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Vragenlijstinstellingen 

*Algemeen 
 

Onderzoekscode EBB 
Naam datamodel EBB20 (CAWI/CATI) / NW_EBB21A (CAPI) 
Vragenlijsttitel Enquête Beroepsbevolking 
Modes CAWI, CATI, CAPI 
Smartphone blokkade Nee 
Attributen NODK, RF, NO EMPTY 
Knoppen CAWI <vorige><volgende> 
Bibliotheken GenTypes (Opzoekbestanden) 

 
*PeilStart (Main) 
Als PeilStart = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer 
wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview. 
 

PeilStart CtrlPG  Als CtrlPG.CtrlGBA = response en ([Geslacht] of [Gebdatum] niet in 
CtrlPG.CtrlGBA) 

PeilStart CheckPG Als Geboren = response en = NAW.Geb_datum 
PeilStart Huishoudbox Als (HH_Overzicht.Overzicht_Kern of HH_Overzicht.Overzicht_InwOud of 

HH_Overzicht.Overzicht_Overig = [Ja]) of NAW_NEW.AantalPP = 1 
PeilStart 
Panelhuishoudbox 

(PH_Eruit.Klopt_Kern of PH_Eruit.Klopt_InwOud of PH_Eruit.Overig of  
PH_PersGeg.Klopt_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt_PG_InwOud of 
PH_PersGeg.Klopt_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt_PG_Alleen of 
PH_PersGeg.Klopt2_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt2_PG_InwOud of 
PH_PersGeg.Klopt2_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt2_PG_Alleen = [Ja]) 

 
*Tijdmeting (Blok Tijdmeting) 
 

StartTijd / StartDatum Wanneer PeilStart = [Ja] 
EindTijd / EindDatum Bij beantwoorden variabele Incent.Meeloten 

 
*Tekstimputaties standaardblokken 
Onderstaande teksten kunnen per onderzoek worden aangepast. De vraagtekst kan dan toch 
onderzoeksspecifiek worden gemaakt terwijl het standaard blok niet hoeft te worden aangepast.  
 

Blok Tekst CAWI CATI CAPI 

Controle 
Persoonsgegevens 

<IntroCtrlPG> Hartelijk dank dat 
u mee wilt werken 
aan deze 
vragenlijst over 
werk en onderwijs.  

(leeg) (leeg) 

 PARAM_ctrlpg_BurgSt1 0 0 0 
Flexibel intro 
HHbox CAWI 

<Flexibel Intro> 
</Flexibel Intro> 

Allereerst willen 
we graag uw 

NVT NVT 

                                                                 
1 Wel / niet burgerlijke staat laten zien bij controleren persoonsgegevens: 0 = niet, 1 = wel.  
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gegevens 
controleren en een 
aantal vragen over 
uw huishouden 
stellen.  

Incentive <IncentiveIntro> P1: (leeg) 
P2/P3/P4: Dit 
waren alle vragen, 
hartelijk dank voor 
het invullen. 
P5: Dit waren alle 
vragen. Dit was 
ook de laatste keer 
dat wij u voor dit 
onderzoek een 
aantal vragen 
wilden stellen. 
Hartelijk dank voor 
de tijd die u voor 
dit onderzoek vrij 
heeft kunnen 
maken. 

P1: (leeg) 
P2/P3/P4: Dit 
waren alle vragen, 
hartelijk dank voor 
uw tijd.  
P5: Dit waren alle 
vragen. Dit was 
ook de laatste 
keer dat wij u voor 
dit onderzoek een 
aantal vragen 
wilden stellen. 
Hartelijk dank 
voor de tijd die u 
voor dit 
onderzoek vrij 
heeft kunnen 
maken. 

P1: (leeg) 
 

 <Prijs1> 
(= uitgebreid, 
algemeen) 

een iPad 
 

een iPad 
 

een iPad 
 

 <Prijs2> 
(= kort algemeen) 

een iPad 
 

een iPad 
 

een iPad 
 

 <Prijs3> 
(= kort, specifiek) 

de iPad 
 

de iPad 
 

de iPad 
 

 <Prijs4> 
(= zonder lidwoord) 

iPad 
 

iPad 
 

iPad 
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Stuurinformatie 

Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, komen uit de steekproef.  
Het gaat om de volgende variabelen:  
 

Variabele Toekenning Bron Waarden in vragenlijst 
Sleutel Gebruikersnaam SCM Nvt 
Main.NAW.SteekproefEenheidID EenheidID STP Nvt 
Main.NAW.ReferentiePeriodeJaar Referentiejaar ENQ Nvt 
Main.NAW.Voorletters Voorletters EAB Nvt 
Main.NAW.Naam Achternaam EAB Nvt 
Main.NAW.Geb_datum Geboortedatum EAB Nvt 
Main.NAW.Geslacht Geslacht EAB Nvt 
Main.NAW.Telefoonnummer1 Telefoon1 STP String[10] 
Main.NAW.Telefoonnummer2 Telefoon2 STP String[10] 
Main.Stuur.SE_Winnaar Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 
Main.Stuur.SE_Winnaar2 Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 
Main.Stuur.SE_Winnaar3 Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 
Main.Stuur.SE_Winnaar4 Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 
Main.Stuur.SE_Winnaar5 Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 
Main.Stuur.SE_Peiling Peiling STP 1 = Peiling 1 

2 = Peiling 2 
Etc. 

Main.Stuur.Geboorteland Geboorteland 
(*6030 = NL) 

STP String[4] 

Main.Stuur.Emailadres Emailadres EVR String[60] 
 
Overige stuurvariabelen: zie EBB_OLD 
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Imputaties, Types en Verwijzingen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig 
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst 
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.   
 
1. Imputaties 
 
$W  Mode = CAWI 
$T  Mode = CATI 
$P  Mode = CAPI 
 
$A   Persoon beantwoordt zelf de vragen 
$B   Proxy beantwoording, OP is een man 
$C   Proxy beantwoording, OP is een vrouw 
 
2. Types 
 
TVoorlett 
String[10] 
 
TAchterNa 
String[40] 
 
TStraat 
String[30] 
  
THuisNr 
String[5] 
 
THuisNrTv 
String[7] 
  
TPostcode 
String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters} 
   
TWoonPlts 
String[40] 
 
TTelnr  
String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response} 
 
TJaNee 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
TJaar   
[1900..2030] 
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TMaand 
1. Januari [Jan] 
2. Februari [Febr] 
3. Maart [Maart] 
4. April [April] 
5. Mei [Mei] 
6. Juni [Juni] 
7. Juli [Juli] 
8. Augustus [Aug] 
9. September [Sept] 
10. Oktober [Okt] 
11. November [Nov] 
12. December [Dec] 
 
3. Special Attributes 
 
GeenDeze 
Geen van deze [SA_GeenDeze] 
 
4. Verwijzingen 
 
RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet 
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 
 
RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt 
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 
 
RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, 
wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 
 
Lft_OP = NAW_NEW.Regel[OP].Lft 
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NAW_NEW 

* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden 
weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit 
blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.  
* In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden 
weggeschreven in de array ‘regel’. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen wordt alleen de 
eerste regel (Regel[1]) gevuld. 
 
Datum_Ref 
*Referentiedatum. Wordt 1x gevuld op het moment dat PeilStart = [Ja]. 
 [Datetype] 

EMPTY 

 
Code_mode 
*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld 
1. CAWI [M_CAWI] 
2. CATI [M_CATI] 
3. CAPI [M_CAPI] 

NORF 

 
Regel[1..8].M_V 
*Geslacht 
1. Man [Man] 
2. Vrouw [Vrouw] 
3. Overig [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].Geboren 
*Geboortedatum 
Datetype[] 

EMPTY 

 
Regel[1..8].Lft 
*Leeftijd 
[0..125] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].BurgSt 
*Burgerlijke staat 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF, EMPTY 
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Regel[1..8].OP 
*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze 
variabele leeg.  
1. HierOP [HierOP] 

NORF, EMPTY 
 
Regel[1..8].PLHH  
*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1). 
1. Alleen [Alleen] 
2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen [K1_noAll] 
3. Echtgeno(o)t(e) [Echtgen] 
4. Partner [Partner] 
5. Kind [Kind] 
6. Vader / moeder [PaMa] 
7. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 
8. Broer / zus [BroerZus] 
9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 
10. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 
11. Kleinkind [KleinKnd] 
12. Opa / oma [OpaOma] 
13. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 
14. Andere relatie [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].PersID 
*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken). 
*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) +  oplopend cijfer (1 cijfer).  
String[12] 

NORF, EMPTY 

 
AantalPP 
*Aantal personen in het huishouden 
[1..49] 

NORF, EMPTY 

 
HHKern 
*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh) 
1. Partners alleen [PartnAll] 
2. Partners met kind(eren)  [PartKind] 
3. Partners met kind(eren) en ander(en)  [PKindAnd] 
4. Partners met ander(en) [PartnAnd] 
5. Eenouder met kind(eren)  [EOudKind] 
6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)  [EOKndAnd] 
7. Overige huishoudsamenstelling  [Overig] 

NORF, EMPTY 
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Voorlett 
*Voorletters 
String[10] 
 
Achterna 
*AchterNa 
String[40] 
 
Straat 
*Straat 
String[50] 
 
HuisNr 
*Huisnummer 
String[5] 
  
HuisNrTv  
*Huisnummer toevoeging 
String[7] 
 
WoonPlts  
*Woonplaats 
String[40] 
 
Postcode 
*Postcode 
String[6] 
 
Telefoon1  
*Telefoonnummer (hoofd) 
String[10] 
 
Telefoon2 
*Telefoonnummer (extra) 
String[10] 
 
Emailadres 
*Emailadres 
String[60] 
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NAW_OLD 

* Deze gegevens komen uit de vorige peiling.  
Hier zijn alleen de gegevens opgenomen die we nodig hebben in de vragenlijst voor de EBB en die niet in het 
algemene blok NAW staan.  
 
Datum_Ref 
*Referentiedatum 
 [Datetype] 

EMPTY 

 
Code_mode 
*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld 
1. CAWI [M_CAWI] 
2. CATI [M_CATI] 
3. CAPI [M_CAPI] 

NORF 

 
Regel[1..8].M_V 
*Geslacht 
1. Man [Man] 
2. Vrouw [Vrouw] 
3. Overig [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].Geboren 
*Geboortedatum 
Datetype[] 

EMPTY 

 
Regel[1..8].Lft 
*Leeftijd 
[0..125] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].OP 
*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze 
variabele leeg.  
1. HierOP [HierOP] 

NORF, EMPTY 
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Regel[1..8].PLHH  
*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1). 
1. Alleen [Alleen] 
2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen [K1_noAll] 
3. Echtgeno(o)t(e) [Echtgen] 
4. Partner [Partner] 
5. Kind [Kind] 
6. Vader / moeder [PaMa] 
7. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 
8. Broer / zus [BroerZus] 
9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 
10. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 
11. Kleinkind [KleinKnd] 
12. Opa / oma [OpaOma] 
13. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 
14. Andere relatie [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].PersID 
*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken). 
*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) +  oplopend cijfer (1 cijfer).  
String[12] 

NORF, EMPTY 

 
AantalPP 
*Aantal personen in het huishouden 
[1..49] 

NORF, EMPTY 

 
HHKern 
*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh) 
1. Partners alleen [PartnAll] 
2. Partners met kind(eren)  [PartKind] 
3. Partners met kind(eren) en ander(en)  [PKindAnd] 
4. Partners met ander(en) [PartnAnd] 
5. Eenouder met kind(eren)  [EOudKind] 
6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)  [EOKndAnd] 
7. Overige huishoudsamenstelling  [Overig] 

NORF, EMPTY 
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Blok: EBB_OLD 

*Onderstaande vragen komen uit de vorige peiling.  
 

Algemeen 

 
Opmerking 
*Opmerking door de interviewer aan het einde van de vragenlijst 
STRING[200] 

EMPTY, NORF 

 

Werkkring 1  

 
AFL_ArbRelWrk1 
*Afleiding arbeidsrelatie wk1 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 

 
BBUitz1 
*Bijbaan werkzaam via uitzendbureau of niet in wk1 
[TJaNee] 

NORF 

 
UitzDetach1 
*Werkzaam via uitzendbureau, detacheringsbureau of geen van beide in wk1 
1. Via een uitzendbureau (inclusief payroll) [Uitz] 
2. Via een detacheringsbureau [Detach] 
3. Geen van beide [GeenDeze] 
 
NaamWerkn1 
*Naam bedrijf werknemers wk1 
String[50] 

NORF 

 
NaamUitz1 
*Naam uitzendbureau wk1 
String[50] 

NORF 
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AantDetach1 
*Aantal bedrijven waarnaar gedetacheerd wk1 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 
 
NaamDetach1 
*Naam bedrijf/instelling waarnaar gedetacheerd wk1 
String[50] 

NORF 

 
NaamEigen1 
*Naam bedrijf ondernemers wk1 
String[50] 

NORF 

 
NaamMeewerk1 
*Naam bedrijf meewerkenden wk1 
String[50] 

NORF 

 
AFL_TijdVast1 
*Heeft OP (werknemer of meewerkend in loondienst) een vast of tijdelijk contract in wk1 
1. Tijdelijk contract / projectbasis  [Tijd] 
2. Vast contract  [Vast] 
3. Niet van toepassing (geen contract of meewerkend) [NVT] 
4. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
SindsJaar1 
*Jaar sinds werkzaam in wk1 
[TJaar] 
 
SindsMnd1 
*Maand sinds werkzaam in wk1 
[TMaand] 
 
AFL_ContrUren1 
*Contracturen wk1 
 [0,0..50,0] 

NORF 
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AFL_ GemUren1 
*Afleiding gemiddelde werkuren in wk1 
[0,0..168,0] 

NORF 
 

Werkkring 2 

 
AFL_ArbRelWrk2 
*Afleiding arbeidsrelatie wk2 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 

 
BBUitz2 
*Bijbaan werkzaam via uitzendbureau of niet wk2 
[TJaNee] 

NORF 

 
UitzDetach2 
*Werkzaam via uitzendbureau, detacheringsbureau of geen van beide in wk2 
1. Via een uitzendbureau (inclusief payroll) [Uitz] 
2. Via een detacheringsbureau [Detach] 
3. Geen van beide [GeenDeze] 
 
NaamWerkn2 
*Naam bedrijf werknemers wk2 
String[50] 

NORF 

 
NaamUitz2 
*Naam van het uitzendbureau wk2 
String[50] 

NORF 
 
AantDetach2 
*Aantal bedrijven waarnaar gedetacheerd wk2 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 
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NaamDetach2 
*Naam bedrijf/instelling waarnaar gedetacheerd wk2 
String[50] 

NORF 
 
NaamEigen2 
*Naam bedrijf ondernemers wk2 
String[50] 

NORF 

 
NaamMeewerk2 
*Naam bedrijf meewerkenden wk2 
String[50] 

NORF 

 
AFL_TijdVast2 
*Heeft OP (werknemer of meewerkend in loondienst) een vast of tijdelijk contract in wk2 
1. Tijdelijk contract / projectbasis  [Tijd] 
2. Vast contract  [Vast] 
3. Niet van toepassing (geen contract of meewerkend) [NVT] 
4. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
SindsJaar2 
*Jaar sinds werkzaam wk2 
[TJaar] 
 
SindsMnd2 
*Maand sinds werkzaam wk2 
[TMaand] 
 
AFL_ContrUren2 
*Contracturen wk2 
 [0,0..50,0] 

NORF 
 
AFL_ GemUren2 
*Afleiding gemiddelde werkuren in wk2 
[0,0..168,0] 

NORF 
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Overig 

 
FullPart 
*Werkkring 1 fulltime of parttime werk 
1. Fulltime (voltijd) [Full] 
2. Parttime (deeltijd) [Part] 
 
WilWerk 
*Wil/kan de OP werken?  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Wil wel, maar kan niet [KanNiet] 

NORF 
 
BelRedNietWerk 
*Belangrijkste reden niet willen/kunnen werken 
1. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
2. Opleiding, school of studie [Opleid] 
3. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
4. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
5. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
6. Andere reden [Anders] 
 
ActODuur 
*Lange of korte actuele opleiding 
1. Ja, 6 maanden of langer [Lang6mnd]  
2. Nee, korter dan 6 maanden [Kort6mnd] 

NORF 

 
Naam 
*Naam korte actuele opleiding 
String[80] 

NORF 

 
NivAct 
*Niveau lange actuele opleiding 
1. Basisonderwijs [Basis] 
2. Praktijkonderwijs [Praktijk] 
3. Vmbo, lwoo, vso [VMBO] 
4. Havo  [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum [VWO] 
6. Mbo (pdb, mba) [MBO] 
7. Hbo (inclusief associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

NORF 
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Introscherm CAWI 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Personenvragenlijst NVT 
$2 Bedrijfsvragenlijsten NVT 
$3 Er is een onderzoekspecifieke website 

beschikbaar. 
Main.NAW.URL_specifiekesite <> EMPTY 

$4 Er is geen onderzoekspecifieke website 
beschikbaar. 

<>$3 

$5 Er is een correspondentienummer beschikbaar. Main.NAW.Correspondentienummer <> EMPTY 
 

Nb: de kopjes op het introscherm zijn vetgedrukt, de tekst is niet vetgedrukt, de header is lichtblauw.  

 
*Vraagteksten 
 
{Header}Welkom bij de vragenlijst{/Header} 
 
Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. 
($1: Het CBS is geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Twijfelt u over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij u past.) 
 
($2: Toelichtingen 
De knop [?] betekent dat er extra uitleg is. Druk op deze knop als u de uitleg wil zien.)  
 
($2: Opslaan 
Gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer u tussen schermen bladert. Wanneer u langere tijd 
werkt in één scherm, is het daarom raadzaam zelf de gegevens regelmatig op te slaan door rechtsboven in het 
scherm op de knop ‘Opslaan’ te drukken.)  
 
Opslaan en sluiten 
U kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop ‘Opslaan en sluiten’. Uw eerder ingevulde 
antwoorden blijven dan bewaard. 
 
Heeft u nog vragen? 
($3: Kijk op <Main.NAW.URL_specifiekesite> voor veelgestelde vragen over dit onderzoek. Staat het antwoord 
op uw vraag hier niet bij, bel $4: Bel) ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl ($5: 
onder vermelding van het correspondentienummer: <Main.NAW.Correspondentienummer>). 
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 
Druk nu op ‘Volgende’ om de vragenlijst te starten.  
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Blok: Controle CAWI P2+ 

*Vraagteksten 
 
Check_Geboren  
Hartelijk dank dat u weer met dit onderzoek mee wilt doen.  
 
Deze vragenlijst is bedoeld om na te gaan of er iets in uw situatie veranderd is of niet.  
Bij sommige vragen zullen de antwoorden die u de vorige keer heeft gegeven zichtbaar zijn.  
We willen daarom zeker weten dat u diegene bent die de vorige keer aan dit onderzoek heeft meegedaan.  
 
Zou u, als extra beveiliging van uw gegevens, hieronder uw geboortedatum willen invullen? 
>>(DD-MM-JJJJ)<< 
Datumtype[] 

NORF 

 
Harde Controle EBB 
De ingevulde geboortedatum komt niet overeen met de persoon die de vorige keer aan dit onderzoek heeft 
meegedaan. Controleer a.u.b. uw antwoord.  
Als u niet eerder aan dit onderzoek heeft meegedaan, willen we u vriendelijk vragen om de vragenlijst af te 
sluiten.  
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Blok: Opening CAPI (B4) 

*Vraagteksten 
 
Intro 
Type steekproef = personen 
 
* * * <NAW.Voorletters> <NAW.Naam>, <NAW.Geslacht>, <NAW.Geb_Datum> * * * 
* * * <NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnummer> <NAW.Huisnr_toev> <NAW.Postcode_num> 
<NAW.Postcode_alfa> <NAW.Plaatsnaam> * * * 
 
>> Vandaag = <dag> <sysdate> << 
 
STEL VAST: Klopt de datum? 
1. Ja, klopt [JaKlopt] 
2. Nee, klopt niet [Nee] 

NORF 

 
Harde Controle 1 
Verlaat de vragenlijst en stel op het startscherm de datum correct in. 
   
PersJuist 
* * * <NAW.Voorletters> <NAW.Naam>, <NAW.Geslacht>, <NAW.Geb_Datum> * * * 
* * * <NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnummer> <NAW.Huisnr_toev> <NAW.Postcode_num> 
<NAW.Postcode_alfa> <NAW.Plaatsnaam> * * * 
 
STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee]  

NORF 

   
Harde Controle 2 
O.P. moet op het opgegeven adres wonen, anders kan het interview niet worden gestart!  
Is O.P. verhuisd dan verantwoorden als non-response “O.P. verhuisd”.  
OP niet op het nieuwe adres gaan interviewen! 
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Blok: Opening CATI 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Tijdstip van bellen = ochtend <> $2/$3 
$2 Tijdstip van bellen = middag Tijd > 12:00:00 en < 18:00:00 
$3 Tijdstip van bellen = avond Tijd > 18:00:00 en < 24:00:00 
$4 Mode vorige keer was CAWI NAW_OLD.Code_Mode = [M_CAWI] 
$5 Mode vorige keer was CATI NAW_OLD.Code_Mode = [M_CATI] 
$6 Mode vorige keer was CAPI NAW_OLD.Code_Mode = [M_CAPI] 
$7 OP = man NAW.Geslacht = M 
$8 OP = vrouw NAW.Geslacht = V 
$9 OP = overig NAW.Geslacht <> M/V 
$10 Telefoonnummer 2 = response NAW.Telefoonnummer2 = response 
$11 Telefoonnummer Afspraak = response AppointmentPhone = response 

 
*Vraagteksten 
 
IntroP1 
Peiling: 1 
Naam: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($7: Man $8: Vrouw $9: Geslacht = overig): 

<NAW.Geb_Datum>)) 
Adres:  <NAW.Straatnaam> <NAW.HuisNr> <NAW.HuisNr_toev> 
Postcode: <NAW.Postcode> 
Woonplaats: <NAW.Plaatsnaam> 
 
>>Controleer naam en adres. Indien de OP niet op dit adres woont, mag het interview niet plaatsvinden.<< 
 
($1: Goedemorgen $2: Goedemiddag $3: Goedenavond), u spreekt met <......> van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Een tijdje geleden hebben wij u uitgenodigd om via internet mee te doen aan een onderzoek over werk en 
onderwijs. Omdat u er misschien nog niet aan toe bent gekomen om de vragenlijst in te vullen, bel ik nu. Ik zou 
u graag een paar vragen willen stellen.  
 
>>Het gesprek moet gevoerd worden met de O.P. zelf, proxy is niet toegestaan.<< 
 
1. Ga verder [GaVerder] 

NORF 
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IntroP2_5 
Peiling:  <Stuur.SE_Peiling> 
Mode vorige keer: ($4: CAWI $5: CATI $6: CAPI) 
 
Naam: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($7: Man $8: Vrouw $9: Geslacht = overig): 

<NAW.Geb_Datum>)) 
Adres:   <NAW.Straatnaam> <NAW.HuisNr> <NAW.HuisNr_toev> 
Postcode:  <NAW.Postcode> 
Woonplaats:  <NAW.Plaatsnaam> 
 
>>Controleer alleen of u de juiste OP heeft. Het adres hoeft niet (meer) te kloppen.<< 
 
($1: Goedemorgen $2: Goedemiddag $3: Goedenavond), u spreekt met <......> van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Een tijdje geleden heeft u meegedaan met een onderzoek van het CBS over werk en onderwijs.  
Ik bel u nu voor het vervolg op dit onderzoek, waarbij we vooral willen nagaan of er iets in uw situatie is 
veranderd of niet. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen.) 
 
1. Ga verder [GaVerder] 

NORF 
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Blok: Controle Persoonsgegevens P1 (SB)  

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP = man NAW.Geslacht = [M] 
$2 OP = vrouw NAW.Geslacht = [V] 
$3 OP is 15+ en burgerlijke staat is ingeschakeld AGE(NAW.Geb_datum) ≥ 15 en 

PARAM_ctrlpg_BurgSt  = 1                          
$4 Burgerlijke staat OP = gehuwd AFL_BurgStaat = [Gehuwd] 
$5 Burgerlijke staat OP = gescheiden AFL_BurgStaat = [Gescheid] 
$6 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is man ($1) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  
$7 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is vrouw ($2) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  
$8 Burgerlijke staat van de OP = nooit gehuwd AFL_BurgStaat = [NooitGeh] 
$9 OP = overig NAW.Geslacht <> [M]/[V] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 
AFL_BurgStaat 
*Afleiding burgerlijke staat in 4 categorieën 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 
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CtrlGBA 
($W: <IntroCtrlPG>2 
 
Om goede statistieken te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u zelf de vragen invult. 
 
De vragenlijst is bedoeld voor: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), 
<NAW.Geb_datum>($3:, burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: 
‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: ‘nooit gehuwd geweest’)). 

 
Kloppen deze gegevens?) 
($T/$P: STEL VAST: Kloppen de persoonsgegevens? 
 
