant  F16 

  Vraag 24040: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

74  maxoplsur  F16 

  Vraag 24050: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

75  maxoplsom  F16 

  Vraag 24060: Kunt u nu nogmaals aangeven wat de hoogste 
opleiding is die u buite 

  

76  ondjrbl  F16 

  Vraag 2550: Hoeveel jaar bent u in totaal BUITEN NEDERLAND 
naar school geweest? 

  

77  schoolg  F16 

  Vraag 2600: Doet u nu een opleiding?   

     



        

 

 

Microdataservices 

 

Documentatie sim2015  11  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
78  voltopl  F16 

  Vraag 2650: Is deze opleiding een voltijdse dagopleiding?   

79  huidopl  F16 

  Vraag 2700: Welke opleiding doet u nu?   

80  huidopl_o  A149 

  Vraag 2700: Welke opleiding doet u nu? ANDERS   

81  oplnl  F16 

  Vraag 2900: Heeft u (voor deze opleiding eerder (in Nederland)) een 
opleiding ge 

  

82  maxoplnl  F40 

  Vraag 2950: Wat is de hoogste opleiding die u (VOOR deze 
opleiding (in Nederland 

  

83  maxoplnl_o  A142 

  Vraag 2950: Wat is de hoogste opleiding die u (VOOR deze 
opleiding (in Nederland 

  

84  diplnl1  F28 

  Vraag 3050: Heeft u een diploma van deze opleiding?   

85  maxdipp  F16 

  Vraag 3100: Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft 
afgemaakt, waar een 

  

86  maxdipp_o  A102 

  Vraag 3100: Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft 
afgemaakt, waar een 

  

87  maxdippa  F16 

  Vraag 3200: Wat is het hoogste schooldiploma van uw vader?   

88  maxdippa_o  A115 

  Vraag 3200: Wat is het hoogste schooldiploma van uw vader? 
ANDERS 

  

89  maxdipma  F16 

  Vraag 3250: Wat is het hoogste schooldiploma van uw moeder?   

90  maxdipma_o  A134 

  Vraag 3250: Wat is het hoogste schooldiploma van uw moeder? 
ANDERS 

  

91  inbcurus  F16 

  Vraag 4000: Heeft u dit programma gevolgd, bent u er nu mee bezig 
of heeft u gee 

  

92  inbexam  F16 

  Vraag 40000: Heeft u het inburgeringsexamen gehaald?   

93  nlcurs  F16 

  Vraag 4450: Heeft u een cursus Nederlandse taal gevolgd of bent u 
dat nog van pl 

  

94  nuwerk  F16 

  Vraag 5000: Heeft u nu betaald werk?   

95  zelfst  F16 

  Vraag 5100: Werkt u als werknemer in loondienst?   

96  beroep  A250 

  Vraag 5110: Wat voor soort werk doet u nu?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
97  beroep_cod  A4 

  Vraag 5110: Wat voor soort werk doet u nu?   

98  bedrijf  A250 

  Vraag 5120: Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u nu?   

99  bedrijf_cod  F16 

  Vraag 5120: Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u nu?   

100  urenwrk1  F16 

  Vraag 5140: Hoeveel uur werkt u per week volgens uw 
arbeidscontract? 

  

101  urenwr1x  F16 

  Vraag 5150: Werkt u meer of minder dan 12 uur per week?   

102  onderben  F16 

  Vraag 5180: Past het werk dat u nu doet bij het niveau van uw 
opleiding? 

  

103  vastwerk  F16 

  Vraag 5200: Heeft u nu een vaste baan of een tijdelijke baan?   

104  contactw  F16 

  Vraag 5210: Heeft u op uw werk meer contact met autochtone 
Nederlanders of meer 

  

105  zelffree  F16 

  Vraag 5250: Heeft u een eigen bedrijf, werkt u in het bedrijf van uw 
partner of 

  

106  beroep2  A250 

  Vraag 5260: Wat voor soort werk doet u nu? Kunt een omschrijving 
geven van u wer 

  

107  beroep2_cod  A4 

  Vraag 5260: Wat voor soort werk doet u nu? Kunt een omschrijving 
geven van u wer 

  

108  urenwrkz  F16 

  Vraag 5280: Hoeveel uur per week werkt u ongeveer?   