<NAW.Voorletters> <NAW.Naam>: (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), <NAW.Geb_datum>($3:, 
burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: ‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: 
‘nooit gehuwd geweest’)).) 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Ja, gegevens kloppen [Ja] 
2. Nee, geslacht klopt niet [Geslacht] 
3. Nee, geboortedatum klopt niet [GebDatum] 
4. ($3: Nee, burgerlijke staat klopt niet) [BurgSt] 
5. Nee, voorletter(s) / achternaam klopt niet [Naam] 

NORF 

 
Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
Harde Controle 2 
Zowel Geslacht als Geboortedatum zijn anders dan de registratie!!  
U heeft niet de juiste O.P.  
Beëindig het interview of zoek alsnog de juiste O.P. 

 
{NewPage} 
 
GBAFoutCAWI3 
U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor u.  
Door op de knop ‘verzenden’ te drukken, kunt u de vragenlijst terugsturen naar het CBS.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
  

                                                                 
2 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
3 Bij deze vraag wordt de knop ‘volgende’ vervangen door ‘verzenden’. 



Blok: Controle Persoonsgegevens P1 (SB)  EBB - 2021 
 

{NewPage} 
 

MV 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geslacht? 
1. ($2/$9: Man) [Man] 
2. ($1/$9: Vrouw) [Vrouw] 
3. ($1/$2: Overig) [Overig] 

NORF 

 
Geboren 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geboortedatum? 
(DD-MM-JJJJ) 
[Datetype] 

 
Harde Controle 3 
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 

 
Harde Controle 4 
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas a.u.b. de geboortedatum aan. 
 
{NewPage} 

 
Leeft 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw leeftijd?  
[0..125] 

NORF 

 
BurgStaat 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is dan uw burgerlijke staat? 
>>Het gaat erom hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.<< 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 
 
Voorlett 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is/zijn dan uw voorletter(s) en achternaam? 
 
Voorletter(s): 
[TVoorlett] 

NORF 

 
AchterNa 
($T/$P: STEL VAST: )Achternaam: 
[TAchterNa] 

NORF 
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Blok: Huishoudbox P2 (SB)  

* Voor de vragen en de routing van de huishoudbox: zie schema huishoudbox (standaardblokken) 
* M.b.v. de huishoudbox kunnen de huishoudvariabelen (AantalPP, HHKern, M_V, Geboren, Lft, OP, PLHH, 
PersID) in het blok NAW_NEW worden gevuld. In de vragenlijst zal naar het blok NAW_NEW worden verwezen. 
* Voor de EBB is één aanpassing op de standaard huishoudbox gemaakt: check op geboortedatum 
 

Aanpassingen Huishoudbox CAWI (Blok Opening [HH_Resp]) 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
ControTP 
<Flexibel intro> Allereerst willen we graag uw gegevens controleren en een aantal vragen over uw huishouden 
stellen. </Flexibel intro> 
 
($T/$P: STEL VAST: )De vragenlijst is bedoeld voor:  
 
<NAW.Voorletters> < NAW.Naam> (($3: Man $4: Vrouw $5: Geslacht = overig), <AGE(NAW.Geboren)> jaar oud 
(<NAW.Geboren>)) 
 
Kloppen deze gegevens? 
SET[] 
1. Ja, gegevens kloppen [Ja] 
2. Nee, geslacht klopt niet [Geslacht] 
3. Nee, geboortedatum klopt niet [GebDatum] 
4. Nee, de voorletter(s) / achternaam klopt niet [Naam] 

NORF 
 
MV 
<Flexibel intro> 
Allereerst willen we graag uw gegevens controleren en een aantal vragen over uw huishouden stellen.  
</Flexibel intro> 

 
Wat is uw geslacht? 
[TMV] 
1. Man [Man] 
2. Vrouw [Vrouw] 
3. Overig [Overig] 

NORF 
 
Geboren  
Wat is uw geboortedatum? 
>>(DD-MM-JJJJ)<< 
Datumtype[] 

NORF 
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Harde Controle 1 
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.  
 
Harde Controle 2 
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. 
 
Harde Controle EBB 
De ingevulde geboortedatum komt niet overeen met de persoon die de vorige keer aan dit onderzoek heeft 
meegedaan. Controleer a.u.b. uw antwoord.  
Als u niet eerder aan dit onderzoek heeft meegedaan, willen we u vriendelijk vragen om de vragenlijst af te 
sluiten.  
 
Zachte Controle 1 
Als u geboren bent op <Geboren>, bent u  jonger dan 12 jaar. Klopt de geboortedatum die u heeft ingevuld? 
Zo niet, pas dan de datum aan. Anders, kies ‘verder’. 
1. Verder [Verder] 

NORF 
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Blok: Panelhuishoudbox P3+ (SB)  

* Voor de vragen en de routing van de panelhuishoudbox: zie schema panelhuishoudbox (standaardblokken) 
* De panelhuishoudbox is bedoeld om na te gaan of er iets in de huishoudsamenstelling veranderd is.  
* M.b.v. de panelhuishoudbox worden de huishoudvariabelen (AantalPP, HHKern, M_V, Geboren, Lft, OP, PLHH, 
PersID) in het blok NAW_NEW opnieuw gevuld. In de vragenlijst zal naar het blok NAW_NEW worden verwezen. 
* Nieuwe huishoudleden krijgen een nieuw PersID: deze wordt per peiling opgehoogd.  
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Blok: Terugkoppel Werk 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP werkte als werknemer en niet als 
uitzendkracht 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Werkn] en  
EBB_OLD.UitzDetach1 <> [Uitz]  

$2 OP werkte als zelfstandig ondernemer EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [ZelfOnd] 
$3 OP werkte als zzp’er EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [ZZP] 
$4 OP werkte als freelancer EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Freelan] 
$5 OP werkte mee in het bedrijf/praktijk van de 

partner/familielid 
EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Meewerk] 

$6 OP had een bijbaan bij een bedrijf EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] en 
EBB_OLD.BBUitz1 = [Nee] 

$7 OP had een bijbaan maar niet bij een bedrijf EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] en 
EBB_OLD.BBUitz1 = empty 

$8 OP had een stage EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Stage] 
$9 OP werkte als uitzendkracht (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Werkn] en  

EBB_OLD.UitzDetach1 = [Uitz]) of EBB_OLD.BBUitz1 = 
[Ja] 

$10 OP werkte als werknemer en niet als 
uitzendkracht 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn] en  
EBB_OLD.UitzDetach2 <> [Uitz] 

$11 OP werkte als zelfstandig ondernemer EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [ZelfOnd] 
$12 OP werkte als zzp’er EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [ZZP] 
$13 OP werkte als freelancer EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Freelan] 
$14 OP werkte mee in het bedrijf/praktijk van de 

partner/familielid 
EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Meewerk] 

$15 OP had een bijbaan bij een bedrijf EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan] en 
EBB_OLD.BBUitz2 = [Nee] 

$16 OP had een bijbaan maar niet bij een bedrijf EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan] en 
EBB_OLD.BBUitz2 = empty 

$17 OP had een stage EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Stage] 
$18 OP werkte als uitzendkracht (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn] en  

EBB_OLD.UitzDetach2 = [Uitz]) of EBB_OLD.BBUitz2 = 
[Ja] 

$22 OP werkt niet als zzp’er (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 <> [ZZP] of W1_NogWerk 
<> [Ja]) en (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 <> [ZZP] of 
W2_NogWerk <> [Ja]) 

$23 OP werkt niet als freelancer (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 <> [Freelan] of 
W1_NogWerk <> [Ja]) en (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 
<> [Freelan] of W2_NogWerk <> [Ja]) 

$24 OP is geen meewerkend familielid (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 <> [Meewerk] of 
(W1_NogWerk = [Nee] of W1_NWFout = [Anders])) 
en (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 <> [Meewerk] of 
((W2_NogWerk = [Nee] of W2_NWFout = [Anders])) 

$25 OP is geen stagiair (EBB_OLD.ArbRelWrk1 <> [Stage] of (W1_NogWerk = 
[Nee] of W1_NWFout = [Anders])) en 
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(EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Stage] of 
((W2_NogWerk = [Nee] of W2_NWFout = [Anders])) 

$26 OP was werknemer, eigen bedrijf, 
meewerkend in wk1 en heeft deze werkkring 
nog steeds 

W1_NaamWerkn <> empty of W1_NaamEigen <> 
empty of W1_NaamMeewerk <> empty 

$27 OP was zzp’er in wk1 en heeft deze 
werkkring nog steeds 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [ZZP] en W1_NogWerk = 
[Ja] 

$28 OP was freelancer in wk1 en heeft deze 
werkkring nog steeds 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Freelan] en 
W1_NogWerk = [Ja] 

$29 OP had een (anonieme) bijbaan in wk1 EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] en 
W1_NogWerk = [Ja] en EBB_OLD.BBUitz1 = empty 

$30 OP was werknemer, eigen bedrijf, 
meewerkend in wk2 en heeft deze werkkring 
nog steeds 

W2_NaamWerkn <> empty of W2_NaamEigen <> 
empty of W2_NaamMeewerk <> empty 

$31 OP was zzp’er in wk2 en heeft deze 
werkkring nog steeds 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [ZZP] en W2_NogWerk = 
[Ja] 

$32 OP was freelancer in wk2 en heeft deze 
werkkring nog steeds 

EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Freelan] en 
W2_NogWerk = [Ja] 

$33 OP had een (anonieme) bijbaan in wk2 EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan] en 
W2_NogWerk = [Ja] en EBB_OLD.BBUitz2 = empty 

$34 OP heeft een nieuwe baan als werknemer NW_WerkSit = [Werkn] 
$35 OP heeft een nieuw eigen bedrijf NW_WerkSit = [ZelfOnd] 
$36 OP is begonnen als zzp’er NW_WerkSit = [ZZP] 
$37 OP is begonnen als freelancer NW_WerkSit = [Freelan] 
$38 OP is begonnen als meewerkend familielid NW_WerkSit = [Meewerk] 
$39 OP heeft een nieuwe bijbaan NW_WerkSit = [Bijbaan] 
$40 OP is begonnen als stagiair NW_WerkSit = [Stage] 
$41 OP had de vorige keer een tijdelijk contract EBB_OLD.AFL_TijdVast1 = [Tijd]/[WeetNiet] 
$42 OP kan geen verlenging krijgen W1_TCVerl = [NietVL] 
$43 OP heeft max contracten bereikt W1_TCReden = [MaxVL] 
$44 OP heeft hulp van werkgever gehad [Opleid]/[Out]/[Andrs] in W1_WrkgHulp 
$45 OP had de vorige keer een tijdelijk contract EBB_OLD.AFL_TijdVast2 = [Tijd]/[WeetNiet] 
$46 OP kan geen verlenging krijgen W2_TCVerl = [NietVL] 
$47 OP heeft max contracten bereikt W2_TCReden = [MaxVL] 
$48 OP heeft hulp van werkgever gehad [Opleid]/[Out]/[Andrs] in W2_WrkgHulp 
$49 OP heeft meerdere andere werksituaties HoevAnder = [Meer] 
$50 OP heeft één andere werksituatie HoevAnder = [Een] 
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*Vraagteksten 
 

Vragen over Werkkring 1  
 
{NewPage} 
 
W1_NogWerk 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u ($1: bij <EBB_OLD.NaamWerkn1> werkt $2: een eigen bedrijf/praktijk 
heeft (<EBB_OLD.NaamEigen1>) $3: als zzp’er werkt $4: als freelancer werkt $5: in het bedrijf/praktijk van uw 
partner of een familielid werkt (<EBB_OLD.NaamMeewerk1>) $6: een bijbaan heeft bij 
<EBB_OLD.NaamWerkn1> $7: een bijbaan heeft $8: stage loopt bij <EBB_OLD.NaamWerkn1> $9: als 
uitzendkracht werkt via <EBB_OLD.NaamUitz1). 
Is dat nog steeds zo?  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 

  
W1_NWFout 
($T: STEL VAST:) Wat klopt niet? 
1. De naam van het bedrijf/de praktijk [Naam] 
2. Iets anders (bijv. had geen werk of andere arbeidsrelatie)  [Anders] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W1_NaamUitz 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het uitzendbureau waarvoor u werkt? 
String[50] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W1_Uitzend 
De vorige keer was u uitgezonden naar <EBB_OLD.NaamWerkn1>.  
Werkt u hier nog steeds? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 
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{NewPage} 
 
W1_NaamWerkn 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het bedrijf/de instelling waar u ($1/$6: werkt $8: stage loopt $9: op 
dit moment naar uitgezonden bent)? 
String[50] 

NORF 
 
W1_Detach 
De vorige keer was u gedetacheerd naar <EBB_OLD.NaamDetach1>.  
Is dat nog steeds zo? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 

 
W1_AantDetach 
Naar hoeveel bedrijven/instellingen bent u op dit moment gedetacheerd? 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 

 
W1_NaamDetach 
Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarnaar u gedetacheerd bent? 
String[50] 

NORF 
 
W1_NaamEigen 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van uw bedrijf/praktijk? 
String[50] 

NORF 
 
W1_NaamMeewerk 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het bedrijf/de praktijk van uw partner of familielid? 
String[50] 

NORF 
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{NewPage}  
 
W1_StopRed 
Wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet? 
{Voorlees}  
1. ($41: Einde tijdelijk contract)  [Tijdelijk] 
2. ($1/$6/$9: Bedrijf ging failliet $2/$3/$4/$5: Faillissement / te weinig opdrachten) [Fail] 
3. ($1/$6/$7/$9: Bezuinigingen, reorganisatie of arbeidsconflict) [Werkverv] 
4. Wilde zelf een nieuwe baan of eigen bedrijf starten [NieuwWK]  
5. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
6. Opleiding, school of studie [Opleid] 
7. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
8. Zorg voor familie of gezin  [Zorg] 
9. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
10. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W1_TijdContr 
Heeft u al eerder een tijdelijk contract gehad ($1/$6: bij <EBB_OLD.NaamWerkn1> $7: deze werkgever $9: bij 
<EBB_OLD.NaamUitz1>)? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
W1_TCReden 
Om welke reden heeft uw werkgever uw contract dit keer niet verlengd? 
{Voorlees} 
1. Maximaal aantal verleningen of maximale duur bereikt [MaxVL] 
2. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W1_TCVerl 
Had u contractverlenging kunnen krijgen? 
1. Ja [WelVL] 
2. Nee [NietVL] 
3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W1_TCStartNV 
Wist u bij de start van uw contract al dat deze niet ($42: verlengd zou kunnen worden $43: omgezet zou 
kunnen worden naar een vast contract)? 
1. Ja, ik wist dit vanaf het begin  [Ja] 
2. Nee, ik wist dit pas later  [Nee] 
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W1_TCWanBekNV 
Wanneer werd dit bekend?  
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 maand van te voren [Eind1Mnd]  
2. 1 maand of langer van te voren [EindLanger] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W1_BlijfBestaan 
Wordt er iemand anders aangenomen voor het werk dat u deed? 
[TJaNee] 
 
W1_Opnieuw 
Heeft uw werkgever aangegeven u over een tijdje opnieuw aan te willen nemen voor hetzelfde soort werk? 
1. Nee [Nee] 
2. Ja, binnen 3 maanden [Bin3Mnd] 
3. Ja, over 3 tot 6 maanden [Bin6Mnd] 
4. Ja, over 6 maanden of later [Later6Mnd] 
 
{NewPage} 
 
W1_WieInit 
Wie gaf als eerste aan het contract te willen beëindigen: uzelf of uw werkgever? 
1. Ik zelf [Zelf] 
2. Werkgever [Werkg] 
 
{NewPage} 
 
W1_EindeUWV  
($T/$P: STEL VAST:) Heeft uw werkgever toestemming aan het UWV moeten vragen voor ontslag? 
Dit gebeurt alleen wanneer het bedrijf financiële problemen heeft of wanneer een werknemer langdurig ziek is.  
>>Let op: het gaat hier niet om het krijgen van een uitkering van het UWV<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
W1_Collectief  
($T/$P: STEL VAST:) Ging het om een collectief ontslag? 
Er worden dan 20 mensen of meer tegelijkertijd ontslagen. 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
W1_EindeKanton  
($T/$P: STEL VAST:) Is uw contract via de kantonrechter beëindigd?  
Dit gebeurt bijv. bij een arbeidsconflict of bij slecht functioneren.    
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
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W1_Vergoeding 
Heeft u van uw werkgever een financiële vergoeding gekregen bij het beëindigen van uw contract? 
[TJaNee] 
 
W1_WrkgHulp 
Heeft uw werkgever u op een andere manier geholpen om een nieuwe baan te krijgen? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ja, door een opleiding of cursus  [Opleid] 
2. Ja, door een outplacementtraject of ontslagbegeleiding  [Out] 
3. Ja, op een andere manier  [Andrs] 
4. Nee  [Nee] 
{/Voorlees} 
 
Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Nee’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden.  
 
{NewPage} 
 
W1_WrkgHulp_Opl 
Wanneer bent u met deze opleiding/cursus begonnen? 
($T/$P: Was dat voor of na uw ontslag?) 
1. Voor mijn ontslag [Voor] 
2. Na mijn ontslag [Na] 
 
{NewPage} 
 
W1_Bedrag 
Hoe hoog was de financiële vergoeding? 
($44:>>Het gaat om het bedrag dat u zelf ontvangen heeft.  
Als uw werkgever de opleiding / ontslagbegeleiding heeft betaald, moet u deze kosten hier niet 
meerekenen.<<) 
{Voorlees} 
1. Minder dan 500 euro  [Min500] 
2. 500 tot 2.500 euro  [Min2500] 
3. 2.500 tot 5.000 euro  [Min5000] 
4. 5.000 tot 25.000 euro  [Min25000] 
5. 25.000 tot 75.000 euro  [Min75000] 
6. 75.000 euro of meer  [Meer75000] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
W1_WatBesteed 
Waar heeft u deze vergoeding voor gebruikt (of wilt u deze voor gaan gebruiken)? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Een opleiding of cursus [Opl] 
2. Een outplacementtraject of ontslagbegeleiding  [Out] 
3. Iets anders: om een nieuwe baan/beroep te krijgen  [AndBeroep] 
4. Iets anders: ander doel  [Andrs] 
5. Weet ik nog niet  [WeetNiet] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
Harde Controle 2 
Het antwoord ‘Weet ik nog niet’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden. 
 
{NewPage} 
 
W1_SocPlan 
Had uw werkgever een sociaal plan opgesteld? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
W1_RedGeenOV 
Wat is de belangrijkste reden dat u geen financiële vergoeding heeft gekregen? 
{Voorlees} 
1. Ik ben op staande voet ontslagen [StaanVoet] 
2. Mijn werkgever ging failliet of dreigde failliet te gaan [Failliet] 
3. Andere reden [AndRed] 
{/Voorlees} 
 

Vragen over Werkkring 2 
 
W2_NogWerk 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u ook ($10: bij <EBB_OLD.NaamWerkn2> werkt $11: een eigen 
bedrijf/praktijk heeft (<EBB_OLD.NaamEigen2>) $12: als zzp’er werkt $13: als freelancer werkt $14: in het 
bedrijf/praktijk van uw partner of een familielid werkt (<EBB_OLD.NaamMeewerk2>) $15: een bijbaan heeft bij 
<EBB_OLD.NaamWerkn2> $16: een bijbaan heeft $17: stage loopt bij <EBB_OLD.NaamWerkn2> $18: als 
uitzendkracht werkt via <EBB_OLD.NaamUitz2). 
Is dat nog steeds zo?  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 
  
  



Blok: Terugkoppel Werk  EBB - 2021 
 

W2_NWFout 
($T: STEL VAST:) Wat klopt niet? 
1. De naam van het bedrijf/de praktijk [Naam] 
2. Iets anders (bijv. had geen werk of andere arbeidsrelatie)  [Anders] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
W2_NaamUitz 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het uitzendbureau waarvoor u werkt? 
String[50] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
W2_Uitzend 
De vorige keer was u uitgezonden naar <EBB_OLD.NaamWerkn2>.  
Werkt u hier nog steeds? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W2_NaamWerkn 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het bedrijf/de instelling waar u ($10/$15: werkt $17: stage loopt $18: 
op dit moment naar uitgezonden bent)? 
String[50] 

NORF 
 
W2_Detach 
De vorige keer was u gedetacheerd naar <EBB_OLD.NaamDetach2>.  
Is dat nog steeds zo? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 

 
W2_AantDetach 
Naar hoeveel bedrijven/instellingen bent u op dit moment gedetacheerd? 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 
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W2_NaamDetach 
Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarnaar u gedetacheerd bent? 
String[50] 

NORF 
 
W2_NaamEigen 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van uw bedrijf/praktijk? 
String[50] 

NORF 
 
W2_NaamMeewerk 
($T: STEL VAST:) Wat is dan de naam van het bedrijf/de praktijk van uw partner of familielid? 
String[50] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W2_StopRed 
Wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet? 
{Voorlees}  
1. ($45: Einde tijdelijk contract)  [Tijdelijk] 
2. ($10/$15/$18: Bedrijf ging failliet $11/$12/$13/$14: Faillissement / te weinig opdrachten)[Fail] 
3. ($10/$15/$16/$18: Bezuinigingen, reorganisatie of arbeidsconflict) [Werkverv] 
4. Wilde zelf een nieuwe baan of eigen bedrijf starten [NieuwWK]  
5. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
6. Opleiding, school of studie [Opleid] 
7. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
8. Zorg voor familie of gezin  [Zorg] 
9. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
10. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W2_TijdContr 
Heeft u al eerder een tijdelijk contract gehad ($10/$15: bij <EBB_OLD.NaamWerkn2> $16: deze werkgever $18: 
bij <EBB_OLD.NaamUitz2)? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
W2_TCReden 
Om welke reden heeft uw werkgever uw contract dit keer niet verlengd? 
{Voorlees} 
1. Maximaal aantal verleningen of maximale duur bereikt [MaxVL] 
2. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
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W2_TCVerl 
Had u contractverlenging kunnen krijgen? 
1. Ja [WelVL] 
2. Nee [NietVL] 
3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
W2_TCStartNV 
Wist u bij de start van uw contract al dat deze niet ($46: verlengd zou kunnen worden $47: omgezet zou 
kunnen worden naar een vast contract)? 
1. Ja, ik wist dit vanaf het begin  [Ja] 
2. Nee, ik wist dit pas later  [Nee] 
 
W2_TCWanBekNV 
Wanneer werd dit bekend?  
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 maand van te voren [Eind1Mnd]  
2. 1 maand of langer van te voren [EindLanger] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W2_BlijfBestaan 
Wordt er iemand anders aangenomen voor het werk dat u deed? 
[TJaNee] 
 
W2_Opnieuw 
Heeft uw werkgever aangegeven u over een tijdje opnieuw aan te willen nemen voor hetzelfde soort werk? 
1. Nee [Nee] 
2. Ja, binnen 3 maanden [Bin3Mnd] 
3. Ja, over 3 tot 6 maanden [Bin6Mnd] 
4. Ja, over 6 maanden of later [Later6Mnd] 
 
{NewPage} 
 
W2_WieInit 
Wie gaf als eerste aan het contract te willen beëindigen: uzelf of uw werkgever? 
1. Ik zelf [Zelf] 
2. Werkgever [Werkg] 
 
{NewPage} 
 
W2_EindeUWV  
($T/$P: STEL VAST:) Heeft uw werkgever toestemming aan het UWV moeten vragen voor ontslag? 
Dit gebeurt alleen wanneer het bedrijf financiële problemen heeft of wanneer een werknemer langdurig ziek is.  
>>Let op: het gaat hier niet om het krijgen van een uitkering van het UWV<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
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W2_Collectief  
($T/$P: STEL VAST:) Ging het om een collectief ontslag? 
Er worden dan 20 mensen of meer tegelijkertijd ontslagen. 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
W2_EindeKanton  
($T/$P: STEL VAST:) Is uw contract via de kantonrechter beëindigd?  
Dit gebeurt bijv. bij een arbeidsconflict of bij slecht functioneren.    
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
W2_Vergoeding 
Heeft u van uw werkgever een financiële vergoeding gekregen bij het beëindigen van uw contract? 
[TJaNee] 
 
W2_WrkgHulp 
Heeft uw werkgever u op een andere manier geholpen om een nieuwe baan te krijgen? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ja, door een opleiding of cursus  [Opleid] 
2. Ja, door een outplacementtraject of ontslagbegeleiding  [Out] 
3. Ja, op een andere manier  [Andrs] 
4. Nee  [Nee] 
{/Voorlees} 
 
Harde Controle 3 
Het antwoord ‘Nee’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden.  
 
{NewPage} 
 
W2_WrkgHulp_Opl 
Wanneer bent u met deze opleiding/cursus begonnen? 
($T/$P: Was dat voor of na uw ontslag?) 
1. Voor mijn ontslag [Voor] 
2. Na mijn ontslag [Na] 
 
{NewPage} 
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W2_Bedrag 
Hoe hoog was de financiële vergoeding? 
($48:>>Het gaat om het bedrag dat u zelf ontvangen heeft.  
Als uw werkgever de opleiding / ontslagbegeleiding heeft betaald, moet u deze kosten hier niet 
meerekenen.<<) 
{Voorlees} 
1. Minder dan 500 euro  [Min500] 
2. 500 tot 2.500 euro  [Min2500] 
3. 2.500 tot 5.000 euro  [Min5000] 
4. 5.000 tot 25.000 euro  [Min25000] 
5. 25.000 tot 75.000 euro  [Min75000] 
6. 75.000 euro of meer  [Meer75000] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
W2_WatBesteed 
Waar heeft u deze vergoeding voor gebruikt (of wilt u deze voor gaan gebruiken)? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Een opleiding of cursus [Opl] 
2. Een outplacementtraject of ontslagbegeleiding  [Out] 
3. Iets anders: om een nieuwe baan/beroep te krijgen  [AndBeroep] 
4. Iets anders: ander doel  [Andrs] 
5. Weet ik nog niet  [WeetNiet] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
Harde Controle 4 
Het antwoord ‘Weet ik nog niet’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden. 
 
{NewPage} 
 
W2_SocPlan 
Had uw werkgever een sociaal plan opgesteld? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
W2_RedGeenOV 
Wat is de belangrijkste reden dat u geen financiële vergoeding heeft gekregen? 
{Voorlees} 
1. Ik ben op staande voet ontslagen [StaanVoet] 
2. Mijn werkgever ging failliet of dreigde failliet te gaan [Failliet] 
3. Andere reden [AndRed] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
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AnderWerk 
Heeft u nog ander betaald werk? 
[TJaNee] 

NORF 

 
HoevAnder  
Hoeveel andere betaalde werkzaamheden / banen heeft u dan? 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
NW_WerkSit 
($49: U heeft aangegeven dat u meerdere andere werkzaamheden heeft.  
In welke hiervan werkt u de meeste uren?) 
($50: Bent u bij dit ander betaald werk dan werkzaam:) 
{Voorlees} 
1. In een baan als werknemer [Werkn] 
2. In een eigen bedrijf/praktijk   [ZelfOnd] 
3. ($22: Als zzp’er) [ZZP] 
4. ($23: Als freelancer) [Freelan] 
5. ($24: In een bedrijf/praktijk van uw partner of ander familielid ) [Meewerk]  
6. In een bijbaan(tje) [Bijbaan] 
7. ($25: Als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek) [Stage] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
AFL_AantWK 
*Heeft de OP nu geen, een of twee of meer werkkringen? 
1. Geen [Geen] 
2. Een [Een] 
3. Twee of meer [TweePlus] 

NORF 

 
MeestUren_Oud 
Werkt u nog steeds het meeste aantal uren ($26: bij <W1_NaamWerkn><W1_NaamEigen> 
<W1_NaamMeewerk> $27: als zzp’er $28: als freelancer)? 
1. Ja          [Oud1] 
2. Nee, ik werk nu meer uren ($30: bij <W2_NaamWerkn><W2_NaamEigen><W2_NaamMeewerk> $31: als 
zzp’er $32: als freelancer)        [Oud2] 

NORF 
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MeestUren_Nieuw  
($T: STEL VAST:) Waar werkt u de meeste uren? 
1. ($26: Bij <W1_NaamWerkn><W1_NaamEigen><W1_NaamMeewerk>  
$27: Als zzp’er $28: Als freelancer $29: In mijn bijbaan) [Oud1] 
2. ($30: Bij <W2_NaamWerkn><W2_NaamEigen><W2_NaamMeewerk>  
$31: als zzp’er $32: Als freelancer $33: In mijn bijbaan) [Oud2] 
3. ($34: In mijn (nieuwe) baan $35: In mijn (nieuwe) eigen bedrijf $36: Als zzp’er $37: Als freelancer $38: In het 
bedrijf van mijn partner/familielid $39: In mijn (nieuwe) bijbaan $40: Als stagiair, coassistent, trainee, op een 
leerwerkplek) [Nieuw] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
HoevTwPlus 
Heeft u, naast uw werk ($26: bij <W1_NaamWerkn><W1_NaamEigen> <W1_NaamMeewerk> $27: als zzp’er 
$28: als freelancer $29: in uw bijbaan) en ($30: bij <W2_NaamWerkn><W2_NaamEigen><W2_NaamMeewerk> 
$31: als zzp’er $32: als freelancer $33: in uw bijbaan), nog ander betaald werk? 

[TJaNee] 

NORF 

 
AFL_WK1 
*Afleiding kopieren werkkring 1 
1. Oude werkkring 1 [Oud] 
2. Gewisseld (was werkkring 2) [Wissel] 
3. Nieuwe werkkring [Nieuw] 

NORF 

 
AFL_WK2 
*Afleiding kopieren werkkring 1 
1. Oude werkkring 2 [Oud] 
2. Gewisseld (was werkkring 1) [Wissel] 
3. Nieuwe werkkring [Nieuw] 

NORF 
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Blok (MQ): Werkend 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft “andere werkzaamheden” en geen 
reguliere werkzaamheden en OP is 50+ 

[Werkn]/[Eigen]/[Meewerk] niet in TochWerk en 
Lft_OP ≥ 50 

$2 OP heeft “andere” en reguliere werkzaamheden [Werkn]/[Eigen]/[Meewerk] in TochWerk 
$3 OP werkt als zelfstandig ondernemer / freelancer [Eigen] in TochWerk 
$4 OP werkt als meewerkend <> ($3) en [Meewerk] in TochWerk 
$5 OP heeft geen werk uit de vorige peiling T_Werk.AFL_AantWK <> [Een]/[TweePlus] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
BetWerk 
Heeft u vorige week gewerkt? Het gaat om betaald werk.  
($5: 1 uur telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages.) 
Met vorige week bedoelen we de week van maandag <dag+maand> t/m zondag <dag+maand4>. 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
TochWerk 
Vorige week heeft u geen betaald werk gedaan. 
Heeft u wel werk?  
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ja, in een baan als werknemer [Werkn] 
2. Ja, in een eigen bedrijf/praktijk (incl. DGA) of als zzp’er/freelancer   [Eigen] 
3. Ja, in een bedrijf/praktijk van mijn partner of ander familielid   [Meewerk] 
4. Ja, andere betaalde werkzaamheden  [Anders] 
5. Ja, vrijwilligerswerk [Vrijwil] 
6. Nee [Nee] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Nee’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden.  
Pas uw antwoord aan om verder te kunnen gaan.  
 
  

                                                                 
4 Hier zou de datum moeten komen te staan van de zondag voorafgaand aan de invuldag en de maandag voorafgaand aan de zondag.  
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{NewPage} 
 
Afwz_TypAnder 
Welke ($2: andere) situatie is op u van toepassing? 
>>U kunt maar één antwoord kiezen. Het gaat hier om de werkzaamheden waaraan u de meeste tijd 
besteedt.<< 
{Voorlees} 
1. Ik heb een bijbaan(tje) [Bijbaan] 
2. Ik werk als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek [Stage] 
3. ($1: Ik ben met pensioen en werk nog af en toe) [Pensioen] 
4. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
RefWkZelfst 
Heeft u vorige week wel onbetaalde taken of werkzaamheden gedaan voor ($3: uw eigen bedrijf of werk als 
zzp’er / freelancer $4: het bedrijf of praktijk van uw partner of familielid)? 
Bijv. administratie, acquisitie of voorbereidingen. 
[TJaNee] 
 
Afl_RefStatus 
*Gewerkt, afwezig of geen werk in de referentieweek? 
1. Werk [Werk] 
2. Afwezig [Afwezig] 
3. Geen werk [GeenWerk] 

NORF  



Blok (MQ): Afwezig van Werk  EBB - 2021 
 

Blok (MQ): Afwezig van Werk 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP heeft een baan als werknemer / anders Werkend.TochWerk = [Werkn]/[Anders] of  
(T_Werk.AFL_WK1 = [Oud]/[Wissel] en 
OLD_EBB.AFL_ArbRelWrk1 = 
[Werkn]/[Bijbaan]/[Stage]) of (T_Werk.AFL_WK2 
= [Oud]/[Wissel] en OLD_EBB.AFL_ArbRelWrk2 = 
[Werkn]/[Bijbaan]/[Stage]) of 
T_Werk.NW_WerkSit = [Werkn]/[Bijbaan]/[Stage] 

 $2 OP is werkzaam als zelfstandige of meewerkend <> ($1) 
 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
BelRedNW  
Wat was de belangrijkste reden dat u vorige week niet gewerkt heeft? 
{Voorlees} 
1. ($1: Verlof of vakantie $2: Vrij of vakantie) [Verlof] 
2. ($1: Geen dienst, niet ingepland of opgeroepen $2: Geen opdrachten) [Rooster] 
3. Ziekte  [Ziekte] 
4. ($1: Zwangerschaps-, bevallings-, geboorte- of adoptieverlof  
$2: Zwangerschap, geboorte of adoptie kind) [ZwangVrlf] 
5. ($1: Ouderschapsverlof) [OudVrlf] 
6. Seizoensarbeid [SeizArb] 
7. Cursus of training [Cursus] 
8. Nog niet begonnen [NogNiet] 
9. Anders [Anders] 
{Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
BetOudVrlf 
Gaat het om betaald ouderschapsverlof?  
1. Ja, volledig [JaVol] 
2. Ja, deels [JaDeels] 
3. Nee [Nee] 
 
TkSeizArb 
Zijn er taken die u voor dit werk buiten het seizoen doet?   
Denk bijvoorbeeld aan onderhoud of voorbereidingen voor het volgende seizoen.  
>>Administratieve verplichtingen zoals de belasting telt niet mee.<<  
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
DuurNietWerk 
Verwacht u in totaal langer dan 3 maanden niet te werken? 
>>Het gaat om een aaneengesloten periode.<< 
1. Ja, langer dan 3 maanden [Lang3Mnd] 
2. Nee, 3 maanden of korter [Korter3Mnd] 
3. Weet ik nog niet / geen antwoord  [WeetNiet] 

NORF 
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Blok: Afleiding Betaald Werk 

AFL_BetWerk 
*Afleiding of OP betaald werk heeft of niet 
[TJaNee] 

NORF 
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Blok: Arbeidsrelatie 

* Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft niet gewerkt in de referentieweek Werkend.BetWerk = [Nee] 
$2a Meerdere werksituaties zijn van toepassing op 

de OP 
Aantal antwoorden in WerkSit > 1 of aantal 
antwoorden in Werkend.TochWerk > 1  

$2b Op heeft maar 1 werksituatie aangevinkt en OP 
is 50+ 

Aantal antwoorden in WerkSit = 1 en Lft_OP ≥ 50 

$2c Maar één werksituatie is van toepassing <> ($2a) 
$3 OP is werknemer [Werkn] in AFL_ArbeidSit 
$4 OP heeft eigen bedrijf/praktijk  [ZelfOnd] in AFL_ArbeidSit  
$5 OP is zzp’er [ZZP] in AFL_ArbeidSit 
$6 OP is freelancer [Freelan] in AFL_ArbeidSit 
$7 OP is meewerkend [Meewerk] in AFL_ArbeidSit 
$8a OP heeft bijbaan [Bijbaan] in AFL_ArbeidSit 
$8b OP is stagiair [Stage] in AFL_ArbeidSit 
$9 Grootste werkkring is niet werknemer of OP 

heeft meerdere banen als werknemer. 
[Werkn] in AFL_ArbeidSit en (Werkkring1 <> 
[Werkn] of AantalWrk_Werkn = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) 

$10 Grootste werkkring is niet bedrijf of OP heeft 
meerdere bedrijven. 

[ZelfOnd] in AFL_ArbeidSit en (Werkkring1 <> 
[ZelfOnd] of AantalWrk_Eigen = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) 

$11 Grootste werkkring is niet zzp’er [ZZP] in AFL_ArbeidSit en Werkkring1 <> [ZZP] 
$12 Grootste werkkring is niet freelancer [Freelan] in AFL_ArbeidSit en Werkkring1 <> 

[Freelan] 
$13 Grootste werkkring is niet meewerkend. [Meewerk] in AFL_ArbeidSit en Werkkring1 <> 

[Meewerk] 
$14a Grootste werkkring is niet bijbaan [Bijbaan] in AFL_ArbeidSit en Werkkring1 <> 

[Bijbaan] 
$14b Grootste werkkring is niet stage [Stage] in AFL_ArbeidSit en Werkkring1 <> 

[Stage] 
$15 OP heeft eigen bedrijf, is zzp’er en freelancer [ZelfOnd] en [ZZP] en [Freelan] in TypZelf 
$16 OP heeft eigen bedrijf en is zzp’er  <> ($15) en [ZelfOnd] en [ZZP] in TypZelf 
$17 OP heeft eigen bedrijf en is freelancer <> ($15) en [ZelfOnd] en [Freelan] in TypZelf 
$18 OP is zzp’er en freelancer <> ($15) en [ZZP] en [Freelan] in TypZelf 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
WerkSit 
Op welke manier(en) bent u werkzaam? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ik heb een baan als werknemer [Werkn] 
2. Ik heb een eigen bedrijf/praktijk (incl. DGA) of werk als zzp’er/freelancer [Eigen]  
3. Ik werk mee in het bedrijf/praktijk van mijn partner of een familielid  [Meewerk] 
4. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
TypAnder 
Welke ($2a: andere) situatie is op u van toepassing? 
>>U kunt maar één antwoord kiezen. Het gaat hier om de werkzaamheden waaraan u de meeste tijd 
besteedt.<< 
{Voorlees} 
1. Ik heb een bijbaan(tje) [Bijbaan] 
2. Ik werk als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek [Stage] 
3. Ik doe vrijwilligerswerk [Vrijwil] 
4. ($2b: Ik ben met pensioen en werk nog af en toe) [Pensioen] 
5. ($2c: Ik heb vorige week gewerkt, maar heb nu geen betaald werk (meer)) [GeenWerk] 
6. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
InstrGnWrk 
Omdat u nu geen werk meer heeft, gaan de volgende vragen over het werk dat u vorige week heeft gedaan.  
 
Ander_ArbRel 
Als u zou moeten kiezen, is uw werksituatie dan het beste te vergelijken met werk: 
{Voorlees} 
1. In een baan waarvoor u loon of salaris krijgt [Werkn] 
2. In een eigen bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Als zzp’er [ZZP] 
4. Als freelancer [Freelan] 
{/Voorlees} 

NORF 
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{NewPage} 
 
TypZelf 
($T/$P: STEL VAST:)($1/$2a: U heeft aangegeven dat u werkzaam bent in een eigen bedrijf/praktijk of als 
zzp’er/freelancer.) 
Welke omschrijving past het beste bij u? 
>>Als het om verschillende bedrijfsactiviteiten gaat mag u meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ik heb een eigen bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
2. Ik werk als zzp’er [ZZP] 
3. Ik werk als freelancer [Freelan] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
ZC_TypZelf 
($T/$P: >>)U heef aangegeven dat u ($15: een eigen bedrijf/praktijk heeft én als zzp’er én als freelancer werkt 
$16: een eigen bedrijf/praktijk heeft én als zzp’er werkt $17: een eigen bedrijf/praktijk heeft én als freelancer 
werkt $18: als zzp’er én als freelancer werkt) . 
 
Gaat het hier om ($15: drie $16 / $17 / $18: twee) verschillende bedrijfsactiviteiten?  
Bijv. u ($15: / $16: / $17: heeft een bed & breakfast)($16: en werkt daarnaast als zzp koerier $17: en werkt 
daarnaast als freelance journalist $18: werkt als zzp koerier en daarnaast als freelance journalist $15: en u 
werkt als zzp koerier en als freelance journalist).   
 
Zo ja, kies dan voor ‘verder’ om naar de volgende vraag te gaan. 
Zo niet, kies dan alleen de omschrijving die het beste bij u past en klik op volgende.($T/$P: <<) 
1. Verder [Verder] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
AantalWrk_Eigen 
($T/$P: STEL VAST:) 
Heeft u één of meerdere bedrijven/praktijken? 
($15: Uw werk als zzp’er en freelancer moet u hier niet meerekenen. $16: Uw werk als zzp’er moet u hier niet 
meerekenen. $17: Uw werk als freelancer moet u hier niet meerekenen.) 
>>Het gaat hier om verschillende soorten bedrijven/praktijken, niet om meerdere vestigingen of locaties.<< 
1. Eén bedrijf/praktijk [Een] 
2. Twee bedrijven/praktijken [Twee] 
3. Drie bedrijven/praktijken [Drie] 
4. Vier of meer bedrijven/praktijken [VierMr] 

NORF 
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{NewPage} 
 
AantalWrk_Werkn 
Heeft u ($2a: als werknemer) één of meerdere banen? 
1. Eén baan [Een] 
2. Twee banen [Twee] 
3. Drie banen [Drie] 
4. Vier of meer banen [VierMr]  

NORF 

 
AantalWrk_bijbaan 
Heeft u één of meerdere bijbanen? 
1. Eén bijbaan [Een] 
2. Twee bijbanen [Twee] 
3. Drie bijbanen [Drie] 
4. Vier of meer bijbanen [VierMr]  

NORF 

 
{NewPage} 
 
AFL_ArbeidSit 
*Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP.  
SET[] 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF, EMPTY 

 
AFL_AantWrk 
*Afleiding aantal werkkringen 
Integer[] 

NORF 
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{NewPage} 
 
Werkkring1 
Waarin werkt u de meeste uren?  
{Voorlees} 
1. ($3: In mijn baan als werknemer) [Werkn] 
2. ($4: In mijn bedrijf/praktijk) [ZelfOnd] 
3. ($5: In mijn werk als zzp’er) [ZZP] 
4. ($6: In mijn werk als freelancer) [Freelan] 
5. ($7: In het bedrijf/praktijk van mijn partner of familielid) [Meewerk] 
6. ($8a: In mijn bijbaan) [Bijbaan] 
7. ($8b: In mijn werk als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek) [Stage] 
{/Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
AFL_ArbRelWrk1 
*Afleiding arbeidsrelatie werkkring 1.  
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Werkkring2 
Waarin werkt u daarna de meeste uren? 
{Voorlees} 
1. ($9: In mijn baan als werknemer) [Werkn] 
2. ($10: In mijn bedrijf/praktijk) [ZelfOnd] 
3. ($11: In mijn werk als zzp’er) [ZZP] 
4. ($12: In mijn werk als freelancer) [Freelan] 
5. ($13: In het bedrijf/praktijk van mijn partner of familielid) [Meewerk] 
6. ($14a: In mijn bijbaan) [Bijbaan] 
7. ($14b: In mijn werk als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek) [Stage] 
{/Voorlees} 

NORF 
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AFL_ArbRelWrk2 
*Afleiding arbeidsrelatie werkkring 2.  
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 
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Blok: Werkkring 1 & 2 [1..2] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft meerdere type arbeidsrelaties (ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = response en 

ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 <> 
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2) 

$2 OP heeft meerdere bijbanen ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] en 
ArbRel.AantalWrk_bijbaan = [Twee]/[Drie] 
/[VierMr] 

$3 OP heeft één bijbaan ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] en 
ArbRel.AantalWrk_bijbaan = [Een]/empty 

$4a OP heeft > 1 baan, geen andere arbeidsrelaties 
of alleen voor wk 3+ 

ArbRel.AantalWrk_Werkn = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr] en <> ($1) 

$4b OP heeft > 1 baan, werkkring 2 is andere 
arbeidsrelatie.  

ArbRel.AantalWrk_Werkn = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr] en = ($1) 

$5 OP is uitzendkracht WKR[1].UitzDetach = [Uitz] 
$6 OP is gedetacheerd WKR[1].UitzDetach = [Detach] 
$6a OP is gedetacheerd naar één bedrijf = ($6) + WKR[1].NaamDetach = response 
$7 OP is stagiair ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Stage] 
$8 OP is geen uitzendkracht en niet gedetacheerd 

en geen stagiair 
<> ($5)/($6)/($7) 

$9 OP heeft meerdere bedrijven / praktijken ArbRel.AantalWrk_Eigen = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr] 

$10 OP is zzp’er ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [ZZP] 
$11 OP is Freelancer ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Freelan] 
$12 OP heeft meerdere bijbanen ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan] en 

ArbRel.AantalWrk_bijbaan = [Twee]/[Drie] 
/[VierMr] 

$13 OP heeft één bijbaan ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan] en 
ArbRel.AantalWrk_bijbaan = [Een]/empty 

$14 OP heeft meerdere type arbeidsrelaties en meer 
dan 2 werkkringen. OP heeft dan zelf 
aangegeven wat voor type arbeidsrelatie de 
tweede werkkring is. De arbeidsrelatie van de 
eerste werkkring is niet werknemer. 

ArbRel.Werkkring2 = response en 
WKR[1].NaamWerkn = empty 

$15 Op heeft 2 type arbeidsrelaties en 2 
werkkringen. De tweede werkkring van de OP is 
dan “onder water” afgeleid. De eerste werkkring 
is niet werknemer.  

<> $14 en WKR[1].NaamWerkn = empty 

$16 OP is alleen werkzaam als werknemer en heeft 2 
banen. 

Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit = 1 
en ArbRel.AantalWrk_Werkn = [Twee]  

$17 OP is alleen werkzaam als werknemer en heeft 
meer dan 2 banen óf OP heeft meerdere 
arbeidsrelaties maar is ook meerdere keren 

(Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit = 1 
en ArbRel.AantalWrk_Werkn = [Drie]/[VierMr]) 
of ((Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit 



Blok: Werkkring 1 & 2 [1..2]  EBB - 2021 
 

werkzaam als werknemer en werkt het meeste 
in de 2 banen als werknemer.  

> 1 of T_Werk.AFL_AantWK = [Tweeplus]) en 
WKR[1].NaamWerkn <> empty) 

$18 OP is uitzendkracht WKR[2].UitzDetach = [Uitz] 
$19 OP is gedetacheerd WKR[2].UitzDetach = [Detach] 
$19a OP is gedetacheerd naar één bedrijf = $19 + WKR[2].NaamDetach = response 
$20 OP is stagiair ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Stage] 
$21 OP is geen uitzendkracht en niet gedetacheerd 

en geen stagiair 
<> ($18)/($19)/($20) 

$22 OP heeft meerdere type arbeidsrelaties en meer 
dan 2 werkkringen. OP heeft dan zelf 
aangegeven wat voor type arbeidsrelatie de 
tweede werkkring is. De arbeidsrelatie van de 
eerste werkkring is niet zelfstandige. 

ArbRel.Werkkring2 = response en 
WKR[1].NaamEigen = empty 

$23 Op heeft 2 type arbeidsrelaties en 2 
werkkringen. De tweede werkkring van de OP is 
dan “onder water” afgeleid. De eerste werkkring 
is niet zelfstandige.  

<> $22 en WKR[1].NaamEigen = empty 

$24 OP is alleen werkzaam als zelfstandige en heeft 
2 bedrijven. 

Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit = 1 
en ArbRel.AantalWrk_Eigen = [Twee] 

$25 OP is alleen werkzaam als zelfstandige en heeft 
meer dan 2 bedrijven óf OP heeft meerdere 
arbeidsrelaties maar ook meerdere bedrijven en 
werkt het meeste in de 2 bedrijven.   

(Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit = 1 
en ArbRel.AantalWrk_Eigen = [Drie]/[VierMr]) of  
((Aantal antwoorden in ArbRel.AFL_ArbeidSit > 1 
of T_Werk.AFL_AantWK = [Tweeplus]) en 
WKR[1].NaamEigen <> empty) 

$26 OP is zzp’er ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [ZZP] 
$27 OP is Freelancer ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Freelan] 

 
*Vraagteksten 
 

Vragen over Werkkring 1 ([i] = 1) 
 
{NewPage} 
 
WKR[1].BBWerkn 
($2: De volgende vragen gaan over de bijbaan waarin u de meeste uren werkt. $3: De volgende vragen gaan 
over uw bijbaan.) 
 
Doet u dit werk voor of via een bedrijf of instelling? 
Denk bijv. aan een supermarkt, reclamefolderbedrijf, schoonmaakbedrijf, oppascentrale enz. 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
WKR[1].BBUitz 
Werkt u via een uitzendbureau? 
[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
WKR[1].UitzDetach 
($1: We beginnen met vragen over uw baan als werknemer.) 
($4a: De eerste vragen gaan over de baan waarin u de meeste uren werkt. 
$4b: Het gaat hier om de baan waarin u de meeste uren werkt.) 
 
Bent u in deze baan werkzaam via een uitzend- of detacheringsbureau? 
1. Ja, via uitzendbureau (inclusief payroll) [Uitz] 
2. Ja, via detacheringsbureau [Detach] 
3. Nee [GeenDeze] 
 
{NewPage} 
 
WKR[1].NaamUitz 
Wat is de naam van het uitzendbureau waarvoor u werkt? 
String[50] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WKR[1].NaamWerkn 
($5: Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waar u op dit moment naar uitgezonden bent? 
$6: Wat is de naam van het detacheringsbureau waarvoor u werkt?) 
$7: De volgende vragen gaan over uw stage (of traineeship, coschappen, leerwerkplek).  
 
Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waarbij u stage loopt? 
$8: Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarvoor u ($1: als werknemer $4a/$b: de meeste uren) 
werkt?) 
String[50] 

NORF 
 
WKR[1].AantDetach 
Naar hoeveel bedrijven/instellingen bent u op dit moment gedetacheerd? 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WKR[1].NaamDetach 
Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarnaar u gedetacheerd bent? 
String[50] 

NORF 
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WKR[1].NaamEigen 
($1: De volgende vragen gaan over uw werk in uw eigen bedrijf/praktijk.) 
 
Wat is de naam van het bedrijf/de praktijk ($9: waarvoor u de meeste uren werkt)? 
String[50] 

NORF 
 
WKR[1].NaamMeewerk 
($1: De volgende vragen gaan over uw werk in het bedrijf/praktijk van uw partner of familielid.) 
 
Wat is de naam van het bedrijf/de praktijk van uw partner of familielid? 
String[50] 

NORF 

 
WKR[1].IntroRest 
($10: De volgende vragen gaan over uw werk als zzp’er. $11: De volgende vragen gaan over uw werk als 
freelancer.) 
 
WKR[1].AFL_ArbRel 
*Afleiding arbeidsrelatie. Let op: Auxfield, niet tonen in de data. 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 

 
WKR[1].TXT_Werknaam 
* Tekst tonen bij werknaam 
String[50] 

NORF 
 

WKR[1].T_Intro 
De volgende vragen gaan over uw werk ($5: bij <WKR[1].NaamUitz> en) <WKR[1].TXT_Werknaam> ($6a: en bij 
<WKR[1].NaamDetach>.  
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Vragen over Werkkring 2 ([i] = 2) 

 
{NewPage} 
 
WKR[2].BBWerkn 
($12: De volgende vragen gaan over de bijbaan waarin u de één-na-meeste uren werkt. $13: De volgende 
vragen gaan over uw bijbaan.) 
 
Doet u dit werk voor of via een bedrijf of instelling? 
Denk bijv. aan een supermarkt, reclamefolderbedrijf, schoonmaakbedrijf, oppascentrale enz. 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
WKR[2].BBUitz 
Werkt u via een uitzendbureau? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
WKR[2].UitzDetach 
Dit waren alle vragen over uw werk <WKR[1].TXT_Werknaam>. 
 
($14: Eerder heeft u aangegeven dat u hierna de meeste uren werkt in een baan als werknemer.  
De volgende vragen gaan over deze baan. 
$15: De volgende vragen gaan over uw baan als werknemer. 
$16: U heeft eerder aangegeven dat u twee banen heeft als werknemer. 
De volgende vragen gaan over uw tweede baan. 
$17: De volgende vragen gaan over de baan waarin u de één-na-meeste uren werkt.) 
 
Bent u in deze baan werkzaam via een uitzend- of detacheringsbureau? 
1. Ja, via uitzendbureau (inclusief payroll) [Uitz] 
2. Ja, via detacheringsbureau [Detach] 
3. Nee [GeenDeze] 
 
{NewPage} 
 
WKR[2].NaamUitz 
Wat is de naam van het uitzendbureau waarvoor u werkt? 
String[50] 

NORF 
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{NewPage} 
 
WKR[2].NaamWerkn 
($18: Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waar u op dit moment naar uitgezonden bent? 
$19: Wat is de naam van het detacheringsbureau waarvoor u werkt? 
$20: De volgende vragen gaan over uw stage (of traineeship, coschappen, leerwerkplek).  
 
Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waarbij u stage loopt? 
$21: Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarvoor u ($14/$15: als werknemer $16/$17: in uw tweede 
baan) werkt?) 
String[50] 

NORF 

 
WKR[2].AantDetach 
Naar hoeveel bedrijven/instellingen bent u op dit moment gedetacheerd? 
1. Eén [Een] 
2. Meer dan één [Meer] 
3. Geen [Geen] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WKR[2].NaamDetach 
Wat is de naam van het bedrijf/de instelling waarnaar u gedetacheerd bent? 
String[50] 

NORF 
 
WKR[2].NaamEigen 
Dit waren alle vragen over uw werk <WKR[1].TXT_Werknaam>. 
($22: Eerder heeft u aangegeven dat u hierna de meeste uren werkt voor uw bedrijf/praktijk. 
 
Wat is de naam van het bedrijf/de praktijk? 
$23: De volgende vragen gaan over uw werkzaamheden voor uw bedrijf/praktijk. 
 
Wat is de naam van het bedrijf/de praktijk? 
$24: U heeft eerder aangegeven dat u twee bedrijven/praktijken heeft.  
 
Wat is de naam van uw andere bedrijf/praktijk? 
$25: De volgende vragen gaan over uw bedrijf/praktijk waarvoor u de één-na-meeste uren werkt. 
 
Wat is de naam van dit bedrijf/deze praktijk?) 
String[50] 

NORF 
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WKR[2].NaamMeewerk 
Dit waren alle vragen over uw werk <WKR[1].TXT_Werknaam>. 
De volgende vragen gaan over uw werkzaamheden voor het bedrijf/praktijk van uw partner of familielid. 
 
Wat is de naam van het bedrijf/de praktijk? 
String[50] 

NORF 

 
WKR[2].IntroRest 
Dit waren alle vragen over uw werk <WKR[1].TXT_Werknaam>. 
 
($26: De volgende vragen gaan over uw werk als zzp’er. $27: De volgende vragen gaan over uw werk als 
freelancer.) 
 
WKR[2].AFL_ArbRel 
*Afleiding arbeidsrelatie. Let op: Auxfield, niet tonen in de data. 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 

 
WKR[2].TXT_Werknaam 
* Tekst tonen bij werknaam 
String[50] 

NORF 
 
WKR[2].T_Intro 
De volgende vragen gaan over uw werk ($18: bij <WKR[2].NaamUitz> en) <WKR[2].TXT_Werknaam> ($19a: en 
bij <WKR[2].NaamDetach>). 
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Blok: Dienstverband & Werkduur [1..2] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is uitzendkracht WKr[i].UitzDetach = [Uitz] 
$2a OP heeft meerdere contracten gehad bij werkgever, 

tussenpoos korter dan 6 maanden 
MeerTContr = [Ja] en AantTContr = response 
en > 0 of RF 
 

$2b OP heeft meerdere contracten gehad bij werkgever, 
tussenpoos langer dan 6 maanden. 

MeerTContr = [Ja] en AantTContr = 0 

$3 OP is stagiair WKr[i].AFL_ArbRel = [Stage] 
$4 OP heeft een eigen bedrijf/praktijk WKr[i].AFL_ArbRel = [ZelfOnd] 
$5 OP is zzp’er of freelancer WKr[i].AFL_ArbRel = [ZZP]/[Freelan] 
$6 Anders dan $1 t/m $5 <> ($1) t/m ($5) 
$7 OP heeft geen meerdere contracten <> ($2) 
$8 OP is gevraagd naar verwachting duur contract Verwacht <> empty 
$9 OP is werknemer WKr[i].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Bijbaan] 
$10 OP is geen uitzendkracht <> ($1) 
$11 OP heeft contract van langer dan 6 maanden <> ($2) en ($8) 

 
* Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
AFL_T_TijdVast 
*Heeft OP een tijdelijk of een vast contract of onbekend? 
1. Tijdelijk contract / projectbasis  [Tijd] 
2. Vast contract  [Vast] 
3. Niet van toepassing (geen contract of meewerkend) [NVT] 
4. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
 
LoonMeewerk 
Krijgt u salaris of staat u op de loonlijst <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
  



Blok: Dienstverband & Werkduur [1..2]  EBB - 2021 
 

Contract 
Heeft u een tijdelijk of een vast contract <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
Een mondelinge overeenkomst telt ook mee. 
1. Tijdelijk (voor bepaalde tijd, bijv. één jaar)  [Tijd] 
2. Vast (voor onbepaalde tijd)  [Vast] 
3. Ander soort contract, bijv. voor een opdracht of project [Anders] 
4. Niet van toepassing, ik heb geen arbeidscontract of -overeenkomst [NVT] 
5. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
StageContract 
Heeft u een stagecontract of een stageovereenkomst? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
MeerTContr 
Heeft u al eerder een contract gehad bij deze werkgever? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee, eerste contract bij deze werkgever  [Nee] 
 
{NewPage} 
 
AantTContr 
Hoeveel tijdelijke contracten heeft u gehad voorafgaand aan uw huidige contract? 
Tel alleen contracten mee waar niet langer dan een half jaar tussen zat.  
[0..50] 
 
{NewPage} 
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VP_SindsWan5 
($1: Sinds wanneer werkt u voor <WKr[i].NaamUitz>? 
$2a: Wanneer kreeg u uw eerste contract <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$2b: Wanneer kreeg u uw huidige contract <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$3: Sinds wanneer loopt u stage <WKr[i].TXT_Werknaam>?  
$4: Wanneer bent u gestart met uw eigen bedrijf/praktijk? 
$5: Wanneer bent u begonnen met dit werk <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$6: Sinds wanneer werkt u <WKr[i].TXT_Werknaam>?)  
($T: STEL VAST: Maand) 
1. <Refmaand> <Refjaar> [Mnd0] 
2. <Refmaand-1> ($x: <Refjaar> $y: <Refjaar – 1) [Mnd1] 
3. <Refmaand-2> ($x: <Refjaar> $y: <Refjaar – 1) [Mnd2] 
4. <Refmaand-3> ($x: <Refjaar> $y: <Refjaar – 1) [Mnd3] 
5. <Refmaand-4> ($x: <Refjaar> $y: <Refjaar – 1) [Mnd4] 
6. <Refmaand-5> ($x: <Refjaar> $y: <Refjaar – 1) [Mnd5] 
7. Langer geleden [Langer] 
 
{NewPage} 
 
SindsJaar 
($1: Sinds welk jaar werkt u voor <WKr[i].NaamUitz>? 
>>Let op: de periode dat u geen werk/opdrachten heeft gehad mag maximaal een half jaar zijn. 
Was deze periode langer? Vul dan het jaartal in toen u weer opnieuw via het uitzendbureau bent gaan 
werken.<< 
$2a: In welk jaar kreeg u uw eerste contract <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$2b: In welk jaar kreeg u uw huidige contract <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$3: Sinds welk jaar loopt u stage <WKr[i].TXT_Werknaam>?  
$4: In welk jaar bent u gestart met uw eigen bedrijf/praktijk? 
$5: In welk jaar bent u begonnen met dit werk <WKr[i].TXT_Werknaam>? 
$6: Sinds welk jaar werkt u <WKr[i].TXT_Werknaam>?)  
[TJaar] 
 
Harde controle 1 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_SindsJaar 
($T/$P: >>)U was in <SindsJaar> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
SindsMnd 
En sinds welke maand? 
[TMaand] 
 
                                                                 
5 Als Refmaand = januari, dan bij volgende cateogrie december en Refjaar – 1 laten zien.   
Maand in tekst tonen (bijv. januari, februari) 
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Harde controle 3 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
 
AFL_Datum 
*Afleiding datum werkzaam 
Datetype[] 
 
{NewPage} 
 
JaarOng 
Werkt u al 1,5 jaar of langer voor <WKr[i].NaamUitz>? 
>>Let op: de periode dat u geen werk/opdrachten heeft gehad mag maximaal een half jaar zijn.<< 
{Voorlees} 
1. Ja, 1,5 jaar of langer [Lang1halfJr] 
2. Nee, korter dan 1,5 jaar [Korter]  
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
ContractUitz 
Heeft u een tijdelijk of een vast contract bij <WKr[i].NaamUitz>? 
1. Tijdelijk contract (met einddatum: fase A/B of 1/2/3)  [Tijd] 
2. Vast contract (zonder einddatum: fase C of 4) [Vast] 
3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
AFL_TijdVast 
*Heeft OP een tijdelijk of een vast contract of onbekend? 
1. Tijdelijk contract / projectbasis  [Tijd] 
2. Vast contract  [Vast] 
3. Niet van toepassing (geen contract of meewerkend) [NVT] 
4. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Tijd1Jr 
($2a/b: Is de totale duur van uw huidige contract korter dan 1 jaar? 
$7: Is de totale duur van uw contract ($1: bij <WKr[i].NaamUitz>) korter dan 1 jaar?) 
1. Ja, korter dan 1 jaar [Kort1Jr] 
2. Nee, 1 jaar of langer [Langer] 
3. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
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{NewPage} 
 
TC_Kort1Jr 
Hoeveel maanden is de totale duur van uw ($2: huidige) contract? 
1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 
2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
4. 6 maanden tot 1 jaar  [Lang6] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Verwacht 
Hoelang verwacht u in totaal ($1: via <WKr[i].NaamUitz> $10: <WKr[i].TXT_Werknaam>) te werken? 
>>Bedoeld wordt de gehele periode vanaf de startdatum.<< 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 
2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
4. 6 maanden of langer  [Lang6] 
{/Voorlees} 
5. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
TC_Jaar   
($2a/b: Wat is de totale duur van uw huidige contract $11: Wat is de totale duur van uw contract $8: Hoeveel 
jaar en hoeveel maanden verwacht u in totaal ($1: via <WKr[i].NaamUitz> $10: <WKr[i].TXT_Werknaam>) te 
werken)? 
($8: >>Bedoeld wordt de gehele periode vanaf de startdatum.<<) 
($T/$P: STEL VAST: Aantal jaar.)  
>>Weet u het niet precies? Probeer dan te schatten.<< 
($T/$P: >>Let op! Weet OP het antwoord echt niet? Deze vraag leeglaten en bij de volgende vraag naar 
maanden ‘Geen antwoord’ kiezen.<<) 
[0..20] jaar en 

NORF, EMPTY  
 
TC_Maand 
($T/$P: STEL VAST: Aantal maanden.  
>>Let op! Weet OP het antwoord niet? Kies dan voor ‘Geen antwoord’.<<) 
[0..11] maanden  
 
Harde controle 4 
Vul a.u.b. ook het aantal jaar in.  
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UitzOpVast 
Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt? 
[TJaNee] 
 
UitzOpVast_Begin 
Is deze afspraak gemaakt toen u werd aangenomen voor de baan? 
Bijv. bij het bespreken van de arbeidsvoorwaarden en/of het tekenen van het contract.  
1. Ja [Ja] 
2. Nee, op een later moment [Nee] 
 
{NewPage} 
 
Proeftijd  
Heeft of had u een proeftijd? 
[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

DuurProeft 
Wat is of was de duur van deze proeftijd? 
1. Minder dan 1 maand  [Min1Mnd] 
2. 1 tot 2 maanden  [Tot2Mnd] 
3. 2 tot 3 maanden [Tot3Mnd] 
4. 3 tot 5 maanden [Tot5Mnd] 
5. 5 maanden of langer [Meer5Mnd] 
 
{NewPage} 
 
ZoekMetHB 
($3: Hoe bent u aan uw stageplek gekomen? 
$9: Hoe bent u aan uw baan <WKr[i].TXT_Werknaam> gekomen?) 
>>Kies de belangrijkste methode.<< 
{Voorlees} 
1. Via een vacature of advertentie [Vacature] 
2. Door een open sollicitatie te sturen of zelf contact op te nemen [ZelfCont] 
3. Via vrienden, familie of bekenden [Vriend] 
4. Via mijn opleiding($9:, stageplek) of vorige werk [Opleid] 
5. ($9: Via het uitzendbureau) [Uitzend] 
6. ($9: Via het UWV WERKbedrijf) [UWV] 
7. Ik werd gevraagd door <WKR[1].NaamWerkn> ($9: of een recruitmentbureau) [Geworven] 
8. Anders  [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 
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{NewPage} 
 
RolUWV 
($9: Heeft het UWV WERKbedrijf geholpen bij het vinden van deze baan? 
Bijv. door u op vacatures te wijzen of door u in contact te brengen met de werkgever.) 
$4/$5: Heeft het UWV WERKbedrijf u geholpen om voor uzelf te beginnen? 
Bijv. door u advies te geven over het opstarten van een eigen bedrijf.)  
[TJaNee] 
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Blok: Bedrijf [1..2] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft een eigen bedrijf/praktijk WKr[i].AFL_ArbRel = [ZelfOnd] 
$2 OP werkt mee in bedrijf partner/familielid WKr[i].AFL_ArbRel = [Meewerk] 
$3 OP is gedetacheerd naar één bedrijf  WKr[i].AantDetach = [Een] 
$4 OP is uitzendkracht WKr[i].UitzDetach = [Uitz] 
$5 OP is zzp’er of freelancer WKr[i].AFL_ArbRel = [ZZP]/[Freelan] 
$5a OP is zzp’er WKr[i].AFL_ArbRel = [ZZP] 
$5b OP is freelancer WKr[i].AFL_ArbRel = [Freelan] 
$6 Overige arbeidsrelaties <> ($1) t/m ($5) 
$7 Productiebedrijf SrtProd = [Fabriek] 
$8 Garage SrtProd = [Garage] 
$9 Reparatie/installatie SrtProd = [Instal]/[Repar]/[AndRepar]/RF 
$10 Detailhandel SrtHandel = [Detail] 
$11 Groothandel SrtHandel = [Groot] 
$12 Autohandel SrtHandel = [Auto] 
$13 Overige handel SrtHandel = [Anders]/RF 
$14 Hotel, eetgelegenheid, kantine, anders SrtHoreca = 

[Hotel]/[EetDrink]/[Cater]/[Anders]/RF 
$15 Sport SrtHoreca = [OvSport] 
$16 Ziekenhuis of (para)medische praktijk SrtZorg = [Ziekh]/[MedPrak]/[ParaMed] 
$17 Andere niet-specifieke zorg SrtZorg = [Verpleeg]/[Maatschap]/[Anders]/RF 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
MaandUD 
($3: De volgende vragen gaan over uw werk bij <WKr[i].NaamDetach>. 
$4: De volgende vragen gaan over uw werk bij <WKr[i].NaamWerkn>.) 
 
Hoeveel maanden werkt u al bij dit bedrijf? 
>>Korter dan een maand? Vul dan 0 in.<< 
[0..997] maanden 
 
GoedDienst 
Biedt u ($1: met uw bedrijf/praktijk $5a: als zzp’er $5b: als freelancer) vooral eigen arbeid of diensten aan of 
verkoopt u vooral goederen of grondstoffen? 
1. Eigen arbeid of diensten [Dienst] 
2. Goederen of grondstoffen [Verkoop]                
3. Beiden evenveel [Beiden] 
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SrtSector 
($1: Onder welke sector valt uw bedrijf/praktijk?  
$2: Onder welke sector valt het bedrijf/praktijk van uw partner of familielid?  
$3: Wat voor soort bedrijf is <WKr[i].NaamDetach>? 
$5: In welke sector bent u werkzaam <WKr[i].TXT_Werknaam>) 
$4/$6: Wat voor soort bedrijf is <WKr[i].NaamWerkn>?) 
($W: >>U kunt kiezen uit de volgende sectoren:<<) 
1. Landbouw, bosbouw, visserij [Land] 
2. Delfstoffen, energie, water, afval [Energie] 
3. Bouw [Bouw] 
4. Productie, installatie, reparatie [Prod] 
5. Transport, vervoer, bezorgdiensten [Transp] 
6. Handel (bijv. winkel, groothandel, autohandel) [Handel] 
7. Horeca, recreatie, sport [Horeca] 
8. Zorg [Zorg] 
9. Onderwijs  [Onderw] 
10. Overheid  [Overheid] 
11. IT, telecommunicatie, media  [IT] 
12. Financiële dienstverlening, vastgoed [Finan] 
13. Anders [Anders] 
14. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
SrtLand 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Akkerbouw / tuinbouw [Akker] 
2. Veeteelt / fokkerij [Veeteelt] 
3. Gemengd bedrijf (combinatie van akker- of tuinbouw met veeteelt) [Gemengd] 
4. Dienstverlening in de landbouw [Dienst] 
5. Bosbouw [Bos] 
6. Visserij [Visser] 
 
{NewPage} 
 
ActLand 
($T/$P: STEL VAST:) Waarin is dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn door een gewas, diersoort of productiewijze op te geven.  
Bijv. teelt van aardbeien onder glas, houden van melkkoeien, kweken van vis- en schaaldieren, uitdunnen en in 
stand houden van bossen.<< 
String[140] 

NORF 
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SrtEnergie 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Winning van aardolie of gas [WinAard] 
2. Winning van zand, grind of andere delfstoffen [WinZand] 
3. Winning en distributie van water [WinWater] 
4. Productie, distributie of verkoop van energie (elektriciteit, gas, wind, zon) [Energie] 
5. Rioolbeheer, waterzuivering [Riool] 
6. Inzamelen, verwerken of recyclen van afval (sloop) [Afval] 
7. Sanering (bijv. bodemzuivering, asbest opruimen) [Sanering] 
8. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActEnergie  
($T/$P: STEL VAST:) Waarin is dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. proefboren voor de winning van aardgas, productie van drinkwater, beheer van het hoofdtransportnet 
voor elektriciteit, zuiveren van afvalwater, vegen van straten en pleinen, snipperen van papier voor recycling, 
zuiveren van vervuilde bodems.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtBouw 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Grond-, water- of wegenbouw  [Grond] 
2. Installatie (bijv. elektriciteit, verwarming, riolering)  [Instal] 
3. Afwerking (bijv. stukadoren, schilderen, glas zetten, vloeren leggen)  [Afwerk] 
4. Andere gespecialiseerde bouw (bijv. dakdekken, metselen, heien) [Spec] 
5. Aannemersbedrijf of algemeen klusbedrijf [Klus] 
6. Architectuur (bijv. architecten- of ingenieursbureau) [Archi] 
7. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActBouw 
($T/$P: STEL VAST:) Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. bestraten, installatie van cv-ketels, dakdekken, projectontwikkeling, ontwerpen van woningen voor 
particulieren, ontwerp verkeerskundige projecten.<< 
String[140] 

NORF 
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SrtProd 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om een: 
1. Fabriek of productiebedrijf [Fabriek] 
2. Installatiebedrijf [Instal] 
3. Garage / reparatiebedrijf voor auto’s, motorfietsen, aanhangwagens [Garage] 
4. Reparatiebedrijf voor consumentenartikelen (bijv. computer, fiets, kleding) [Repar] 
5. Ander reparatie- of onderhoudsbedrijf [AndRepar] 
 
{NewPage} 
 
ActProd  
($T/$P: STEL VAST:) 
($7: Wat voor (half)producten worden gemaakt? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. metalen bouwmaterialen, brood, elektrische huishoudelijke apparaten, kinderkleding.<< 
$8: Welke voertuigen (of onderdelen) worden voornamelijk gerepareerd? 
>> Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, caravans, carrosserieherstel, bandenservicebedrijf.<<  
$9: Wat wordt geïnstalleerd of gerepareerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. kleding, computers voor consumenten, bewakingsapparatuur voor bedrijven.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Transport / vervoer [Transp]  
2. Post-, pakket- of bezorgdiensten [Post] 
 
{NewPage} 
 
TypTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Hoe vindt het transport of vervoer plaats? Is dat via:  
1. Weg [Weg] 
2. Lucht [Lucht] 
3. Binnenvaart [BinnenV] 
4. Zeevaart [ZeeV] 
5. Spoor [Spoor] 
6. Pijpleiding [Pijp] 
7. Anders (bijv. dienstverlening, opslag, weging) [Anders] 
 
{NewPage} 
 
PersGoed 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het om personen- of goederenvervoer? 
1. Personen  [Personen] 
2. Goederen [Goed] 
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ActTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. postbezorging, bezorgen van afhaalmaaltijden per fiets, autoparkeerterrein, laden en lossen van ladingen 
uit zeeschepen, verhuisdiensten.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtHandel 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Detailhandel (bijv. winkel, (super)markt, benzinestation) [Detail] 
2. Groothandel  [Groot] 
3. Autohandel (incl. motorfietsen, aanhangwagens) [Auto] 
4. Anders  [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActHandel 
($T/$P: STEL VAST:) 
($10: Om wat voor soort detailhandel gaat het precies en wat wordt verkocht? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dameskledingwinkel, webwinkel in sieraden, bakker, groente- en fruit marktkraam, supermarkt, 
benzinestation.<< 
$11: Wat voor producten worden verkocht? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. bouwmaterialen, levensmiddelen, witgoed, landbouwwerktuigen.<< 
$12: Wat voor soort voertuigen worden verhandeld? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, caravans.<<  
$13: Om wat voor soort handel gaat het dan? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dameskleding, witgoed, bouwmaterialen, landbouwwerktuigen.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtHoreca 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om een: 
1. Hotel, Bed-and-Breakfast, pension [Hotel] 
2. Eet- en/of drinkgelegenheid (café, restaurant, snackbar) [EetDrink] 
3. Cateringbedrijf / kantine [Cater] 
4. Camping, bungalowpark, vakantiepark [Camping] 
5. Verhuurbedrijf van vakantiewoningen [VerhWon] 
6. Verhuurbedrijf van sportartikelen [VerhSport] 
7. Overig sport [OvSport] 
8. Attractie- of pretpark   [Pret] 
9. Bioscoop [Bios] 
10. Gokhal, casino of loterij  [Gokhal] 
11. Anders [Anders]  
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{NewPage} 
 
ActHoreca 
($T/$P: STEL VAST:) 
($14: Om wat voor soort bedrijf gaat het dan precies? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. hotel met restaurant, eetcafé, fastfoodzaak, ijssalon, bedrijfskantine.<< 
$15: Om wat voor sport(voorziening) gaat het of wat zijn de belangrijkste activiteiten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. zwembad, fitnesscentrum, verzorgen van vistochten, tennisbond, professioneel schaker.<< ) 
String[140] 

NORF 
 
SrtZorg 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om een:  
1. Ziekenhuis [Ziekh] 
2. Medische praktijk (bijv. huisarts, specialist, tandarts) [MedPrak] 
3. Para-medische praktijk (bijv. verloskundige, psycholoog, fysiotherapeut)  [ParaMed] 
4. Begeleid wonen, verzorgingshuis, verpleeghuis [Verpleeg] 
5. Jeugdzorg  [Jeugd] 
6. Maatschappelijk werk  [Maatschap] 
7. Thuiszorg [Thuis] 
8. Kinderopvang [Kinder] 
9. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActZorg 
($T/$P: STEL VAST:) 
($16: Om wat voor soort gezondheids- of zorginstelling gaat het precies? 