109  urenwr2x  F16 

  Vraag 5290: Werkt u meer of minder dan 12 uur per week?   

110  contacwz  F16 

  Vraag 5300: Heeft u op uw werk meer contact met autochtone 
Nederlanders of meer 

  

111  gevwerk  F16 

  Vraag 11700: Hoe vaak moet u gevaarlijk werk doen?   

112  zwaarwerk  F16 

  Vraag 11800: Hoe vaak doet u werk dat lichamelijk zwaar is (bijv 
zware dingen ti 

  

113  snelwerk  F16 

  Vraag 11900: Hoe vaak moet u erg snel werken?   

114  arbervj  F16 

  Vraag 5350: Hoe lang heeft u tot nu toe in totaal (in Nederland) 
gewerkt? jaar ( 

  

115  arbervm  F16 

  Vraag 5350: Hoe lang heeft u tot nu toe in totaal (in Nederland) 
gewerkt? maand 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
116  werknl  F16 

  Vraag 5400: Heeft u ooit (in Nederland) betaald werk gehad?   

117  arberv_wj  F16 

  Vraag 5410: Hoe lang heeft u in totaal (in Nederland) gewerkt? jaar 
(jj) 

  

118  arberv_wm  F16 

  Vraag 5410: Hoe lang heeft u in totaal (in Nederland) gewerkt? 
maand (mm) 

  

119  nrwrkduurj  F16 

  Vraag 5420: Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald 
werk had (in N 

  

120  nrwrkduurm  F16 

  Vraag 5420: Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald 
werk had (in N 

  

121  hfdact  F16 

  Vraag 5500: Wat is de omschrijving die het meest bij u past?   

122  hfdact_o  A250 

  Vraag 5500: Wat is de omschrijving die het meest bij u past? 
DIVERSEN 

  

123  wilw12uv2  F16 

  Vraag 5540: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 
12 uur per week 

  

124  zoek2m  F16 

  Vraag 5590: Heeft u de afgelopen twee maanden iets gedaan om 
aan werk te komen v 

  

125  taalpart  F16 

  Vraag 6500: Praat u met uw partner vaak, soms of nooit 
Nederlands? 

  

126  taalkind  F16 

  Vraag 6510: Praat u vaak, soms of nooit met uw kinderen 
Nederlands? 

  

127  taalgesp  F16 

  Vraag 6520: Heeft u, als u een gesprek in het Nederlands heeft, 
vaak, soms of no 

  

128  taalkran  F16 

  Vraag 6530: Heeft u bij het lezen van kranten, brieven of folders 
vaak, soms of 

  

129  taalpen  F16 

  Vraag 6540: En heeft u moeite met het schrijven in het Nederlands?   

130  etnigesp  F16 

  Vraag 6550: Kunt u een gesprek volgen in een taal die in (land van 
herkomst) wor 

  

131  etnitaal  F16 

  Vraag 6560: Welke taal is dit? U mag ??n taal kiezen. Het gaat om 
de taal die u 

  

132  etnitaal_o2  A167 

  Vraag 6560: Welke taal is dit? U mag ??n taal kiezen. Het gaat om 
de taal die u 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
133  etnispre  F16 

  Vraag 6570: Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het spreken van 
<ETNITAAL>? 

  

134  engfrdui  F16 

  Vraag 6620: Heeft u, als u een gesprek in het Engels heeft, vaak, 
soms of nooit 

  

135  voelnl  F16 

  Vraag 6700: In hoeverre voelt u zich Nederlander?   

136  voellvh  F16 

  Vraag 6710: In hoeverre voelt u zich (Herkomst)?   

137  zelfiden  F16 

  Vraag 6720: Voelt u zich: meer (Herkomst) of meer Nederlander of 
beide evenveel? 

  

138  subgroep  F16 

  Vraag 6730: Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich?   

139  subgroep_o2  A50 

  Vraag 6730: Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich? DIVERSEN   

140  national  F16 

  Vraag 6740: Heeft u de (Herkomst) nationaliteit?   

141  nationnl  F16 

  Vraag 6750: Heeft u de Nederlandse nationaliteit?   

142  geldherk  F16 

  Vraag 6300: Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 
twaalf maanden ge 

  

143  wilterug  F16 

  Vraag 6800: Zou u voor altijd in (land van herkomst) willen gaan 
wonen? 

  

144  toekherk  F16 

  Vraag 6820: Hoe denkt u dat uw toekomst er over 5 jaar uit ziet?   

145  huisbui  F16 

  Vraag 6840: Heeft u zelf (of uw ouders) een huis in (land van 
herkomst)? 

  

146  conherk  F16 

  Vraag 7000: Kunt u aangeven hoe vaak u contact heeft met uw 
familie in (land van herkomst) 

  

147  bez2010her  F16 

  Vraag 7100: Bent u in de afgelopen twaalf maanden in (land van 
herkomst) geweest 

  

148  bez2010lang  F16 

  Vraag 7150: Hoe lang bent u toen in (land van herkomst) geweest?   

149  bezoek  F16 

  Vraag 7750: Komen er vaak, soms of nooit <autochtone 
Nederlandse/allochtone> vri 

  

150  vrtijdnl  F16 

  Vraag 7800: Gaat u in uw vrije tijd vaak, soms of nooit om met 
<autochtone Neder 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
151  contactv  F16 

  Vraag 7850: Heeft u in uw vrije tijd meer contact met autochtone 
Nederlanders of 

  

152  contball  F16 

  Vraag 7660: Hoe vaak heeft u contact met: - (Herkomst) buren of 
(Herkomst) mense 

  

153  contall  F16 

  Vraag 7650: Hoe vaak heeft u contact met: - (Herkomst) vrienden of 
kennissen 

  

154  contaut  F16 

  Vraag 7670: Hoe vaak heeft u contact met: - autochtone vrienden of 
kennissen 

  

155  contbaut  F16 

  Vraag 7680: Hoe vaak heeft u contact met: - autochtone buren of 
buurtgenoten 

  

156  contwens  F16 

  Vraag 7690: Zou u meer contact willen hebben met (autochtone 
Nederlanders  \  al 

  

157  anveelmar  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Marokka 

  

158  anveeltur  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Turken 

  

159  anveelant  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Antilli 

  

160  anveelsur  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Surinam 

  

161  anveelpol  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Polen 

  

162  anveelaut  F16 

  Vraag 7700: Hoe vaak heeft u contact met mensen uit de volgende 
groepen? Autocht 

  

163  tvned  F16 

  Vraag 8220: Op hoeveel dagen per week kijkt u op tv naar 
Nederlandse zenders? 

  

164  tveig  F16 

  Vraag 8230: Op hoeveel dagen per week kijkt u op tv naar 
(Herkomst) zenders? 

  

165  inteig  F16 

  Vraag 8270: Op hoeveel dagen per week bekijkt u (Herkomst) 
internetsites? 

  

166  afkvriki  F16 

  Vraag 7950: zou u het vervelend vinden als ??n van uw kinderen 
veel (autochtone 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
167  afkparki  F16 

  Vraag 7960: zou u het vervelend vinden als ??n van uw kinderen 
een (autochtone N 

  

168  mangeld  F16 

  Vraag 8010: De man kan het beste de verantwoordelijkheid voor het 
geld hebben 

  

169  inkjongs  F16 

  Vraag 8010: Voor jongens is het belangrijker dan voor meisjes om 
hun eigen geld 

  

170  manaanka  F16 

  Vraag 8010: Beslissingen over grote aankopen kan de man het 
beste nemen 

  