>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. huisarts, academisch ziekenhuis, psychiatrische kliniek, verloskundige praktijk, sport fysiotherapie.<< 
$17: Om wat voor soort instelling gaat het precies en wie zijn de cliënten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking, zorgboerderij voor jongeren met autisme, 
opvanghuis voor slachtoffers van geweld, buurthuis, slachtofferhulplijn.<<) 
String[140] 

NORF 

 
Zorg_Overn 

($T/$P: STEL VAST:) Kunnen cliënten overnachten in de instelling waar u werkt? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee (bijv. alleen dagbesteding, ambulante zorg etc.) [Nee] 
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SrtOnderw 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om: 
1. Kinderopvang [KindOpv] 
2. Basisonderwijs (inclusief speciaal onderwijs) [Basis] 
3. Voortgezet onderwijs (bijv. praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) [VO] 
4. Mbo [Mbo] 
5. Hbo of universiteit [Hbo] 
6. Ander soort onderwijs (bijv. sport, muziek, taal, autorijles) [AnderOW] 
7. Anders, bijv. dienstverlening voor het onderwijs [AnderDV] 
 
{NewPage} 
 
ActOnderw 
($T/$P: STEL VAST:) Wat zijn de belangrijkste activiteiten van deze onderwijsinstelling? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. muziekles voor kinderen, autorijles, onderwijsinspectie hoger onderwijs.<< 
String[140] 

NORF 

 
ActOverh 
($T/$P: STEL VAST: )Om wat voor soort overheidsinstelling gaat het? 
>>Bijv. politie, brandweer, gemeente, provincie, ministerie binnenlandse zaken, rekenkamer.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtIT 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om een: 
1. IT-bedrijf (bijv. ontwikkelen software, advies, netwerkbeheer) [ITBedr] 
2. Telecommunicatie bedrijf (bijv. telefoon- of internetaanbieder)   [TelBedr] 
3. Uitgeverij (bijv. van boeken, kranten, computerspellen) [Uitgev] 
4. Radio- of tv-omroep [Radio] 
5. Ander media bedrijf (bijv. productie van film- of tv-programma’s)  [AndMed] 
6. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActIT 
($T/$P: STEL VAST:) Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. ontwikkelen van games, webhosting, verkoop van telefoonabonnementen, uitgeven van kranten.<< 
String[140] 

NORF 
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SrtFinan 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan om een: 
1. Bank of andere kredietverstrekker [Bank] 
2. Beleggingsinstelling of financiële holding [Beleg] 
3. Verzekeraar of pensioenfonds [Verz] 
4. Administratie- of accountantskantoor of belastingconsulent  [Admin] 
5. Ander adviesbureau of tussenpersoon (bijv. verzekeringen, vermogen, aandelen,  
hypotheken) [Advies] 
6. Vastgoedbedrijf (bijv. makelaar, woningvereniging, kamerverhuur) [Vastgoed] 
7. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
ActFinan 
($T/$P: STEL VAST:) Om wat voor soort bedrijf gaat het precies of wat zijn de belangrijkste activiteiten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. algemene bank, pensioenfonds, hypotheekadviseur, woningcorporatie voor sociale huur.<< 
String[140] 

NORF 

 
SrtAnders 
($T/$P: STEL VAST:) Gaat het dan misschien om dienstverlening op het gebied van: 
1. Arbeid (bijv. uitzendbureau of arbeidsbemiddeling)  [Arbeid] 
2. Recht (bijv. advocatenbureau, notaris of deurwaarder)  [Recht] 
3. Politieke-, levensbeschouwelijke of belangenorganisaties (bijv. politieke partij, kerk,  
goed doel)  [Leven] 
4. Management of organisatie (bijv. adviesbureau) [Manag] 
5. Verhuur (bijv. auto’s, kleding, sportartikelen, machines) [Verhuur] 
6. Reizen (bijv. reisbureau, touroperator) [Reizen] 
7. Dierenhulp (bijv. dierenarts, dierenambulance) [Dieren] 
8. Bibliotheken, dierentuinen en musea   [Biblio] 
9. Grafische vormgeving of industrieel ontwerp [Graf] 
10. Kunst  [Kunst] 
11. Reclame of marktonderzoek   [Recl] 
12. Keuringen of kwaliteitscontrole [Keuring] 
13. Ander onderzoek (laboratorium, technisch, wetenschappelijk)  [Onderzoek]  
14. Beveiliging  [Beveil] 
15. Schoonmaak of tuinonderhoud (bijv. schoonmaakbedrijf, glazenwassers, hovenier) [Schoonm] 
16. Persoonlijke verzorging (bijv. kapper, schoonheidsspecialiste, masseur) [PersVerz] 
17. Anders  [Anders] 
 
{NewPage} 
 
SrtAnders_A 
($T/$P: STEL VAST:) Om wat voor soort bedrijf gaat het dan? 
String[140] 

NORF 
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ActAnders 
($T/$P: STEL VAST:) Waarin is dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn.  
Bijv. juridisch advies geven op het gebied van werk, organiseren van reizen naar Azië, vormgeven van 
reclamefolders, verhuren van kleding, beveiligen van musea, particulier tuinonderhoud.<< 
String[140] 

NORF 
  

{NewPage}   
 
Personel 
($1: Heeft u personeel in dienst? $2: Heeft uw partner/familielid personeel in dienst?) 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 

 
OmvBedr 
Hoeveel personen werken er ongeveer ($3: bij <WKr[i].NaamDetach> $1/$2/$4/$6: <WKr[i].TXT_Werknaam>)?  
($3/$4/$6: >>Heeft het bedrijf meerdere vestigingen? Dan gaat het alleen om de vestiging waar u werkt.<< ) 
{Voorlees} 
1. Minder dan 10 [Mind10] 
2. 10 tot 20 [Tot19] 
3. 20 tot 50 [Tot49] 
4. 50 tot 250 [Tot250] 
5. 250 of meer [Meer250] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
PersMind10 
Om hoeveel personen gaat het dan precies? 
Uzelf ($1: en meewerkende familieleden / uw partner $2: en andere meewerkende familieleden) moet u ook 
meerekenen.  
[1..10] personen 
 
{NewPage} 
 
DGA 
Staat u op de loonlijst van uw eigen bedrijf / praktijk (als DGA)? 
[TJaNee] 
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Blok: Beroep [1] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP geeft leiding, maar dit is niet het belangrijkste 

deel van zijn/haar werk (of onbekend)   
DeelLeid = [AndrWrkz] 

$2 OP is freelancer/zzp’er WKR[1].AFL_ArbRel = [ZZP]/[Freelan] 
$3 OP heeft bijbaan WKR[1].AFL_ARbRel = [Bijbaan] 
$4 OP is stagiair WKR[1].AFL_ARbRel = [Stage] 
$5 OP is heeft geen bijbaan en is geen stagiair <> ($3)/($4) 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
T_Beroep 
Heeft u nog steeds hetzelfde beroep of functie als de vorige keer? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 

 
Beroep 
($3: Wat voor soort bijbaan heeft u? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn: 
 
Dus niet:   Maar wel: 
Winkelmedewerker Kassamedewerker supermarkt, kledingverkoper, vakkenvuller bij drogisterij 
Bezorger  Bezorger van reclamefolder, krantenbezorger, pakketbezorger 
Horecamedewerker Bediening café, afwashulp restaurant, hotel receptionist<<) 
 
$4: Met welk beroep is uw werk in deze stage het beste te vergelijken? 
$5: Wat is uw beroep of functie? 
($4/$5: >>Probeer zo concreet mogelijk te zijn, bijv. door een specialisme of niveau op te geven.  
 
Dus niet:   Maar wel: 
Manager  Manager automatisering, manager zorg, financieel manager 
Verpleegkundige  Psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige niveau 4, verpleegkundige  
   op de spoedeisende hulp 
Monteur  Automonteur, monteur elektrotechniek, machinemonteur<<) 
String[140] 

NORF 
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{NewPage} 
 
Leiding 
Geeft u($2:, als u wordt ingehuurd <WKR[1].TXT_Werknaam>,) leiding aan medewerkers of personeel? 
($2: Bijv. als interim manager of projectleider.) 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
N_LeidW  
Aan hoeveel personen geeft u ($2: meestal) leiding? 
{Voorlees} 
1. Minder dan 5 [Mind5] 
2. 5 tot 10 [Tot10] 
3. 10 tot 20 [Tot20] 
4. 20 tot 50 [Tot50] 
5. 50 tot 250 [Tot250] 
6. 250 of meer [Meer250] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DeelLeid 
Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden?  
{Voorlees} 
1. Leiding geven / managementtaken [Leiding] 
2. Andere werkzaamheden [AndrWrkz] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 

 
PersBeleid 
Neemt u besluiten over het personeelsbeleid, bijv. het aannemen of ontslaan van medewerkers? 
[TJaNee] 

NORF 

 
StratBeleid 
Neemt u besluiten over het financieel of strategisch beleid, bijv. over het budget of het meerjarenplan?  
[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 
 

VoornWzh 
Wat zijn ($1: naast leidinggeven) uw belangrijkste werkzaamheden? 
 
($4/$5: >>Probeer zo concreet mogelijk te zijn: 
 
Dus niet:  Maar wel: 
Adviseren Particulieren adviseren over hypotheek, scholieren adviseren bij vervolgstudie,  
  bedrijven juridisch advies geven 
Administratie Boekhouden, leerlingenadministratie bijhouden, factureren, gegevens invoeren  
Verzorgen Verzorgen van kinderen, verzorgen van ouderen in thuiszorg, verzorgen van 

gehandicapten<<) 
String[140] 

NORF 
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Blok: Economische Afhankelijkheid [1] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is zelfstandig ondernemer   WKR[1].AFL_ArbRel = [ZelfOnd] 
$2 OP is freelancer/zzp’er WKR[1].AFL_ArbRel = [ZZP]/[Freelan] 
$3 OP werkt korter dan 1 jaar in huidige werkkring (Dienst[1].AFL_Datum = response en > (Refdatum 

– 1 jaar)) of Dienst[1].AFL_Datum = RF 
 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
AantKlant 
($1: Hoeveel klanten of opdrachtgevers heeft uw bedrijf/praktijk in de afgelopen 12 maanden gehad?  
$2: Hoeveel klanten of opdrachtgevers heeft u in de afgelopen 12 maanden gehad?)  
{Voorlees} 
1. 1 [Een] 
2. 2 tot 10  [Tot10] 
3. 10 tot 100 [Tot100] 
4. 100 of meer [100ofMeer] 
5. Geen [Geen] 
{/Voorlees} 
6. ($3: Niet van toepassing, pas recent begonnen) [NVT] 
 
{NewPage} 
 
Inkom 
Was in de afgelopen 12 maanden tenminste 75% van uw ($1: omzet $2: inkomen <WKr[i].TXT_Werknaam>) 
afkomstig van één klant of opdrachtgever? 
[TJaNee] 
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Blok: Werklocatie [1] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is stagiair WKr[i].AFL_ArbRel = [Stage] 
$2 OP is gedetacheerd naar één bedrijf  WKr[i].AantDetach = [Een] 
$3 OP is uitzendkracht of heeft meerdere 

werkkringen (en werkkring 1 <> stagiair of 
detachering) 

<> ($1)/($2) en ArbRel.AFL_AantWrk > 1 

$4 Overige situaties <> ($1)/($2)/($3) 
$5 OP werkt bij verschillende klanten WaarWrk = [Klant] 
$6 OP heeft geen specifieke werklocatie WaarWrk = [Wissel] 
$7 OP heeft een vast werkadres WaarWrk = [Vast] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
WaarWrk 
De volgende vragen gaan over uw werklocatie. 
 
($1: Waar loopt u stage? $2: Werkt u voor <WKr[i].NaamDetach> meestal: $3: Werkt u 
<WKr[i].TXT_Werknaam> meestal: $4: Werkt u meestal:) 
>>Werkt u in verschillende vestigingen? Kies dan voor ‘vaste locatie’.<< 
{Voorlees} 
1. Thuis [Thuis] 
2. Op een vaste locatie, bijv. kantoor, fabriek, winkel, school of ziekenhuis  [Vast]  
3. Op wisselende locaties, bijv. bij klanten, opdrachtgevers of thuiszorg [Klant] 
4. Geen specifieke locatie / onderweg, bijv. als chauffeur, postbode of agent [Wissel] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
WrkBasis 
($5: U heeft aangegeven op wisselende locaties te werken.  
Gaat u meestal direct vanuit huis naar deze locaties? 
$6: Begint u uw werkdag dan meestal direct vanuit huis?)  
Of gaat u eerst naar een vaste locatie, zoals een hoofdkantoor of werkplaats (bijv. om materiaal op te halen of 
andere collega’s te ontmoeten)? 
1. Direct vanuit huis [Woonbas] 
2. Eerst naar vaste locatie [Eldbas] 
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{NewPage} 
 
PlaatsWW 
($5/6: In welke plaats ligt deze vaste locatie?  
>> Werkt u in het buitenland? Vul dan ‘buitenland’ in.<< 
$7: In welke plaats werkt u dan? 
>>* Bij meerdere vestigingen gaat het om de vestiging waar u het vaakst werkt. 
* Werkt u in het buitenland? Vul dan ‘buitenland’ in.<<) 
STRING[60] = CodeLijst_Plaatsen_InclBuitenland_2021 
 
Cod_PlaatsWW 
*Code gemeente van plaats 
STRING[4] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
LandWrk 
Om welk land gaat het? 
1. België [Belgie] 
2. Duitsland [Duitsl] 
3. Verenigd Koninkrijk [England] 
4. Frankrijk [Frankr] 
5. Luxemburg [Luxemb] 
6. Anders [Andrs] 

NORF 
 
{NewPage} 

 
RegioWrkB 
In welke regio werkt u meestal in België? 
{Voorlees} 
1. Antwerpen [Antwerp] 
2. Belgisch Limburg [BelLimb] 
3. Oost-Vlaanderen [OostVlnd] 
4. West-Vlaanderen [WestVlnd] 
5. Luik [Luik] 
6. Andere regio [Overig] 
{/Voorlees} 
 

RegioWrkD 
In welke regio werkt u meestal in Duitsland? 
{Voorlees} 
1. Niedersachsen: Weser-Ems [Weser] 
2. Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf e.o.  [Dussel] 
3. Nordrhein-Westfalen: Keulen e.o [Keulen] 
4. Nordrhein-Westfalen: Münster e.o.  [Munster] 
5. Andere regio [Overig] 
{/Voorlees} 
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AnderLandWrk 
($T/$P: STEL VAST:) Om welk land gaat het? 
($T/$P: >>Start codeermodule door het land in te toetsen.<<) 
String[100] = Codelijst_Land_Actueel_2021 
 
Cod_AnderLandWrk 
*Afleiding code land. 
String[4] 

NORF 
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Blok: Arbeidsuren [1..2] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is uitzendkracht WKr[i].UitzDetach = [Uitz]  
$2 OP is geen uitzendkracht  <> ($1) 
$3 Vraag over fulltime werken is niet gesteld FullPart = empty 
$4 OP is zelfstandige/freelancer/zzp’er meewerkend 

of heeft een bijbaan en werkt niet voor bedrijf 
WKr[i].AFL_ArbRel = 
[ZelfOnd]/[ZZP]/[Freelan]/[Meewerk] of 
WKr[i].BBWerkn = [Nee] 

$5 OP heeft meerdere werkkringen ArbRel.AFL_AantWrk > 1 
$6 Vraag over fulltime werken en terugkoppeling 

contract is niet gesteld 
FullPart = empty en BelRedPart = empty en 
NogContrUren = empty 

$7 Deels vast per week  MinPeriode = [Week] 
$8 Deels vast per maand MinPeriode = [Maand] 
$9 OP is geen werknemer en heeft nog geen intro 

gehad of OP is vaste uitzendkracht of 
gedetacheerd naar één bedrijf: aangeven dat we 
nu overgaan op de inlener.  

(FullPart = empty en BelRedPart = empty en 
NogContrUren = empty en UD_Contract = 
empty en VastUren = empty) of 
((WKr[i].UitzDetach = [Detach] en 
WKr[i].AantDetach = [Een]) of 
(WKr[i].UitzDetach = [Uitz] en 
Dienst[i].AFL_TijdVast = [Vast])) 

$10 OP heeft nog geen intro gehad of is 
uitzendkracht/gedetacheerd en heeft nog geen 
intro over inlener gehad. 

NogGemUren = empty en ($9 of 
(WKr[i].UitzDetach = [Uitz]/[Detach] en 
WKr[i].AantDetach <> [Meer]/[Geen])) 
 

$11 OP werkt (deels) wisselende uren en is korter dan 
3 maanden in dienst 

VastUren = [Deels]/[Wissel] en (RefDatum – 
Dienst[i].AFL_Datum ≤ 3 maanden)  

$12 OP werkt (deels) wisselende uren en is 3 
maanden of langer in dienst of onbekend 

<> ($11) en VastUren = [Deels]/[Wissel] 

$13 OP is werknemer die andere uren werkt dan 
volgens contract 

GemContr of NogGemUren = [Nee] 

$14 Andere situaties dan $11, $12, $13  <> ($11)/($12)/($13) 
$15 OP is werknemer of stagiair of bijbaan of 

meewerkend in dienst 
WKr[i].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Bijbaan]/[Stage] 
of Dienst[i].LoonMeewerk = [Ja] 

$16 <> $4 (bijv. werknemer) <> ($4) 
$17a OP heeft uren niet gewerkt AFL_NW_Uren > 0  
$17b OP heeft uren niet gewerkt en geen overwerk AFL_NW_Uren > 0 en (Overwerk_Uur <> 

response of Overwerk_Uur = 0) 
$18 OP heeft overwerk en niet ziek/verlof/vrij Overwerk_Uur = response en > 0 en 

AFL_NW_Uren < 0/leeg 
$19 OP heeft minder gewerkt en overgewerkt AFL_NW_Uren > 0 en Overwerk_Uur = 

response en > 0 
$20 OP heeft niet meer en niet minder gewerkt <> ($17b) en <> ($18) en <> ($19) 
$22 OP is stagiair WKr[i].AFL_ArbRel = [Stage] 
$23 OP is werknemer / bijbaan bij bedrijf <> ($4)/($22) 
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$24 OP is gedetacheerd (één inlener), uitzendkracht 
of heeft meerdere werkkringen 

TXT_AU_Naam <> empty 

$25 OP werkt wekelijks thuis AantDagTW = [JaMr2D]/[Ja2Dag]/[Ja1Dag] 
$26 OP werkt niet wekelijks thuis <> ($25) 
$27 OP is bijv. zelfstandige en heeft geen 

terugkoppeling uren gehad, maar wel aangegeven 
of hij/zij meer/minder gewerkt heeft.  

(= ($17b)/($18)/($19)) en Terugk_RW_Optel <> 
response en VastUren <> [Deels]/[Wissel] 
 

 
*Vraagteksten 
 
TXT_AU_Naam 
*Afleiding voor de bedrijfsnaam/arbeidsrelatie waarover vragen over gemiddelde arbeidsuren en uren gewerkt 
in de refweek beantwoordt moeten worden. 
We imputeren alleen een naam wanneer: (1) OP uitzendkracht is of (2) OP naar één bedrijf gedetacheerd is of 
(3) OP meerdere werkkringen heeft. Anders is deze variabele leeg en is er geen naam zichtbaar.   
String[51] 

NORF, EMPTY 
 
Harde Controle Uren6 
A.u.b. afronden op hele of op halve uren. 
 
AFL_T_ContrUren 
*Contracturen  
 [0,0..50,0] 

NORF 
 
AFL_T_GemUren 
*Afleiding gemiddeld aantal uren  
[0,0..168,0] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
FullPart 
De volgende vragen gaan over uw werkuren. 
 
Ziet u uw werk ($1: via <WKr[i].NaamUitz> $2: <WKr[i].TXT_Werknaam>) als fulltime of parttime werk? 
1. Fulltime (voltijd) [Full] 
2. Parttime (deeltijd) [Part] 
 
  

                                                                 
6 Deze controle staat op alle vragen waarop uren achter de komma kunnen worden ingevuld.  
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{NewPage} 
 
BelRedPart 
($3: De volgende vragen gaan over uw werkuren. 
U heeft aangegeven dat u geen volledige baan heeft maar een bijbaan.) 
 
Wat is de belangrijkste reden dat u parttime werkt? 
{Voorlees} 
1. Opleiding, school of studie [Opleid] 
2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
3. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
4. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
5. Kan geen fulltime baan vinden ($4: / te weinig opdrachten of klanten) [NietVind] 
6. Andere reden($5:, bijv. meerdere banen of meerdere betaalde werkzaamheden) [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
PT_Zorg  
($W: U werkt parttime vanwege de zorg voor familie of gezin.)  
Is dat dan vooral omdat: 
{Voorlees} 
1. U zelf wilt zorgen voor uw familie / gezin [Zelf] 
2. Er geen goede opvang of zorg in de buurt is  [NietBes] 
3. Opvang of zorg te duur is [Duur] 
4. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
NogContrUren  
De volgende vragen gaan over uw werkuren. 
 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u volgens contract <AFL_T_ContrUren> uur per week werkt ($1: bij 
<WKr[i].NaamUitz> $2: <WKr[i].TXT_Werknaam>).  
Is dat nog steeds zo? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [NVT] 

NORF 
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{NewPage} 
 
UD_Contract 
($6: De volgende vragen gaan over uw werkuren.) 
 
Heeft u een contract voor een vast aantal uren ($1: bij <WKr[i].NaamUitz> $2: <WKr[i].TXT_Werknaam>)? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 

CATI/CAPI: IntroUitzFlexWk2 met VastUren op één scherm laten zien. 

 
IntroWK2 
De volgende vragen gaan over uw werkuren<TXT_AU_NAAM>.    
 
VastUren 
Heeft u een contract voor een vast aantal uren<TXT_AU_Naam>? 
{Voorlees} 
1. Ja, vast [Vast] 
2. Deels vast (bijv. min/max contract) [Deels] 
3. Nee, wisselend (bijv. oproep- of 0-uren contract) [Wissel] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
MinPeriode 
Heeft u met uw werkgever afgesproken hoeveel uur u minimaal werkt? 
1. Ja, per week [Week] 
2. Ja, per maand [Maand] 
3. Nee [Nee] 

NORF 
 
Uren_Minimaal 
Om hoeveel uur ($7: per week $8: per maand) gaat het minimaal? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 8 of 7,5 uur).<< 
[0,0..380,0] uur 
 
Harde Controle 1 
U kunt niet meer dan 168 uur per week opgeven. Pas a.u.b. uw antwoord aan.  
 
ZC_Uren_Minimaal 
($T/$P: >>)De opgegeven uren zijn meer dan gebruikelijk.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan. ($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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{NewPage} 
 
ContrUren 
Om hoeveel contracturen per week gaat het? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 8 of 7,5 uur).<< 
[0,0..50,0] uur per week 
 
AFL_ContrUren 
*Contracturen  
[0,0..50,0] 

NORF 
{NewPage} 
 
T_FLXnVST_Uren 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u wisselende uren werkte ($1: bij <WKr[i].NaamUitz> $2: 
<WKr[i].TXT_Werknaam>). Nu werkt u voor een vast aantal uren. 