171  vrwstopw  F16 

  Vraag 8010: Een vrouw moet stoppen met werken als ze een kind 
krijgt 

  

172  homolev  F16 

  Vraag 8010: Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten 
hun leven kunnen lei 

  

173  homohuw  F16 

  Vraag 8010: Het is goed dat homoseksuelen met elkaar mogen 
trouwen 

  

174  homofam  F16 

  Vraag 8014: Ik zou het een probleem vinden als mijn kind een vaste 
partner heeft 

  

175  homoacc  F16 

  Vraag 8010: Ik vind het aanstootgevend als twee mannen op straat 
hand in hand lo 

  

176  tevrned  F16 

  Vraag 8300: Wat vindt u van de Nederlandse samenleving?   

177  thuisnl  F16 

  Vraag 8310: Voelt u zich thuis in Nederland?   

178  vertrouw  F16 

  Vraag 8340:Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te 
vertrouwen zijn 

  

179  vertrreg  F16 

  Vraag 834010: Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
regering van Nederl 

  

180  vertrpol  F16 

  Vraag 834030: Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
politie in Nederlan 

  

181  vertrzorg  F16 

  Vraag 834040: Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
gezondheidszorg in 

  

182  tempmar  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Marokkanen   

183  temptur  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Turken   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
184  tempant  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Antillianen   

185  tempsur  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Surinamers   

186  temppol  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Polen   

187  tempaut  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van autochtone Nederlanders   

188  tempjod  F16 

  Vraag 8590: Wat vindt u van Joden   

189  relpol  F16 

  Vraag 9700: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende 
uitspraken? He 

  

190  moslleef  F16 

  Vraag 8760: Hoe mensen in het Westen leven en hoe moslims leven 
gaat niet samen. 

  

191  cultdiv  F16 

  Vraag 8900: Het is goed als een samenleving bestaat uit mensen 
van verschillende 

  

192  geenreld  F16 

  Vraag 9510: Het is vervelend wanneer je dochter wil trouwen met 
iemand met een a 

  

193  veelallo  F16 

  Vraag 8930: Er wonen in Nederland te veel allochtonen.   

194  slechtwk  F16 

  Vraag 8940: Het is slecht voor een wijk als er veel allochtonen 
komen wonen. 

  

195  kansallo  F16 

  Vraag 8950: In Nederland krijg je als allochtoon alle kansen.   

196  resprech  F16 

  Vraag 8950: In Nederland worden je rechten als allochtoon 
gerespecteerd. 

  

197  nlgastv  F16 

  Vraag 8950: Nederland is een gastvrij land voor allochtonen.   

198  openculta  F16 

  Vraag 8950: Nederland staat open voor allochtone culturen.   

199  soccon  F16 

  Vraag 899020: Binnen de (herkomst) gemeenschap letten mensen 
heel erg op elkaar. 

  

200  normconf  F16 

  Vraag 899010: Binnen de (herkomst) gemeenschap wordt er vaak 
druk op je uitgeoef 

  

201  huwdwang  F16 

  Vraag 899030: Mijn familie heeft veel invloed (gehad) op de keuze 
voor mijn part 

  

202  discalg  F16 

  Vraag 9000: Sommige mensen zeggen dat allochtonen door 
Nederlanders worden gedis 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
203  discalg2  F16 

  Vraag 900020: Sommige mensen zeggen dat door Nederlanders 
worden gediscrimineerd 

  

204  disczelf  F16 

  Vraag 9010: Bent u zelf wel eens gediscrimineerd door 
Nederlanders? Hoe vaak is 

  

205  gelooft  F16 

  Vraag 9200: De volgende vragen gaan over geloof. Rekent u 
zichzelf tot een bepaa 

  

206  religie  F16 

  Vraag 9300: Welk geloof is dat?   

207  religie_o2  A250 

  Vraag 9300: Welk geloof is dat? DIVERSEN   

208  kerkbez  F16 

  Vraag 9400: Hoe vaak gaat u naar een godsdienstige bijeenkomst?   

209  fqsport  F16 

  Vraag 10320: Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gesport?   

210  hertrots2  A481 

  Vraag 30070: Als u denkt aan (land van herkomst). Kunt u voor (land 
van herkomst 

  

211  nltrots2  A481 

  Vraag 30080: Als u denkt aan Nederland. Kunt u voor Nederland in 
enkele woorden 

  

212  relzelf  F16 

  Vraag 9650: In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Mijn geloof i 

  

213  relkwet  F16 

  Vraag 9650: In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Het doet pijn 

  

214  reldenk  F16 

  Vraag 9650: In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraak? Dat ik (GELOO 

  

215  gebed  F16 

  Vraag 9800: Hoe vaak bidt u?   

216  ramadan  F16 

  Vraag 9810: Heeft u gevast met de laatste ramadan?   

217  halal  F16 

  Vraag 9820: Eet u halal?   

218  isregel  F16 

  Vraag 9850: Wat vindt u van de volgende uitspraak? Ik vind dat 
moslims helemaal 

  

219  islnega  F16 

  Vraag 9870: De mensen in Nederland zijn veel te negatief over de 
islam. 

  

220  zhfddoek  F16 

  Vraag 9880: Draagt u een hoofddoek als u naar buiten gaat?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
221  wrijving  F16 

  Vraag 9910: Hoe groot is, volgens u, in Nederland de spanning 
tussen autochtonen 

  

222  spangroe  F16 

  Vraag 9900: Denkt u dat spanningen tussen autochtonen en 
allochtonen in Nederlan 

  

223  kwetspiet  F16 

  Vraag 9030: Zwarte piet is kwetsend   

224  sintfeest  F16 

  Vraag 9050: In hoeverre bent u het met de volgende stelling eens? 
Zwarte piet ma 

  

225  extrem  F16 

  Vraag 991010: Bent u bang voor geweld van moslimextremisten in 
Nederland? 

  

226  geweld  F16 

  Vraag 9920: Bent u bang voor geweld tegen moslims in Nederland?   

227  issteun  F16 

  Vraag 200010: Ik heb begrip voor jongeren die vanuit Nederland 
voor IS (Islamiti 

  

228  geweldgeloof  F16 

  Vraag 200020: Ik heb begrip voor mensen die voor hun geloof 
geweld gebruiken. 

  

229  inmengfout  F16 

  Vraag 200110: De (herkomst) regering zou zich niet met (GROEP) 
in Nederland moet 

  

230  inmengok  F16 

  Vraag 200120: Het is goed als de (herkomst) regering zich bemoeit 
met (GROEP) in 

  

231  gezond  F16 

  Vraag 10: Nu volgen er een aantal vragen over uw gezondheid. Hoe 
zou u over het 

  

232  bezig  F16 

  Vraag 20: Heeft u op dit moment door uw gezondheid moeite om 
bepaalde dingen te 

  

233  trap  F16 

  Vraag 30: Heeft u op dit moment door uw gezondheid moeite een 
paar trappen te lo 

  

234  licbereikt  F16 

  Vraag 4010: Heeft u minder gedaan of bereikt dan u zou willen door 
uw lichamelij 

  

235  licnietdoen  F16 

  Vraag 4020: Kon u in de afgelopen vier weken door uw lichamelijke 
gezondheid bep 

  

236  emobereikt  F16 

  Vraag 5010: Heeft u minder gedaan of bereikt dan u zou willen door 
emotionele pr 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
237  emonietdoen  F16 

  Vraag 5020: Kon u in de afgelopen vier weken door emotionele 
problemen bepaald w 

  

238  pijn  F16 

  Vraag 60: Heeft u door pijn de afgelopen vier weken uw normale 
bezigheden minder 

  

239  kalm  F16 

  Vraag 90: De volgende vier vragen gaan over hoe u zich de 
afgelopen vier weken h 

  

240  somber  F16 

  Vraag 100: Hoe vaak voelde u zich de afgelopen vier weken 
neerslachtig en somber 

  

241  energie  F16 

  Vraag 110: Hoe vaak had u veel energie in de afgelopen vier 
weken? 