 

Als u terugdenkt aan uw gemiddelde werkuren in de afgelopen 12 maanden.  
Bent u dan nu in dienst voor meer, minder of evenveel uur?  
1. Meer [Meer] 
2. Minder [Minder] 
3. Evenveel [Evenveel] 
4. Antwoord vorige keer klopt niet [Foutief] 
 
{NewPage} 
 
T_FLXnVST_Init 
Heeft u zelf gevraagd om vaste uren te gaan werken of heeft uw werkgever dit aangeboden? 
1. Zelf  [Eigen] 
2. Werkgever  [Werkg] 
3. Anders  [Anders] 
 
{NewPage} 
 
GemContr 
Werkt u meestal ook <ContrUren> uur per week<TXT_AU_NAAM>? 
We bedoelen een week waarin u geen vakantie heeft of ziek bent.  
>>Werkt u meestal meer, bijv. omdat u extra verlofuren opbouwt?  
Of minder, bijv. omdat u gebruik maakt van een bijzondere verlofregeling zoals ouderschapsverlof?  
Vul dan ‘Nee’ in.<< 
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
NogGemUren 
($9: De volgende vragen gaan over uw werkuren<TXT_AU_NAAM>. )   
 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u ($11/$12: gemiddeld $13/$14: meestal) <AFL_T_GemUren> uur per 
week<TXT_AU_NAAM> werkt. 
Klopt dit nog steeds? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee / gegevens vorige keer kloppen niet [Nee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
GemUren 
($10: De volgende vragen gaan over uw werkuren<TXT_AU_NAAM>. )   
 
($11: Hoeveel uur heeft u, tot nu toe, gemiddeld per week gewerkt<TXT_AU_Naam>? 
$12: Als u terug denkt aan de afgelopen 3 maanden.   
Hoeveel uur heeft u dan gemiddeld per week gewerkt<TXT_AU_Naam>? 
We bedoelen een week waarin u geen vakantie had of ziek was.  
$13: Hoeveel uur werkt u dan meestal per week<TXT_AU_Naam>? 
$14: Hoeveel uur werkt u meestal per week<TXT_AU_Naam>? 
We bedoelen een week waarin u geen vakantie heeft of ziek bent.) 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<< 
[0,0..168,0] uur per week 
 
ZC_GemUren 
($T/$P: >>)U werkt gemiddeld <GemUren> uur per week<TXT_AU_Naam>. Dit is meer dan gebruikelijk.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
GlobGemUren 
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 
{Voorlees} 
1. Minder dan 12 uur [Tot12] 
2. 12 tot 20 uur [Tot20] 
3. 20 tot 35 uur [Tot35] 
4. 35 uur of meer  [Fulltime] 
{/Voorlees} 

NORF  

 
AFL_GemUren 
*Afleiding gemiddelde aantal uren 
[0,0..1000,0] 

NORF 
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{NewPage} 
 
T_FullPart 
Ziet u uw werk ($1: via <WKr[i].NaamUitz> $2: <WKr[i].TXT_Werknaam>) als fulltime of parttime werk? 
1. Fulltime (voltijd) [Full] 
2. Parttime (deeltijd) [Part] 
 
{NewPage} 
 
T_BelRedPart 
Wat is de belangrijkste reden dat u parttime werkt? 
{Voorlees} 
1. Opleiding, school of studie [Opleid] 
2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
3. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
4. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
5. Kan geen fulltime baan vinden ($4: / te weinig opdrachten of klanten) [NietVind] 
6. Andere reden($5:, bijv. meerdere banen of meerdere betaalde werkzaamheden) [Anders] 
{/Voorlees} 
 
AFL_FullPart 
*Afleiding fulltime/partime werk  
1. Fulltime (voltijd) [Full] 
2. Parttime (deeltijd) [Part] 
 
{NewPage} 
 
RefWeek 
De volgende vragen gaan over vorige week.  
Met vorige week bedoelen we de week van maandag <dag+maand> t/m zondag <dag+maand7>. 
 
Heeft u vorige week<TXT_AU_Naam> niet of minder ($11/$12: kunnen werken $13/$14: gewerkt): 
 

CAWI: vragen Ziek, Vrij en Anders in een tabel weergeven. 
CATI/CAPI: RefWeek en Ziek op één pagina laten verschijnen. 

 
Ziek 
Omdat u ziek of geblesseerd was? 
Vrij 
Omdat u vakantie($15:, bijzonder verlof), een vrije dag of feestdag had? 
Anders 
Om een andere reden($4:, bijv. te weinig opdrachten)? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
  

                                                                 
7 Hier zou de datum moeten komen te staan van de zondag voorafgaand aan de invuldag en de maandag voorafgaand aan de zondag.  
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UrenNW 
Hoeveel uur heeft u vorige week ($11/$12: niet kunnen werken $13/$14: niet gewerkt): 
($11/$12/$14:>>Probeer een schatting van de gemiste uren te geven.<<) 
 
Ziek_Uur 
Omdat u ziek of geblesseerd was? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 8 of 7,5 uur).<< 
[0,0..95,0] uur 
 
Vrij_Uur 
Omdat u vakantie($15:, bijzonder verlof), een vrije dag of feestdag had? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 8 of 7,5 uur).<< 
[0,0..95,0] uur 
 
Anders_Uur 
Om een andere reden($4:, bijv. te weinig opdrachten)? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 8 of 7,5 uur).<< 
[0,0..95,0] uur 
 
AFL_NW_Uren 
*Afleiding aantal uren dat OP niet gewerkt heeft 
[0,0..285,0] 

NORF 
 
ZC_NW_Uren 
($T/$P: >>)U heeft vorige week <AFL_NW_Uren> uur niet gewerkt vanwege ziekte, verlof of een andere reden.  
Dit is meer dan uw gebruikelijke werkuren (<AFL_GemUren> uur per week).  
Pas uw antwoord(en) aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Overwerk 
Heeft u vorige week ($17a:, op de dagen dat u werkte,)<TXT_AU_Naam> ($4: meer uren gewerkt dan 
gebruikelijk $16: overgewerkt)? 
>>Het maakt niet uit of deze ($16: overwerk) uren betaald of onbetaald waren.<< 
[TJaNee] 

NORF 

 
Overwerk_Uur 
Om hoeveel ($16: overwerk) uren ging het in totaal? 
>>Afronden op hele of halve uren (bijv. 2 of 1,5 uur).<< 
[0,0..50,0] uur 
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{NewPage} 
 
AFL_RW_Optel 
*Afleiding van uren gewerkt (iedereen behalve flexwerkers) 
[-100,0..1000,0] 

NORF 
 
Terugk_RW_Optel 
U werkt meestal <AFL_GemUur> uur per week.  
U heeft aangegeven dat u vorige week ($17b: <AFL_NW_Uren> uur minder $18: <Overwerk_Uur> uur meer 
$19: <AFL_NW_Uren> uur minder en <Overwerk_Uur> uur meer $20: niet meer en niet minder uren) gewerkt 
heeft. 
 
Klopt het dan dat u vorige week <AFL_RW_Optel> uur<TXT_AU_Naam> heeft gewerkt? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Uitvr_RW 
($27: U heeft aangegeven dat u vorige week ($17b: minder $18: meer $19: zowel meer als minder) uren 
gewerkt heeft.)  
 
Hoeveel uur heeft u vorige week daadwerkelijk<TXT_AU_Naam> gewerkt? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<< 
[0,0..168,0] uur 

NORF 
 
ZC_Uitvr_RW 
($T/$P: >>)Het aantal uren is meer dan gebruikelijk.  
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
AFL_RWUur 
*Afleiding gewerkt in de Refweek 
[-100,0..1000,0] 

NORF 
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WerkTijd 
Dan nu nog enkele vragen over uw werktijden<TXT_AU_Naam>.  
($13/$14: Ga telkens uit van uw gebruikelijke werktijden, overwerk telt niet mee.) 
 
Werkt u weleens: 
 

CAWI: Vragen Avond t/m Zondag in een tabel weergeven. 
CATI/CAPI: Vraag Werktijd en Avond op één scherm weergeven.  
 
Avond 
’s avonds?  
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
 
Nacht 
’s nachts? 
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
 
Zaterdag 
op zaterdag? 
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
 
Zondag 
op zondag? 
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
 
{NewPage} 
 
PloegenD 
Werkt u<TXT_AU_Naam> in ploegendienst of wisseldienst? 
[TJaNee] 

NORF 
 
ThuisWerk 
Werkt u ($24: voor uw werk <TXT_AU_Naam>) weleens thuis? 
{Voorlees} 
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
{/Voorlees} 

NORF 



Blok: Arbeidsuren [1..2]  EBB - 2021 
 

{NewPage} 
 
AantDagTW 
Werkt u op een vast aantal dagen per week thuis? 
1. Ja, meer dan 2 dagen per week  [JaMr2d] 
2. Ja, 2 dagen per week  [Ja2dag] 
3. Ja, 1 dag per week  [Ja1dag] 
4. Nee  [Nee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 

AantUurTW 
Hoeveel uur werkt u gemiddeld ($25: per week $26: per maand) thuis? 
[0..95] uur 
 
{NewPage} 
 
BepWerkTijd 
In hoeverre kunt u<TXT_AU_Naam> zelf de begin- en eindtijd van uw werkdag bepalen? 
{Voorlees} 
1. Ik kan dit helemaal zelf bepalen [HeelZelf] 
2. Ik kan dit deels zelf bepalen [DeelsZelf] 
3. Dit wordt ($4: vooral door mijn klanten of opdrachtgevers $22: door mijn  
stagebegeleider of het bedrijf waarbij ik stage loop $23: door mijn werkgever) bepaald [WGKlant] 
4. Dit hangt af van andere zaken zoals het weer of wet- en regelgeving [Anders] 
{/Voorlees} 
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AHM Blok: Tevreden 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is werknemer / bijbaan / stage WKr[i].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Bijbaan]/[Stage] 
$2 OP is geen werknemer <> ($1) 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Tevreden 
Hoe tevreden bent u in het algemeen met uw werk <WKR[1].TXT_Werknaam>? 
{Voorlees} 
1. Zeer tevreden [ZeerTevr] 
2. Tevreden [Tevreden] 
3. Enigszins tevreden [EnigTevr] 
4. Niet tevreden [NietTevr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
Discrim 
Heeft u zich ooit gediscrimineerd gevoeld in uw huidige werk? 
($1: Bijv. door uw werkgever, collega’s, klanten of patiënten. $2: Bijv. bij het verkrijgen van opdrachten.) 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
RedDiscrim 
Was dat dan vooral vanwege uw: 
{Voorlees} 
1. Leeftijd [Leeftijd] 
2. Geslacht [Geslacht] 
3. Buitenlands afkomst / herkomst [MigratAcht] 
4. Handicap of chronische ziekte [Beperk] 
5. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
RedDisAnders 
Om welke reden ging het dan? 
STRING[200] 
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Blok: Meer of Minder Werken 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP wil meer uren werken MM_AnderUur = [Meer] 
$2 OP wil minder uren werken of stoppen MM_AnderUur = [Mind] 
$4 OP heeft één werkkring als werknemer ArbRel.AFL_AantWrk = 1 en WKR[1].AFL_ArbRel = 

[Werkn]/[Bijbaan] 
$5 OP heeft één werkkring niet als werknemer ArbRel.AFL_AantWrk = 1 en WKR[1].AFL_ArbRel 

<> [Werkn]/[Bijbaan]/[Stage] 
$6 OP heeft meerdere werkkringen ArbRel.AFL_AantWrk > 1 
$7 OP loopt stage en heeft geen andere betaalde 

werkkringen 
ArbRel.AFL_AantWrk = 1 en WKR[1].AFL_ArbRel = 
[Stage] 

$8 OP wil geen ander werk MM_AnderWerk = [Nee]/[Gevonden] 
$9 OP wil ander werk MM_AnderWerk = [Ja]/RF 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
MM_AnderUur 
De vorige vragen gingen over uw huidige werk <WKR[1].TXT_Werknaam> ($6: en uw werk 
<WKR[2].TXT_Werknaam>). Nu willen we iets vragen over uw gewenste werksituatie.  
 
Zou u ($6: in totaal) meer, minder of evenveel uren willen werken? 
Ga er vanuit dat uw inkomen dan ook verandert.  
1. Meer [Meer] 
2. Minder / stoppen met werken [Mind] 
3. Evenveel [Nee] 
 
{NewPage} 
 
MM_Uren 
Hoeveel uur per week zou u dan willen werken? 
>>Afronden op hele uren.<< 
[0..98] uur per week 
 
ZC_MM_Uren 
($T/$P: >>)U heeft aangegeven dat u ($1: meer $2: minder) wilt gaan werken.  
De uren die u heeft opgegeven zijn echter ($1: minder $2: meer) dan de uren die u nu gemiddeld werkt 
(<ArbUren[1].AFL_GemUren> uur per week).  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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MM_2Wk 
Stel u krijgt de mogelijkheid om meer te gaan werken.  
Zou u zelf dan binnen 2 weken al meer kunnen gaan werken? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
MM_Afrond 
Wat is de belangrijkste reden dat u zelf niet binnen 2 weken meer kunt gaan werken? 

{Voorlees} 
1. Opleiding, school of studie [Opleid] 
2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
3. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
4. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
5. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
MM_Zorg  
($W: U kunt zelf niet binnen 2 weken beginnen vanwege de zorg voor familie of gezin.) 
Is dat dan vooral omdat u op korte termijn geen opvang of zorg kan regelen? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee, andere reden [Nee] 
 
{NewPage} 
 
MM_AnderWerk  
Zou u($7:, naast uw stage,) ander werk willen hebben? 
($4: Dit kan in plaats van uw huidige baan zijn, maar het kan ook gaan om een tweede baan of het opstarten 
van een eigen bedrijf.  
$5: Dit kan in plaats van uw huidige werk zijn, maar het kan ook gaan om een baan naast uw huidige werk.  
$6: Dit kan in plaats van uw huidige werk zijn, maar het kan ook gaan om een extra baan of het opstarten van 
een nieuw bedrijf.) 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Al ander werk gevonden [Gevonden] 
 
{NewPage} 
 
MM_ZoekAf4Wk 
Heeft u in de afgelopen 4 weken naar werk gezocht?  
>>Voorbereidingen treffen om een eigen bedrijf te starten telt ook mee.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
MM_WilVast 
($8: ($6: In de baan waarin u de meeste uren werkt heeft u nu geen vast contract.)  
Zou u een vast contract willen hebben (zonder einddatum)?) 
($9: Zou u een baan willen hebben met een vast contract (zonder einddatum)? 
>>Dit kan in uw huidige baan zijn of in een nieuwe baan.<<) 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. N.v.t., in mijn werk worden alleen tijdelijke contracten gegeven [NVT] 
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Blok (MQ): Werkzoeken 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP wil niet werken WilWerk = [Nee] 
$2 OP kan niet werken WilWerk = [KanNiet] 
$3 OP wil werken maar heeft niet naar werk gezocht WilWerk = [Ja] 
$4 OP wilde vorige keer niet werken EBB_OLD.WilWerk = [Nee] 
$5 OP kon de vorige keer niet werken EBB_OLD.WilWerk = [KanNiet] 
$6 Reden niet willen/kunnen = pensioen EBB_OLD.BelRedNietWerk = [Pensioen] 
$7 Reden niet willen/kunnen = opleiding EBB_OLD.BelRedNietWerk = [Opleid] 
$8 Reden niet willen/kunnen = ziekte EBB_OLD.BelRedNietWerk = [ZiekAO] 
$9 Reden niet willen/kunnen = zorg EBB_OLD.BelRedNietWerk = [Zorg] 
$10 Reden niet willen/kunnen = andere familie red EBB_OLD.BelRedNietWerk = [OvFam] 
$11 OP is langdurig afwezig van werk of werkt 

(“betaald”) als vrijwilliger 
AfwWerk.BelRedNW <> empty of [Vrijwil] in 
Werkend.TochWerk 

$12 <> ($11) <> ($11) 
$13 Reden OP afg. week niet gewerkt <> 'nog niet 

begonnen' 
AfwWerk.BelRedNW <> [NogNiet] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
ZoekAf4Wk  
Heeft u in de afgelopen 4 weken iets gedaan om ($11: ander) betaald werk te vinden?  
>>Ook zoeken naar een kleine baan of het opstarten van uw eigen bedrijf telt mee.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Al werk gevonden [Gevonden] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WanBegin 
Wanneer begint u met dit werk? 
{Voorlees} 
1. ($13: Ik ben al begonnen) [AlBegin] 
2. Binnen 2 weken [Bin2Week] 
3. Binnen 3 maanden [Bin3Mnd] 
4. Over 3 maanden of later [Lat3Mnd]  
{/Voorlees} 
5. Weet ik nog niet / geen antwoord  [WeetNiet]  

NORF 
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{NewPage} 
 
T_WilWerk 
De vorige keer heeft u aangegeven dat u geen werk ($4: wilt $5: kunt) hebben vanwege ($6: hoge leeftijd of 
pensioen $7: opleiding, school of studie $8: ziekte of arbeidsongeschiktheid $9: de zorg voor familie of gezin 
$10: een andere familie- of gezinsreden).  
Is dat nog steeds zo? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee / gegevens vorige keer kloppen niet [Nee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
WilWerk 
($11: Zou u op dit moment willen werken? 
$12: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben?)  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Wil wel, maar kan niet [KanNiet] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
BelRedNietZoek 
U wilt werken, maar u heeft in de afgelopen 4 weken niet naar werk gezocht. 
Wat is de belangrijkste reden hiervoor?  
{Voorlees} 
1. Ik verwacht hier weinig resultaat van [WeinResult] 
2. Opleiding, school of studie [Opleid] 
3. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
4. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
5. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
6. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
7. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
BelRedNietWerk 
Wat is de belangrijkste reden dat u geen betaald werk ($1: wilt $2: kunt) hebben? 
{Voorlees} 
1. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
2. Opleiding, school of studie [Opleid] 
3. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
4. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
5. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
6. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
WZ_Zorg  
($W+ $1: U wilt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor familie of gezin. 
$W + $2: U kunt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor familie of gezin. 
$W + $3: U heeft niet naar werk gezocht vanwege de zorg voor familie of gezin.)  
Is dat dan vooral omdat: 
{Voorlees} 
1. U zelf wilt zorgen voor uw familie / gezin [Zelf] 
2. Er geen goede opvang of zorg in de buurt is  [NietBes] 
3. Opvang of zorg te duur is [Duur] 
4. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
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Blok (MQ): Zoekmethoden 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
IntroZoek_Group  
Wat heeft u in de afgelopen 4 weken gedaan om werk te vinden? 
[TJaNee] 
 

Grouping IntroZoek: items VacBek t/m SolGespr staan in CAWI-desktop in een tabel.  
CATI/CAPI en CAWI-mobiel los onder elkaar.  

 
VacBek 
Vacatures gezocht of bekeken? 
VacReag 
Op vacatures gereageerd of een open sollicitatie gestuurd? 
OnlineCV 
CV of profiel geplaatst of ge-update? 
SolGespr 
Een sollicitatiegesprek gehad of een assessment of test gedaan? 
VoorZelf 
Voorbereidingen getroffen om een eigen bedrijf te starten? 
InfoWerkg 
Geïnformeerd bij werkgevers of netwerk activiteiten? 
FamVriend 
Geïnformeerd bij familie of vrienden? 
Uitzend 
Contact gehad met een uitzend-, bemiddelings- of detacheringsbureau? 
UWV 
Contact gehad met het UWV werkbedrijf? 
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Blok (MQ): Beschikbaarheid 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP niet gezocht vanwege studie WerkZoek.BelRedNietZoek = [Opleid] 
$2 OP niet gezocht vanwege ziekte WerkZoek.BelRedNietZoek = [ZiekAO] 
$3 OP niet gezocht vanwege hoge leeftijd WerkZoek.BelRedNietZoek =  [Pensioen] 
$4 OP niet gezocht vanwege zorg  WerkZoek.BelRedNietZoek =  [Zorg] 
$5 OP niet gezocht vanwege andere 

familieomstandigheden 
WerkZoek.BelRedNietZoek =  [OvFam] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
KanBeg2Wk 
Stel, u vindt werk of start een eigen bedrijf.  
Kunt u dan binnen 2 weken beginnen? 
[TJaNee] 

NORF 
 
NodBeg2Wk 
Als dat nodig zou zijn, zou u dan zelf binnen 2 weken kunnen beginnen met werken? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
T_RedNietBeg2Wk 
U heeft eerder aangegeven dat u niet naar werk heeft gezocht vanwege ($1: opleiding, school of studie $2: 
ziekte of arbeidsongeschiktheid $3: hoge leeftijd of pensioen $4: de zorg voor familie of gezin $5: een andere 
familie- of gezinsreden).  
 
Is dat ook de belangrijkste reden waarom u niet binnen 2 weken kunt beginnen? 
[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
RedNietBeg2Wk 
Wat is de belangrijkste reden dat u niet binnen 2 weken kunt beginnen? 
{Voorlees} 
1. Opleiding, school of studie [Opleid] 
2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
3. Zorg voor familie of gezin [Zorg] 
4. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
5. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
BS_Zorg  
($W: U kunt zelf niet binnen 2 weken beginnen vanwege de zorg voor familie of gezin.) 
Is dat dan vooral omdat u op korte termijn geen opvang of zorg kan regelen? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee, andere reden [Nee] 

NORF 
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Blok: Zoekduur 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft nieuw werk gevonden  Werkzoek.WanBegin = 

[AlBegin]/[Bin2week]/[Bin3Mnd] 
$2 OP heeft nog geen nieuwe baan gevonden  <> ($1) 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Uren 
Hoeveel uur per week ($1: gaat $2: wilt) u werken? 
>>Afronden op hele uren.<< 
[0..98] uur per week 
 
{NewPage} 
 
ZoekDuur 
($1: Hoelang heeft u naar werk gezocht? 
$2: Hoelang bent u op zoek naar werk?) 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 
2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
4. 6 maanden tot 1 jaar  [Tot1Jr] 
5. 1 jaar of langer [Lang1Jr] 
{/Voorlees}  
 
ZD_Jaar  
Om hoeveel jaar en hoeveel maanden gaat het dan? 
($T/$P: STEL VAST: Aantal jaar.)  
>>Weet u het niet precies? Probeer dan te schatten.<< 
($T/$P: Let op! Weet OP het antwoord niet? Deze vraag leeglaten en bij de volgende vraag naar maanden 
‘Geen antwoord’ kiezen.) 
[1..20] jaar en 

NORF, EMPTY  
 
ZD_Maand 
($T/$P: STEL VAST: Aantal maanden.  
>>Let op! Weet OP het antwoord niet? Kies dan voor ‘Geen antwoord’.<< 
[0..11] maanden  
 
Harde controle 1 
Vul a.u.b. ook het aantal jaar in.  
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Retro Blok: Werkverleden 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
OoitWerk 
Heeft u ooit betaald werk gehad? 
Ook werk voor 1 uur per week of in een eigen bedrijf/praktijk telt mee. 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
StopJaar 
In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk gehad? 
[TJaar] 
 
Harde controle 1 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_StopJaar 
($T/$P: >>)U was in <StopJaar> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
StopMnd 
In welke maand was dat? 
[TMaand] 
 
Harde controle 3 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
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{NewPage} 
 
RWerkSit 
Was u de laatste keer werkzaam: 
{Voorlees} 
1. In een baan als werknemer [Werkn] 
2. In een eigen bedrijf/praktijk (incl. DGA) [ZelfOnd] 
3. Als zzp’er [ZZP] 
4. Als freelancer [Freelan] 
5. In een bedrijf/praktijk van mijn partner of een familielid  [Meewerk] 
6. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 
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Retro Blok: Bedrijf 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP had een eigen bedrijf/praktijk RWerkVerled.RWerkSit = [ZelfOnd] 
$2 OP werkte mee in bedrijf partner/familielid RWerkVerled.RWerkSit = [Meewerk] 
$5 OP was zzp’er of freelancer RWerkVerled.RWerkSit = [ZZP]/[Freelan] 
$6 Overige arbeidsrelaties <> ($1)/($2)/($5) 
$7 Productiebedrijf RSrtProd = [Fabriek] 
$8 Garage RSrtProd = [Garage] 
$9 Reparatie/installatie RSrtProd = [Instal]/[Repar]/[AndRepar]/RF 
$10 Detailhandel RSrtHandel = [Detail] 
$11 Groothandel RSrtHandel = [Groot] 
$12 Autohandel RSrtHandel = [Auto] 
$13 Overige handel RSrtHandel = [Anders]/RF 
$14 Hotel, eetgelegenheid, kantine, anders RSrtHoreca = [Hotel]/[EetDrink]/[Cater]/[Anders]/RF 
$15 Sport RSrtHoreca = [OvSport] 
$16 Ziekenhuis of (para)medische praktijk RSrtZorg = [Ziekh]/[MedPrak]/[ParaMed] 
$17 Andere niet-specifieke zorg RSrtZorg = [Verpleeg]/[Maatschap]/[Anders]/RF 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
RSrtSector 
($1: Onder welke sector viel uw bedrijf/praktijk?  
$2: Onder welke sector viel het bedrijf/praktijk van uw partner of familielid?  
$5: In welke sector was u werkzaam? 
$6: Voor wat voor soort bedrijf werkte u?) 
($6: >>Was u uitzendkracht of gedetacheerd? Dan gaat het om het bedrijf waar u de laatste keer naar 
uitgzonden/gedetacheerd was.<<)  
($W: >>U kunt kiezen uit de volgende sectoren:<<) 
1. Landbouw, bosbouw, visserij [Land] 
2. Delfstoffen, energie, water, afval [Energie] 
3. Bouw [Bouw] 
4. Productie, installatie, reparatie [Prod] 
5. Transport, vervoer, bezorgdiensten [Transp] 
6. Handel (bijv. winkel, groothandel, autohandel) [Handel] 
7. Horeca, recreatie, sport [Horeca] 
8. Zorg [Zorg] 
9. Onderwijs  [Onderw] 
10. Overheid  [Overheid] 
11. IT, telecommunicatie, media  [IT] 
12. Financiële dienstverlening, vastgoed [Finan] 
13. Anders [Anders] 
14. Weet ik niet [WeetNiet] 