  

242  bezoekmog  F16 

  Vraag 120: Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of 
emotionele problemen he 

  

243  huisarts  F16 

  Vraag 10050: Hoe vaak heeft u de laatste twee maanden voor u zelf 
de huisarts be 

  

244  conspec  F16 

  Vraag 10060: Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact 
gehad met een me 

  

245  ziekhuis  F16 

  Vraag 10070: Heeft u in de afgelopen 12 maanden, wel eens in een 
ziekenhuis of k 

  

246  psycho  F16 

  Vraag 10080: Heeft u voor uzelf in de afgelopen 12 maanden wel 
eens contact geha 

  

247  altgen  F16 

  Vraag 10090: afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met 
een alternatief gen 

  

248  dokland  F16 

  Vraag 10140: Bent u het afgelopen jaar naar (land van herkomst) 
gegaan om een do 

  

249  mantel  F16 

  Vraag 10160: Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp of zorg 
gekregen vanwege uw 

  

250  manthlp  F16 

  Vraag 10170: Heeft u in de afgelopen 12 maanden dit soort hulp 
gegeven? 

  

251  vrijw  F16 

  Vraag 7300: Heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk 
gedaan? 

  

252  lengte  F16 

  Vraag 10290:Hoe lang bent u? cm   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
253  gewicht  F16 

  Vraag 10300:Hoeveel weegt u ongeveer? kg   

254  id5  F16 

  <none>   

255  herkomstgroep  F16 

  <none>   

256  herkomstland  F16 

  <none>   

257  herkomstgroeppartner  F16 

  <none>   

258  herkomstlandpartner  F16 

  <none>   

259  burgerlijkestaat  A2 

  Burgerlijke staat (31/12/2014)   

260  verblijfsduur  F16 

  Inschrijfduur in de BRP (1/1/2015   

261  indmigratiemotief  F16 

  Migratiemotief, geregistreerd door IND (Gegegens tot 1/1/2012)   

262  migratiedatum  F16 

  Migratiedatum   

263  cbsmigratiemotiefarbeid  F16 

  Vermoedelijk migratiemotief, Arbeid (afgeleid met gegevens tot 
31/12/2014) 

  

264  cbsmigratiemotiefasiel  F16 

  Vermoedelijk migratiemotief, Asiel (afgeleid met gegevens tot 
31/12/2014) 

  

265  cbsmigratiemotiefgezin  F16 

  Vermoedelijk migratiemotief, Gezin (afgeleid met gegevens tot 
31/12/2014) 

  

266  cbsmigratiemotiefstudie  F16 

  Vermoedelijk migratiemotief, Studie (afgeleid met gegevens tot 
31/12/2014) 

  

267  postcode4  A4 

  Postcode van adres van inschrijving in BRP (1/1/2015)   

268  gemeentecode  A4 

  Gemeente van inschrijving, gemeenteindeling van 2014 (1/1/2015)   

269  landsdeel  F16 

  Landsdeel van gemeente van inschrijving (1/1/2015)   

270  stadsgewest  F16 

  Stadsgewest van gemeente van inschrijving (1/1/2015)   

271  stedelijkheid  F16 

  Stedelijkheid van gemeente van inschrijving (1/1/2015)   

272  sociaaleconomischecategorie  F16 

  Sociaal-Economische categorie (2013)   

273  persinkomen  F16 

  Persoonlijk inkomen (2013)   

274  gestbesthhinkomen  F16 

  Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen (2013)   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
275  besthhinkomeninperc  F16 

  Besteedbaar huishoudinkomen in percentielen, 0 = laag, 99 = hoog 
(2013) 

  

276  koopofhuurwoning  A1 

  Eigen woning of huurwoning (2014)   

277  onderwijssoort  A3 

  Soort onderwijs waar de persoon staat ingeschreven (2014/2015)   