NORF 
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{NewPage} 
 
RSrtLand 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Akkerbouw / tuinbouw [Akker] 
2. Veeteelt / fokkerij [Veeteelt] 
3. Gemengd bedrijf (combinatie van akker- of tuinbouw met veeteelt) [Gemengd] 
4. Dienstverlening in de landbouw [Dienst] 
5. Bosbouw [Bos] 
6. Visserij [Visser] 
 
{NewPage} 
 
RActLand 
($T/$P: STEL VAST:) Waarin was dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn door een gewas, diersoort of productiewijze op te geven.  
Bijv. teelt van aardbeien onder glas, houden van melkkoeien, kweken van vis- en schaaldieren, uitdunnen en in 
stand houden van bossen.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtEnergie 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Winning van aardolie of gas [WinAard] 
2. Winning van zand, grind of andere delfstoffen [WinZand] 
3. Winning en distributie van water [WinWater] 
4. Productie, distributie of verkoop van energie (elektriciteit, gas, wind, zon) [Energie] 
5. Rioolbeheer, waterzuivering [Riool] 
6. Inzamelen, verwerken of recyclen van afval (sloop) [Afval] 
7. Sanering (bijv. bodemzuivering, asbest opruimen) [Sanering] 
8. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RActEnergie  
($T/$P: STEL VAST:) Waarin was dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. proefboren voor de winning van aardgas, productie van drinkwater, beheer van het hoofdtransportnet 
voor elektriciteit, zuiveren van afvalwater, vegen van straten en pleinen, snipperen van papier voor recycling, 
zuiveren van vervuilde bodems.<< 
String[140] 

NORF 
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RSrtBouw 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Grond-, water- of wegenbouw  [Grond] 
2. Installatie (bijv. elektriciteit, verwarming, riolering)  [Instal] 
3. Afwerking (bijv. stukadoren, schilderen, glas zetten, vloeren leggen)  [Afwerk] 
4. Andere gespecialiseerde bouw (bijv. dakdekken, metselen, heien) [Spec] 
5. Aannemersbedrijf of algemeen klusbedrijf [Klus] 
6. Architectuur (bijv. architecten- of ingenieursbureau) [Archi] 
7. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RActBouw 
($T/$P: STEL VAST:) Wat waren de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. bestraten, installatie van cv-ketels, dakdekken, projectontwikkeling, ontwerpen van woningen voor 
particulieren, ontwerp verkeerskundige projecten.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtProd 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om een: 
1. Fabriek of productiebedrijf [Fabriek] 
2. Installatiebedrijf [Instal] 
3. Garage / reparatiebedrijf voor auto’s, motorfietsen, aanhangwagens [Garage] 
4. Reparatiebedrijf voor consumentenartikelen (bijv. computer, fiets, kleding) [Repar] 
5. Ander reparatie- of onderhoudsbedrijf [AndRepar] 
 
{NewPage} 
 
RActProd  
($T/$P: STEL VAST:) 
($7: Wat voor (half)producten werden gemaakt? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. metalen bouwmaterialen, brood, elektrische huishoudelijke apparaten, kinderkleding.<< 
$8: Welke voertuigen (of onderdelen) werden voornamelijk gerepareerd? 
>> Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, caravans, carrosserieherstel, bandenservicebedrijf.<<  
$9: Wat werd geïnstalleerd of gerepareerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. kleding, computers voor consumenten, bewakingsapparatuur voor bedrijven.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Transport / vervoer [Transp]  
2. Post-, pakket- of bezorgdiensten [Post] 
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{NewPage} 
 
RTypTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Hoe vond het transport of vervoer plaats? Was dat via:  
1. Weg [Weg] 
2. Lucht [Lucht] 
3. Binnenvaart [BinnenV] 
4. Zeevaart [ZeeV] 
5. Spoor [Spoor] 
6. Pijpleiding [Pijp] 
7. Anders (bijv. dienstverlening, opslag, weging) [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RPersGoed 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het om personen- of goederenvervoer? 
1. Personen  [Personen] 
2. Goederen [Goed] 
 
RActTransp 
($T/$P: STEL VAST:) Wat waren de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. postbezorging, bezorgen van afhaalmaaltijden per fiets, autoparkeerterrein, laden en lossen van ladingen 
uit zeeschepen, verhuisdiensten.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtHandel 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Detailhandel (bijv. winkel, (super)markt, benzinestation) [Detail] 
2. Groothandel  [Groot] 
3. Autohandel (incl. motorfietsen, aanhangwagens) [Auto] 
4. Anders  [Anders] 
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{NewPage} 
 
RActHandel 
($T/$P: STEL VAST:) 
($10: Om wat voor soort detailhandel ging het precies en wat werd verkocht? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dameskledingwinkel, webwinkel in sieraden, bakker, groente- en fruit marktkraam, supermarkt, 
benzinestation.<< 
$11: Wat voor producten werden verkocht? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. bouwmaterialen, levensmiddelen, witgoed, landbouwwerktuigen.<< 
$12: Wat voor soort voertuigen werden verhandeld? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, caravans.<<  
$13: Om wat voor soort handel ging het dan? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dameskleding, witgoed, bouwmaterialen, landbouwwerktuigen.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtHoreca 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om een: 
1. Hotel, Bed-and-Breakfast, pension [Hotel] 
2. Eet- en/of drinkgelegenheid (café, restaurant, snackbar) [EetDrink] 
3. Cateringbedrijf / kantine [Cater] 
4. Camping, bungalowpark, vakantiepark [Camping] 
5. Verhuurbedrijf van vakantiewoningen [VerhWon] 
6. Verhuurbedrijf van sportartikelen [VerhSport] 
7. Overig sport [OvSport] 
8. Attractie- of pretpark   [Pret] 
9. Bioscoop [Bios] 
10. Gokhal, casino of loterij  [Gokhal] 
11. Anders [Anders]  
 
{NewPage} 
 
RActHoreca 
($T/$P: STEL VAST:) 
($14: Om wat voor soort bedrijf ging het dan precies? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. hotel met restaurant, eetcafé, fastfoodzaak, ijssalon, bedrijfskantine.<< 
$15: Om wat voor sport(voorziening) ging het of wat waren de belangrijkste activiteiten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. zwembad, fitnesscentrum, verzorgen van vistochten, tennisbond, professioneel schaker.<< ) 
String[140] 

NORF 
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RSrtZorg 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om een:  
1. Ziekenhuis [Ziekh] 
2. Medische praktijk (bijv. huisarts, specialist, tandarts) [MedPrak] 
3. Para-medische praktijk (bijv. verloskundige, psycholoog, fysiotherapeut)  [ParaMed] 
4. Begeleid wonen, verzorgingshuis, verpleeghuis [Verpleeg] 
5. Jeugdzorg  [Jeugd] 
6. Maatschappelijk werk  [Maatschap] 
7. Thuiszorg [Thuis] 
8. Kinderopvang [Kinder] 
9. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RActZorg 
($T/$P: STEL VAST:) 
($16: Om wat voor soort gezondheids- of zorginstelling ging het precies? 

>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. huisarts, academisch ziekenhuis, psychiatrische kliniek, verloskundige praktijk, sport fysiotherapie.<< 
$17: Om wat voor soort instelling ging het precies en wie waren de cliënten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking, zorgboerderij voor jongeren met autisme, 
opvanghuis voor slachtoffers van geweld, buurthuis, slachtofferhulplijn.<<) 
String[140] 

NORF 

 
RZorg_Overn 

($T/$P: STEL VAST:) Konden cliënten overnachten in de instelling waar u werkte? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee (bijv. alleen dagbesteding, ambulante zorg etc.) [Nee] 
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RSrtOnderw 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om: 
1. Kinderopvang [KindOpv] 
2. Basisonderwijs (inclusief speciaal onderwijs) [Basis] 
3. Voortgezet onderwijs (bijv. praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) [VO] 
4. Mbo [Mbo] 
5. Hbo of universiteit [Hbo] 
6. Ander soort onderwijs (bijv. sport, muziek, taal, autorijles) [AnderOW] 
7. Anders, bijv. dienstverlening voor het onderwijs [AnderDV] 
 
{NewPage} 
 
RActOnderw 
($T/$P: STEL VAST:) Wat waren de belangrijkste activiteiten van deze onderwijsinstelling? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. muziekles voor kinderen, autorijles, onderwijsinspectie hoger onderwijs.<< 
String[140] 

NORF 

 
RActOverh 
($T/$P: STEL VAST: )Om wat voor soort overheidsinstelling ging het? 
>>Bijv. politie, brandweer, gemeente, provincie, ministerie binnenlandse zaken, rekenkamer.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtIT 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om een: 
1. IT-bedrijf (bijv. ontwikkelen software, advies, netwerkbeheer) [ITBedr] 
2. Telecommunicatie bedrijf (bijv. telefoon- of internetaanbieder)   [TelBedr] 
3. Uitgeverij (bijv. van boeken, kranten, computerspellen) [Uitgev] 
4. Radio- of tv-omroep [Radio] 
5. Ander media bedrijf (bijv. productie van film- of tv-programma’s)  [AndMed] 
6. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RActIT 
($T/$P: STEL VAST:) Wat waren de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. ontwikkelen van games, webhosting, verkoop van telefoonabonnementen, uitgeven van kranten.<< 
String[140] 

NORF 
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RSrtFinan 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan om een: 
1. Bank of andere kredietverstrekker [Bank] 
2. Beleggingsinstelling of financiële holding [Beleg] 
3. Verzekeraar of pensioenfonds [Verz] 
4. Administratie- of accountantskantoor of belastingconsulent  [Admin] 
5. Ander adviesbureau of tussenpersoon (bijv. verzekeringen, vermogen, aandelen,  
hypotheken) [Advies] 
6. Vastgoedbedrijf (bijv. makelaar, woningvereniging, kamerverhuur) [Vastgoed] 
7. Anders [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RActFinan 
($T/$P: STEL VAST:) Om wat voor soort bedrijf ging het precies of wat waren de belangrijkste activiteiten? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Bijv. algemene bank, pensioenfonds, hypotheekadviseur, woningcorporatie voor sociale huur.<< 
String[140] 

NORF 

 
RSrtAnders 
($T/$P: STEL VAST:) Ging het dan misschien om dienstverlening op het gebied van: 
1. Arbeid (bijv. uitzendbureau of arbeidsbemiddeling)  [Arbeid] 
2. Recht (bijv. advocatenbureau, notaris of deurwaarder)  [Recht] 
3. Politieke-, levensbeschouwelijke of belangenorganisaties (bijv. politieke partij, kerk,  
goed doel)  [Leven] 
4. Management of organisatie (bijv. adviesbureau) [Manag] 
5. Verhuur (bijv. auto’s, kleding, sportartikelen, machines) [Verhuur] 
6. Reizen (bijv. reisbureau, touroperator) [Reizen] 
7. Dierenhulp (bijv. dierenarts, dierenambulance) [Dieren] 
8. Bibliotheken, dierentuinen en musea   [Biblio] 
9. Grafische vormgeving of industrieel ontwerp [Graf] 
10. Kunst  [Kunst] 
11. Reclame of marktonderzoek   [Recl] 
12. Keuringen of kwaliteitscontrole [Keuring] 
13. Ander onderzoek (laboratorium, technisch, wetenschappelijk)  [Onderzoek]  
14. Beveiliging  [Beveil] 
15. Schoonmaak of tuinonderhoud (bijv. schoonmaakbedrijf, glazenwassers, hovenier) [Schoonm] 
16. Persoonlijke verzorging (bijv. kapper, schoonheidsspecialiste, masseur) [PersVerz] 
17. Anders  [Anders] 
 
{NewPage} 
 
RSrtAnders_A 
($T/$P: STEL VAST:) Om wat voor soort bedrijf ging het dan? 
String[140] 

NORF 
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RActAnders 
($T/$P: STEL VAST:) Waarin was dit bedrijf gespecialiseerd? 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn.  
Bijv. juridisch advies geven op het gebied van werk, organiseren van reizen naar Azië, vormgeven van 
reclamefolders, verhuren van kleding, beveiligen van musea, particulier tuinonderhoud.<< 
String[140] 

NORF 
  

{NewPage}   
 
RPersonel 
($1: Had u personeel in dienst? $2: Had uw partner/familielid personeel in dienst?) 
[TJaNee] 

NORF 
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Retro Blok: Beroep  

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP gaf leiding, maar dit was niet het belangrijkste 

deel van zijn/haar werk (of onbekend)   
RDeelLeid = [AndrWrkz] 

$2 OP was freelancer/zzp’er RWerkVerl.RWerkSit = [ZZP]/[Freelan] 
$2a OP was zzp’er RWerkVerl.RWerkSit = [ZZP] 
$2b OP was freelancer RWerkVerl.RWerkSit = [Freelan] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 
RBeroep 
Wat was toen uw beroep of functie? 
 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn, bijv. door een specialisme of niveau op te geven.  
 
Dus niet:   Maar wel: 
Manager  Manager automatisering, manager zorg, financieel manager 
Verpleegkundige  Psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige niveau 4, verpleegkundige  
   op de spoedeisende hulp 
Monteur  Automonteur, monteur elektrotechniek, machinemonteur<< 
String[140] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
RLeiding 
Gaf u($2a:, als u werd ingehuurd als zpp’er $2b:, als u werd ingehuurd als freelancer,) leiding aan medewerkers 
of personeel? 
($2: Bijv. als interim manager of projectleider.) 
[TJaNee] 
 
RN_LeidW  
Aan hoeveel personen gaf u ($2: meestal) leiding? 
{Voorlees} 
1. Minder dan 5 [Mind5] 
2. 5 tot 10 [Tot10] 
3. 10 tot 20 [Tot20] 
4. 20 tot 50 [Tot50] 
5. 50 tot 250 [Tot250] 
6. 250 of meer [Meer250] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
RDeelLeid 
Waaruit bestond het grootste deel van uw werkzaamheden?  
{Voorlees} 
1. Leiding geven / managementtaken [Leiding] 
2. Andere werkzaamheden [AndrWrkz] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 

 
RPersBeleid 
Nam u besluiten over het personeelsbeleid, bijv. het aannemen of ontslaan van medewerkers? 
[TJaNee] 
 
RStratBeleid 
Nam u besluiten over het financieel of strategisch beleid, bijv. over het budget of het meerjarenplan?  
[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 
RVoornWzh 
Wat waren ($1: naast leidinggeven) uw belangrijkste werkzaamheden? 
 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn:  
 
Dus niet:  Maar wel: 
Adviseren Particulieren adviseren over hypotheek, scholieren adviseren bij vervolgstudie,  
  bedrijven juridisch advies geven 
Administratie Boekhouden, leerlingenadministratie bijhouden, factureren, gegevens invoeren  
Verzorgen Verzorgen van kinderen, verzorgen van ouderen in thuiszorg, verzorgen van 

gehandicapten<< 
String[140] 

NORF 
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Retro Blok: Reden Einde 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP was in laatste baan werknemer RWerkVerled.RWerkSit = [Werkn] 
$2 OP was in laatste baan ondernemer RWerkVerled.RWerkSit = [ZelfOnd] 
$3 OP was in laatste baan zzp’er RWerkVerled.RWerkSi = [ZZP] 
$4 OP was in laatste baan freelancer RWerkVerled.RWerkSit = [Freelan] 
$5 OP was in laatste baan meewerkend RWerkVerled.RWerkSit = [Meewerk] 
$6 Andere laatste arbeidssituatie RWerkVerled.RWerkSit = [Anders] 
$7 OP wil/kan niet werken vanwege hoge leeftijd  WerkZoek.BelRedNietWerk = [Pensioen] 
$8 OP wil/kan niet werken vanwege studie WerkZoek.BelRedNietWerk = [Opleid] 
$9 OP wil/kan niet werken vanwege ziekte WerkZoek.BelRedNietWerk = [ZiekAO] 
$10 OP wil/kan niet werken vanwege zorg  WerkZoek.BelRedNietWerk = [Zorg] 
$11 OP wil/kan niet werken vanwege andere 

familieomstandigheden 
WerkZoek.BelRedNietWerk = [OvFam] 

$12 OP wil geen betaald werk hebben WerkZoek.WilWerk = [Nee] 
$13 OP kan geen betaald werk hebben WerkZoek.WilWerk = [KanNiet] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Werkduur 
Hoelang heeft u ($1: in deze baan gewerkt $2: uw eigen bedrijf/praktijk gehad $3: als zzp’er gewerkt $4: als 
freelancer gewerkt $5: meegewerkt in het bedrijf van uw partner of familielid $6: deze betaalde 
werkzaamheden gedaan)?  
{Voorlees} 
1. Korter dan 3 maanden [Kort3Mnd] 
2. 3 maanden of langer [Lang3Mnd] 
{/Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
T_StopReden  
De belangrijkste reden waarom u nu geen werk ($12: wilt $13: kunt) hebben is vanwege ($7: hoge leeftijd of 
pensioen $8: opleiding, school of studie $9: ziekte of arbeidsongeschiktheid $10: de zorg voor familie of gezin 
$11: een andere familie- of gezinsreden).  
 
Was dat ook de belangrijkste reden waarom u ($1: met uw laatste baan gestopt bent $2: gestopt bent met uw 
eigen bedrijf / praktijk $3: gestopt bent met uw werk als zzp’er $4: gestopt met uw werk als freelancer $5: 
gestopt bent met werken in het bedrijf / praktijk van uw partner of familielid $6: gestopt bent met dit werk)? 
[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
StopRed 
Wat was de belangrijkste reden ($1: om met uw laatste baan te stoppen $2: om te stoppen met uw eigen 
bedrijf / praktijk $3: om te stoppen met uw werk als zzp’er $4: om te stoppen met uw werk als freelancer $5: 
om te stoppen met werken in het bedrijf / praktijk van uw partner of familielid $6: om te stoppen met dit 
werk)? 
{Voorlees} 
1. ($1/$6: Einde tijdelijk contract)  [Tijdelijk] 
2. Faillissement($1/$6:, reorganisatie of arbeidsconflict  
$2/$3/$4: / te weinig opdrachten) [Werkverv]  
3. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
4. Opleiding, school of studie [Opleid] 
5. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekAO] 
6. Zorg voor familie of gezin  [Zorg] 
7. Andere familie- of gezinsreden [OvFam] 
8. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Ooit3Mnd 
Heeft u hiervoor ooit betaald werk gehad voor 3 maanden of langer? 
[TJaNee] 

NORF 
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Onderwijs Blok: Actueel 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgde praktijkonderwijs EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [Praktijk] 
$2 OP volgde vmbo/lwoo/vso EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [VMBO] 
$3 OP volgde havo EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [Havo] 
$4 OP volgde vwo EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [VWO] 
$5 OP volgde mbo EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [MBO] 
$6 OP volgde hbo EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [HBO] 
$7 OP volgde universiteit EBB_OLD.ActODuur = [Lang6Mnd] en 

EBB_OLD.NivAct = [Univ] 
$8 OP volgde korte cursus (naam opgegeven) EBB_OLD.ActODuur = [Kort6Mnd] en 

EBB_OLD.Naam <> empty 
$9 OP volgde lange cursus of korte cursus (naam 

onbekend) 
<> ($1) t/m ($8) 

$10a Diploma behaald  DiplomHavoVWO = [JaDiplom] of Diplom = [Ja] 
$10b Deelcertificaten behaald DiplomHavoVWO = [JaDeelCer]  
$10c Cursus / opleiding afgerond Afrond = [Ja] 
$11 Diploma niet behaald of cursus niet afgerond <> ($10) 
$12 Eerste peiling Stuur.SE_Peiling = 1 
$13 OP volgt niet meer de vorige opleiding/cursus T_ActOpl = [Nee] 
$14 OP heeft betaald werk BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja]  
$15 OP volgt één opleiding  Hlp_ActOpl = [JaEen]/empty  
$16 Op volgt meerdere opleidingen Hlp_ActOpl = [JaMeer] 
$17 OP heeft één opleiding in de af. 4 weken 

gevolgd 
Hlp_Af4WkO = [JaEen] 

$18 OP heeft meerdere opleidingen in de af. 4 
weken gevolgd 

Hlp_Af4WkO = [JaMeer] 

$19 OP is jonger dan 27 en onderzoek vindt in de 
zomermaanden plaats 

Lft_OP < 27 en Refmaand = 
[Juni]/[Juli]/[Aug]/[Sept] 

$20 OP heeft één opleiding in de af. 12 maanden 
gevolgd 

Af12MndO = [JaEen] 

$21 OP heeft meerdere opleiding in de af. 12 
maanden gevolgd 

Af12MndO = [JaMeer] 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
T_ActOpl 
Het volgende onderwerp is onderwijs.  
 
U volgde de vorige keer ($1: praktijkonderwijs $2: een vmbo-, lwoo- of vso-opleiding $3: de havo $4: het vwo, 
gymnasium of atheneum $5: een mbo-opleiding $6: een hbo-opleiding $7: een universitaire opleiding $8: de 
opleiding of cursus <EBB_OLD.Onderw_Act_Kort.Naam> $9: een opleiding of cursus).  
 
Doet u dat nog steeds? 
1. Ja, nog steeds [Ja] 
2. Nee, niet meer [Nee] 
3. Gegevens vorige keer kloppen niet  [Fout] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DiplomHavoVWO 
Heeft u het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  
1. Ja, diploma [JaDiplom] 
2. Geen diploma, wel deelcertificaten [JaDeelCer] 
3. Nee  [Nee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Klas4 
Heeft u in klas 4 of hoger gezeten? 
[TJaNee] 
 
Diplom 
Heeft u voor deze opleiding ($8/$9: of cursus) het diploma behaald? 
>>Diploma kan ook zijn akte, graad of getuigschrift.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. ($8/$9: N.v.t., werd niet met een diploma afgesloten) [NVT] 

NORF 
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{NewPage} 
 
Afrond 
Heeft u de opleiding of cursus afgerond? 
[TJaNee] 

NORF 

 
T_GegFout 
Volgde u de vorige keer geen onderwijs of ging het om een andere opleiding of cursus? 
1. Geen onderwijs [Geen]  
2. Andere opleiding / cursus [Ander] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
T_AnderOpl 
Volgt u deze andere opleiding of cursus nu nog steeds? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
EindeMnd 
($10a: In welke maand heeft u het diploma behaald?  
$10b: In welke maand heeft u het (laatste) deelcertificaat behaald?  
$10c: In welke maand heeft u de opleiding of cursus afgerond?  
$11: In welke maand bent u gestopt?) 
[TMaand] 
 
EindeAf4Wk  
Was dit dan na <Refdatum – 4 weken>? 
1. Ja, op of na deze datum                                                                                                         [Ja] 
2. Nee, langer geleden                                                                                                                [Nee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 

CATI/CAPI: Intro en Hlp_ActOpl op één scherm weergeven. 