278  typehuishouden  F16 

  Type huishouden (31/12/2014)   

279  plaatsinhuishouden  F16 

  Plaats in het huishouden (31/12/2014)   

280  aantalmeerderjarigen  F16 

  Aantal meerderjarige leden van het huishouden (31/12/2014)   

281  aantalminderjarigen  F16 

  Aantal minderjarige leden van het huishouden (31/12/2014)   

282  aantalkindereninbo  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat basisonderwijs volgt 
(2014/2015) 

  

283  aantalkindereninvo  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat is ingeschreven voor het VO 
(2014/2015) 

  

284  aantalkindereninve  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat is ingeschreven voor het VE 
(2014/2015) 

  

285  aantalkindereninmbo  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat is ingeschreven voor het MBO 
(2014/2015) 

  

286  aantalkindereninhbo  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat is ingeschreven voor het HBO 
(2014/2015) 

  

287  aantalkindereninwo  F16 

  Aantal kinderen in het huishouden dat is ingeschreven voor het WO 
(2014/2015) 

  

288  startgewicht  F16.2 

  Startgewicht voor de weging, inverse van de trekkans   

289  correctiegewicht  F16.2 

  Correctiegewicht voor weegmodel SIM 2010   

290  eindgewicht  F16.2 

  Eindgewicht voor weegmodel SIM 2010   

291  correctiegewichtalt  F16.2 

  Correctiegewicht voor alternatief weegmodel   

292  eindgewichtalt  F16.2 

  Eindgewicht voor alternatief weegmodel   

293  weegherk  F16.2 

  weegfactor per herkomstgroep   

294  weegherkalt  F16.2 

  alternatieve weegfactor per herkomstgroep   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
295  jr  F16 

  <none>   

296  mnd  F16 

  <none>   

297  postnum  F16 

  <none>   

298  alloch  F16 

  <none>   

299  etngrp  F16 

  herkomstgroepering op grond van eigen antwoorden   

300  allpart  F16 

  <none>   

301  etnpart  F16 

  herkomstgroepering partner op grond van eigen antwoorden   

302  generat  F16 

  generatie op basis van eigen antwoorden respondenten   

303  genpart  F16 

  generatie partner op basis van eigen antwoorden respondenten   

304  genpart2  F16 

  <none>   

305  gwbcode  A8 

  <none>   

306  aantalinwoners  F16 

  <none>   

307  aantalwallochtonen  F16 

  <none>   

308  aantalnwallochtonen  F16 

  <none>   

309  oplblnl  F26 

  land  waar opleidingen zijn gevolgd   

310  maxdiplnl  F33 

  <none>   

311  maxdiplbl  F40 

  Hoogst behaalde diploma in buitenland   

312  jaarblopl  F16 

  hoeveel jaar bent u in totaal buiten Nederland naar school geweest   

313  maxdsch  F9 

  hoogste tot nu toe behaalde diploma inc schoolgaanden   

314  ondpart  F22 

  <none>   

315  maxdip  F9 

  hoogste tot nu toe behaalde diploma inc schoolgaanden   

316  maxdip1  F12 

  hoogste diploma niet-schoolgaanden in 4 klassen   

317  maxdsch1  F12 

  hoogste tot nu toe behaalde diploma inclusief schoolgaanden in 4 
klassen 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
318  maxdipnu  F9 

  hoogste diploma incl schoolgaanden huidige opleiding   

319  maxdipn1  F12 

  hoogste diploma incl schoolgaanden huidige opleiding in 4 klassen   

320  totbevpostcode  F11 

  totale bevolking per postcode 01-01-2015   

321  totallochpostcode  F11 

  totaal aantal allochtonen per postcode 01-01-2015   

322  totwestallochpostcode  F11 

  totaal aantal westerse allochtonen per postcode 01-01-2015   

323  totnietwestallochpostcode  F11 

  totaal aantal niet-westerse allochtonen per postcode 01-01-2015   
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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’.  

  

 