 
Intro 
Het volgende onderwerp is onderwijs.  
($12: Eerst vragen we naar opleidingen die u nu volgt, daarna naar opleidingen die u eerder heeft gevolgd.) 
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Hlp_ActOpl 
Volgt u op dit moment ($13: misschien) een ($13: andere) opleiding of cursus? 
Ook workshops, seminars, trainingen of vakbeurzen tellen mee ($14:, zowel voor uw werk als privé). 
1. Ja, één [JaEen] 
2. Ja, meerdere [JaMeer] 
3. Nee [Nee] 
4. ($19: Opleiding recent afgerond/beëindigd, begin na de vakantie met nieuwe  
opleiding) [Tuss] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
ActODuur  
Duurt ($15: deze opleiding of cursus $16: ten minste één van deze opleidingen of cursussen) 6 maanden of 
langer? 
1. Ja [Lang6mnd]  
2. Nee [Kort6mnd] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Hlp_Af4WkO 

Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd ($13: die korter dan 6 maanden 
heeft geduurd)? 
1. Ja, één [JaEen] 
2. Ja, meerdere [JaMeer] 
3. Nee [Nee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
Hlp_Af4WkODuur 
Duurde ($17: deze opleiding of cursus $18: ten minste één van deze opleidingen of cursussen) 6 maanden of 
langer? 
1. Ja [Lang6mnd]  
2. Nee [Kort6mnd] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Af12MndO 

En in de afgelopen 12 maanden?  
1. Ja, één opleiding/cursus [JaEen] 
2. Ja, meerdere opleidingen/cursussen [JaMeer] 
3. Nee [Nee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
Af12MndODuur 
Duurde ($20: deze opleiding of cursus $21: ten minste één van deze opleidingen of cursussen) 6 maanden of 
langer? 
1. Ja [Lang6mnd]  
2. Nee [Kort6mnd] 

NORF 

 
ActOpl 
* Afleiding of OP op dit moment een opleiding volgt. 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Begin na de vakantie met een nieuwe opleiding [Tuss] 

NORF 

 
Af4WkO 
* Afleiding of OP in de afgelopen 4 weken een opleiding heeft gevolgd 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 

NORF 

 
Af4WkODuur 
* Afleiding voor korte/lange opleiding in de afgelopen 4 weken. 
1. Langer dan 6 maanden [Lang6mnd]  
2. Korter dan 6 maanden [Kort6mnd] 

NORF 
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Onderwijs Blok: Actueel Kort  

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgt nu een korte opleiding Onderw_Act_T.ActODuur = [Kort6Mnd] 
$2 OP heeft in de afg. 4 weken of in de afgelopen 

12 maanden een korte opleiding gevolgd 
Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Kort6Mnd] of 
Onderw_Act_T.Af12MndODuur= [Kort6Mnd] 

$3 OP volgt of volgde meerdere opleidingen Onderw_Act_T.Hlp_ActOpl of 
Onderw_Act_T.Hlp_Af4WkO of 
Onderw_Act_T.Af12MndO = [JaMeer] 

$4 Cursus van OP duurde langer dan een week (of 
onbekend) 

DuurVE <> [Min1Wk] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Naam 
Welke opleiding of cursus ($1: volgt u $2: heeft u gevolgd)? 
 
($T/$P:>>)($3: U hoeft maar 1 opleiding/cursus op te geven. ($1: Volgt $2: Volgde) u een opleiding/cursus om 
werkgerelateerde redenen? Geef dan deze opleiding/cursus op.) ($T/$P:<<) 
 
>>Probeer zo concreet mogelijk te zijn, bijv. door een specialisatie of richting op te geven. 
  
Dus niet:   Maar wel: 
Taalcursus  Nederlands, Spaans, Italiaans 
Bedrijfscursus  Cursus leidinggeven, workshop effectieve communicatie, training  
                                               verkoopvaardigheden 
Bijscholing  Bijscholing in verpleegkunde, in kinderopvang, in sporttrainingen<< 
 
String[80] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DuurVE 
Hoelang ($1: duurt $2: duurde) deze opleiding of cursus in totaal van begin- tot einddatum? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 week [Min1Wk] 
2. 1 week tot een maand [Eenwkmnd] 
3. 1 tot 3 maanden [Tot3mnd] 
4. 3 tot 6 maanden [Tot6mnd] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
StudUur 
Hoeveel uur ($1: besteedt $2: besteedde) u ($4: gemiddeld per week) aan de opleiding of cursus? 
[0..95] uur per week 
   
{NewPage} 
 
KWR_Werkend 
($1: Volgt $2: Volgde) u de opleiding of cursus voor uw huidige werk of om ander werk te kunnen gaan doen? 
[TJaNee] 
 
KWR_Werkloos 
($1: Volgt $2: Volgde) u de opleiding of cursus om de kans op werk te vergroten? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
K_WieBetaal 
($1: Betaalt u de kosten voor deze opleiding of cursus zelf? 
($2: Heeft u de kosten voor deze opleiding of cursus zelf betaald?)  
Denk bijv. aan inschrijfkosten, les- of examengeld of kosten voor de aanschaf van boeken of ander 
studiemateriaal.  
{Voorlees} 
1. Ja, helemaal [JaGeheel] 
2. Ja, voor een deel [JaDeels] 
3. Nee [Nee] 
{/Voorlees} 
4. N.v.t., geen kosten [NVT] 
 
{NewPage} 
 
Af12MndOLang 
Dit waren alle vragen over uw huidige opleiding of cursus. 
 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden misschien nog een opleiding gevolgd of beëindigd die 6 maanden of langer 
duurde? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Af4WkOLang 
Wanneer heeft u deze opleiding voor het laatst gevolgd? 
{Voorlees} 
1. In de afgelopen 4 weken [Ja] 
2. Langer geleden [Nee] 
{/Voorlees} 

NORF 
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Onderwijs Blok: Actueel Lang 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgt nu een lange opleiding Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6Mnd] 
$2 OP heeft in de afg. 4 weken / 12 maanden een 

lange opleiding gevolgd 
Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6Mnd] of 
Onderw_Act_T.Af12MndODuur = [Lang6Mnd] of 
Onderw_Act_Kort.Af12MndOLang = [Ja] 

$3 OP is jonger dan 14 jaar (mag voor EBB niet 
voorkomen!, cat. verschijnt nooit) 

Lft_OP < 14 jaar 

$4 OP volgt/volgde meerdere opleidingen Onderw_Act_T.Hlp_ActOpl of 
Onderw_Act_T.Hlp_Af4WkO of  
Onderw_Act_T.Af12MndO = [JaMeer] 

$5 OP volgt/volgde praktijkonderwijs / vmbo 
basis 

NivAct = [Praktijk] of SrtVMBO = [Basis] 

$6 OP volgt/volgde MBO NivAct = [MBO] 
$7 OP volgt/volgde HBO of universiteit NivAct = [HBO]/[Univ] 
$8 OP heeft betaald werk Betwerk.AFL_Betwerk = [Ja] 
$9 OP volgt/volgde een bedrijfsopleiding of een 

andere cursus 
OplCursus = [BdryfOpl]/[Andrs] 
 

$10 OP volgt/volgde BBL OplCursus = [BBL] 
$11 OP volgt/volgde VWO NivAct = [VWO] 
$12 Op volgt/volgde cursus NivAct = [Cursus] 
$13 OP volgt/volgde hbo NivAct = [HBO] 
$14 OP volgt/volgde universiteit NivAct = [Univ] 
$15 OP heeft meerdere stages gelopen of volgt nu 

een stage 
Stage_MBO = [JaMeer] of Stage_Rest = [JaMeer] of  
WKR[1].AFL_ArbRel of WKR[2].AFL_ArbRel = [Stage] 

$16 OP volgt een stage  WKR[1].AFL_ArbRel of WKR[2].AFL_ArbRel = [Stage] 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
NivAct 
Wat voor opleiding of cursus ($1: is $2: was) dit? 
($4: >>Kies bij meerdere opleidingen voor de opleiding waaraan u de meeste tijd ($1: besteedt $2: 
besteedde).<<) 
1. ($3: Basisonderwijs (ook speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor  
slechthorenden etc.)) [Basis] 
2. Praktijkonderwijs [Praktijk] 
3. Vmbo, lwoo, vso [VMBO] 
4. Havo  [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum [VWO] 
6. Mbo (pdb, mba) [MBO] 
7. Hbo (inclusief associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
SrtVMBO 
Welke leerweg ($1:volgt $2: volgde) u? 
{Voorlees} 
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 
2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
SrtMBO 
Op welk niveau ($1 volgt $2: volgde) u deze opleiding? 
1. Niveau 1 [MBO1]  
2. Niveau 2  [MBO2] 
3. Niveau 3  [MBO3] 
4. Niveau 4  [MBO4]  
5. Anders [GeenDeze] 

NORF 
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{NewPage} 
 
BOLBBL 
($1: Volgt $2: Volgde) u de: 
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 
{Voorlees} 
1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 
2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL]  
{/Voorlees} 
3. Geen van deze [GeenDeze] 

NORF 

 
DuurHBO 
Wat ($1: is $2: was) de duur van deze opleiding in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
SrtHBOKort 
Wat voor hbo-opleiding ($1: is $2: was) dit? 
{Voorlees} 
1. Hbo-master [Master] 
2. Associate degree [AD] 
3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 
4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
SrtUniver  
In welke fase van de opleiding ($1: zit u nu $2: zat u)? 
{Voorlees} 
1. Bachelor [Bachelor] 
2. Pre-master [PreMaster] 
3. Master [Master]  
4. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 
5. Promotieonderzoek [Promov] 
6. Anders [Overig] 
{/Voorlees} 

NORF 
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{NewPage} 
 
RichtingO 
($5: Welke richting ($1: volgt $2: volgde) u? 
>>Bijv. handel en verkoop, verzorging, elektrotechniek, landbouw en natuurlijke omgeving.<<) 
($6: Welke richting ($1: volgt $2: volgde) u? 
>>Bijv. commercieel medewerker, verpleegkunde, metselaar, dierverzorger vee.<<) 
($7: Welke opleiding of richting ($1: volgt $2: volgde) u? 
>>Bijv. bedrijfskunde, psychologie, rechten.<<) 
String[80] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WieBetaalO 
($1: Betaalt u de kosten voor deze opleiding zelf? 
($2: Heeft u de kosten voor deze opleiding zelf betaald?)  
Denk bijv. aan inschrijfkosten, les- of examengeld of kosten voor de aanschaf van boeken of ander 
studiemateriaal.  
{Voorlees} 
1. Ja, helemaal [JaGeheel] 
2. Ja, voor een deel [JaDeels] 
3. Nee [Nee] 
{/Voorlees} 
4. N.v.t., geen kosten [NVT] 
 
{NewPage} 
 
BeginJrO 
In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen? 
[TJaar] 
 
Harde controle 1 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_BeginJrO 
($T/$P: >>)U was in <BeginJrO> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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BeginMndO 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 3 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
 
{NewPage} 
 
VolDeelTO 
($1: Volgt $2: Volgde) u deze opleiding in voltijd of deeltijd? 
1. Voltijd [Voltijd] 
2. Deeltijd [Deeltijd] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DuurO 
Wat ($1: is $2: was) de duur van deze opleiding in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
StudUurO 
Hoeveel uur ($1: besteedt $2: besteedde) u gemiddeld per week aan deze opleiding? 
[0..95] uur per week  
 
{NewPage} 
 
OplCursus  
Welke opleiding of cursus ($1: volgt $2: volgde) u dan? 
>>Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren 
opleiding.<< 
{Voorlees} 
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 
2. Een werkend leren opleiding [BBL] 
3. ($8: Een opleiding of cursus voor uw werk) [BdryfOpl] 
4. Anders [Andrs] 
{/Voorlees} 

NORF 
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{NewPage} 
 
RichtingC 
($9: Wat voor een soort opleiding of cursus ($1: is $2: was) dit dan?) 
($10: Welke richting ($1: volgt $2: volgde) u? 
>>Bijv. commercieel medewerker, verpleegkunde, metselaar, dierverzorger vee.<<) 
String[80] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WieBetaalC 
($1: Betaalt u de kosten voor deze opleiding of cursus zelf? 
($2: Heeft u de kosten voor deze opleiding of cursus zelf betaald?)  
Denk bijv. aan inschrijfkosten, les- of examengeld of kosten voor de aanschaf van boeken of ander 
studiemateriaal.  
{Voorlees} 
1. Ja, helemaal [JaGeheel] 
2. Ja, voor een deel [JaDeels] 
3. Nee [Nee] 
{/Voorlees} 
4. N.v.t., geen kosten [NVT] 
 
{NewPage} 
 
BeginJrC 
In welk jaar bent u met deze opleiding/cursus begonnen? 
[TJaar] 
 
Harde controle 4 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 5 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_BeginJrC 
($T/$P: >>)U was in <BeginJrC > jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
BeginMndC 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 6 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
 
{NewPage} 
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VolDeelTC 
($1: Volgt $2: Volgde) u deze opleiding/cursus in voltijd of deeltijd? 
1. Voltijd [Voltijd] 
2. Deeltijd [Deeltijd] 
 
{NewPage} 
 
DuurC 
Wat ($1: is $2: was) de duur van deze opleiding/cursus in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
StudUurC 
Hoeveel uur ($1: besteedt $2: besteedde) u gemiddeld per week aan deze opleiding/cursus? 
[0..95] uur per week  
 
{NewPage} 
 
StageMBO 
Hoeveel stages of leerwerkplekken heeft u tijdens deze opleiding gehad?  
>>Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee.<< 
{Voorlees} 
1. Eén [JaEen] 
2. Meerdere [JaMeer] 
{/Voorlees} 
3. N.v.t., geen stage of leerwerkplek gehad [Nee] 

NORF 
 
StageRest 
($13: Heeft u tijdens deze opleiding werkervaring opgedaan in een stage of op een leerwerkplek?  
>>Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee.<< 
$14: Heeft u tijdens deze opleiding stage of coschappen gelopen?  
>>Ook stages of coschappen in het buitenland tellen mee.<< 
$12: Heeft u tijdens deze opleiding of cursus stage gelopen of werkervaring opgedaan bij een (ander) bedrijf of 
instelling?  
>>Dit mag ook in het buitenland zijn geweest.<<) 
1. Ja, één keer [JaEen] 
2. Ja, meerdere keren [JaMeer] 
3. Nee [Nee]  

NORF 
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{NewPage} 
 
MaandStage 
($16: U loopt op dit moment stage.) 
($15: Als u alle stages($14:/coschappen $6/$13:/leerwerkplekken) bij elkaar optelt ($16: voor deze opleiding).) 
Hoeveel maanden heeft u ($15: dan) in totaal stage($14:/coschappen) gelopen ($6/$13: of werkervaring 
opgedaan op een leerwerkplek)? 
>>Korter dan een maand? Vul dan 0 in.<< 
[0..48] maanden 
 
DagStage 
Hoeveel dagen werkte u gemiddeld per week voor uw ($15: laatste) stage($14:/coschappen 
$6/$13:/leerwerkplek)? 
>>Afronden op hele of op halve dagen.<< 
[0,0..7,0] dagen 
 
Harde Controle 7 
A.u.b. afronden op hele of op halve dagen. 
 
BetStage 
Kreeg u ($15: ten minste één keer) een stage- of onkostenvergoeding? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
Afl_OARegulier 
* Is actuele opleiding een reguliere opleiding of niet 
[TJaNee] 

NORF 
 
KlasHavoVWO 
In welke klas zit u? 
1. 1ste klas [Klas1] 
2. 2de klas [Klas2] 
3. 3de klas [Klas3] 
4. 4de klas [Klas4] 
5. 5de klas [Klas5] 
6. ($11: 6de klas) [Klas6] 
7. Anders, bijv. volwassenenonderwijs [NVT] 

NORF 

 
DiplomHavoVWO 
Heeft u het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  
1. Ja, diploma [JaDiplom] 
2. Geen diploma, wel deelcertificaten [JaDeelCer] 
3. Nee  [Nee] 
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{NewPage} 
 
Klas4 
Heeft u in klas 4 of hoger gezeten? 
[TJaNee] 

NORF 

 
Diplom 
Heeft u voor deze opleiding ($12: of cursus) het diploma behaald? 
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. ($12: N.v.t., werd niet afgesloten met een diploma)  [NVT] 
 
{NewPage} 
 
Afrond 
Heeft u de opleiding of cursus afgerond? 
[TJaNee] 
 
Afl_RouteOG 
* Moet OP nog vragen beantwoorden over de hoogste gevolgde of de hoogst behaalde opleiding 
1. Ja, maar alleen over de hoogst behaalde opleiding [JaBehaald] 
2. Ja, zowel over de hoogst gevolgde als de hoogst behaalde opleiding [JaGevolgd] 
3. Nee [Nee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
LWR_Werkend 
($1: Volgt $2: Volgde) u de opleiding of cursus voor uw huidige werk of om ander werk te kunnen gaan doen? 
[TJaNee] 
 
LWR_Werkloos 
($1: Volgt $2: Volgde) u de opleiding of cursus om de kans op werk te vergroten? 
[TJaNee] 



Onderwijs Blok: Gevolgd & Behaald  EBB - 2021 
 

Onderwijs Blok: Gevolgd & Behaald 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft vragen over een lange opleiding 

beantwoordt.  
Onderw_Act_Lang.NivAct = response 

$3 OP volgt / volgde een cursus Onderw_Act_Lang.NivAct = [Cursus] 
$4 OP heeft lager beroepsonderwijs gevolgd SrtLBO = [LBO]/[Praktijk]/[Andrs] of SrtVMBO = 

[Basis] 
$5 OP heeft een cursus als hoogst gevolgd Afl_HgstNivGev = [Cursus] 
$6 OP heeft middelbaar beroepsonderwijs 

gevolgd 
Afl_HgstNivGev = [MBO] of OplCursus = [BBL] 

$7 OP heeft hoger onderwijs gevolgd Afl_HgstNivGev = [HBO]/[Univ] 
$8 OP heeft bedrijfsopleiding of andere cursus 

gevolgd 
OplCursus = [BedryfOpl]/[Andrs] 

$9 OP heeft opleiding succesvol afgerond DiplomHavoVWO = [JaDiplom]/[JaDeelCer] of 
Diplom = [Ja] of Afrond = [Ja] 

$10 OP heeft opleiding niet-succesvol beëindigd DiplomHavoVWO = [Nee] of Diplom = [Nee] of 
Afrond = [Nee] 

$11 OP heeft lagere school gevolgd [Basis] in NivGev en = $30 
$12 OP heeft basisschool gevolgd [Basis] in NivGev en <> $30 
$13 OP heeft lbo gevolgd [LBO] in NivGev  
$14 OP heeft vmbo gevolgd [VMBO] in NivGev 
$15 OP heeft mavo gevolgd [MAVO] in NivGev 
$16 OP heeft havo gevolgd [Havo] in NivGev 
$17 OP heeft vwo gevolgd [VWO] in NivGev 
$18 OP heeft mbo gevolgd [MBO] in NivGev 
$19 OP heeft hbo gevolgd [HBO] in NivGev 
$20 OP heeft universiteit gevolgd [Univ] in NivGev 
$21 OP heeft cursus / andere opleiding gevolgd [Cursus] in NivGev 
$22 OP heeft VWO gevolgd. De hoogst gevolgde 

opleiding was hoger dan VWO. De hoogst 
behaalde opleiding was lager dan VWO. 

[VWO] in NivGev en Afl_HgstNivGev <> [VWO] en 
(Afl_HgstNivBeh < [VWO] of Afl_HgstNivBeh = 
[Cursus]/[GeenDeze]) 

$23 OP heeft Havo gevolgd. De hoogst gevolgde 
opleiding was hoger dan Havo. De hoogst 
behaalde opleiding was lager dan Havo.  

[Havo] in NivGev en Afl_HgstNivGev <> [Havo] en 
(Afl_HgstNivBeh < [Havo] of Afl_HgstNivBeh = 
[Cursus]/[GeenDeze]) en <> ($22) 

$24 OP heeft lager beroepsonderwijs behaald SrtLBOBeh = [LBO]/[Praktijk]/[Andrs] of 
SrtVMBOBeh = [Basis] 

$25 OP heeft een cursus als hoogst behaald Afl_HgstNivBeh = [Cursus] 
$26 OP heeft middelbaar beroepsonderwijs 

behaald 
Afl_HgstNivBeh = [MBO] of OplCursusBeh = [BBL] 

$27 OP heeft hoger onderwijs behaald Afl_HgstNivBeh = [HBO]/[Univ] 
$28 OP heeft bedrijfsopleiding of andere cursus 

behaald 
OplCursusBeh = [BedryfOpl]/[Andrs] 

$29 Niet 75-plusser Lft_OP < 75 
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$30 Toen OP < 12 jaar was er de lagere school (RefJaar – Lft_OP) < 1973 
$31 Toen OP < 12 jaar was er de basisschool <> ($30) 
$32 OP is geboren voor 1984 (leerlingwezen) (RefJaar – Lft_OP) < 1984 
$33 OP heeft hbo als hoogst gevolgd Afl_HgstNivGev = [HBO] 
$34 OP heeft universiteit als hoogst gevolgd Afl_HgstNivGev = [Univ] 
$35 OP heeft meerdere stages gelopen bij hoogst 

gevolgde opleiding 
GStage_MBO = [JaMeer] of GStage_Rest = [JaMeer] 

$36 OP heeft hbo als hoogst behaald Afl_HgstNivBeh = [HBO] 
$37 OP heeft universiteit als hoogst behaald Afl_HgstNivBeh = [Univ] 
$38 OP heeft meerdere stages gelopen bij hoogst 

behaalde opleiding 
BStageMBO = [JaMeer] of BStageRest = [JaMeer] 

$40 OP volgt nu MBO op niveau 3 (($1) of ($2a/$2b) en Onderw_Act_Lang.SrtMBO = 
[MBO3]) of (($6) en SrtMboG = [MBO3]) 

$41 OP volgt nu MBO op niveau 4 (($1) of ($2a/$2b) en Onderw_Act_Lang.SrtMBO = 
[MBO4]) of (($6) en SrtMboG = [MBO4]) 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Intro 
De volgende vragen gaan over ($1: andere) opleidingen en cursussen die u ($29: eerder) heeft gevolgd.  
Alle opleidingen tellen mee, ook opleidingen waarvoor u geen diploma heeft behaald. 
We beginnen met opleidingen in Nederland, daarna volgen er vragen over opleidingen in het buitenland.  
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{NewPage} 
 
NivGev 
Welk onderwijs heeft u geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd van de ($30: lagere school $31: basisschool) 
tot nu?  
($T/$P: >>)Vink alle gevolgde opleidingen aan, ($1:, behalve de opleiding waarover u zojuist vragen heeft 
beantwoord).($T/$P:<<) 
SET[] 
{Voorlees} 
0. ($30: Lagere school $31: Basisschool) [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo (mms) [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus (van 6 maanden of langer) [Cursus] 
{/Voorlees} 
10. Geen onderwijs in Nederland gevolgd [GeenDeze] 

NORF 

 
Harde Controle 0 
Het antwoord ‘Geen onderwijs in Nederland gevolgd’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander 
antwoord.  
 
Afl_HgstNivGev 
*Afleiding hoogst gevolgde opleiding 
0. Basisonderwijs [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo (mms) [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 

NORF 
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{NewPage} 
 
SrtLBO 
Om welke opleiding ging het dan? 
{Voorlees} 
1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool [LBO] 
2. Praktijkonderwijs, avmb [Praktijk] 
3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs) [VSO] 
4. Een andere opleiding [Andrs] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
SrtVMBO 
De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding die u heeft gevolgd.  
 
Welke leerweg had deze opleiding? 
{Voorlees} 
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 
2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 
{/Voorlees} 
 
SrtMBOG 
De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) die u 
heeft gevolgd.  
 
Wat was het niveau van deze opleiding? 
{Voorlees} 
1. ($32: Mbo oude structuur (tot 1998)) [oudMBO] 
2. Niveau 1 [MBO1]  
3. Niveau 2  [MBO2] 
4. Niveau 3 [MBO3] 
5. Niveau 4  [MBO4]  
{/Voorlees} 
6. Geen van deze [GeenDeze] 
 
{NewPage} 
 
LeerlingW 
Ging het om een opleiding in het leerlingwezen?  
Dit was een combinatie van werken en naar school gaan.  
[TJaNee] 
 
BOLBBL 
Volgde u de: 
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 
{Voorlees} 
1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 
2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL]  
{/Voorlees} 
3. Geen van deze [GeenDeze] 
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DuurHBO 
De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) die u heeft 
gevolgd. 
 
Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
SrtHBOKort 
Wat voor hbo-opleiding was dit? 
{Voorlees} 
1. Hbo-master [Master] 
2. Associate degree [AD] 
3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 
4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 
{/Voorlees} 
  
SrtUniver  
De volgende vragen gaan over uw laatste universitaire opleiding. 
 
Welke fase heeft u als laatst gevolgd? 
{Voorlees} 
1. Propedeuse [Propod] 
2. Bachelor (of kandidaats) [Bachelor] 
3. Pre-master [PreMaster] 
4. Master / doctoraal [Master]  
5. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 
6. Promotieonderzoek [Promov] 
7. Anders [Overig] 
{/Voorlees} 
 
OplCursus  
Welke opleiding of cursus heeft u als laatste gevolgd? 
>>Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren 
opleiding.<< 
{Voorlees} 
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 
2. Een werkend leren opleiding [BBL] 
3. Een opleiding of cursus voor uw werk [BdryfOpl] 
4. Anders [Andrs] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
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Richting 
($4: Welke richting volgde u? 
>>Bijv. handel en verkoop, verzorging, elektrotechniek, landbouw en natuurlijke omgeving.<<) 
($6: Welke richting volgde u? 
>>Bijv. commercieel medewerker, verpleegkunde, metselaar, dierverzorger vee.<<) 
($7: Welke opleiding of richting volgde u? 
>>Bijv. bedrijfskunde, psychologie, rechten.<<) 
($8: Wat voor een soort opleiding of cursus was dit dan?) 
STRING[80] 
 
{NewPage} 
 

CATI/CAPI: IntroMavo, IntroHavo, IntroVWO, BeginJr op één scherm weergeven. 

 
IntroMavo 
De volgende vragen gaan over de mavo-opleiding (ulo, mulo) die u heeft gevolgd.  
 
IntroHavo 
De volgende vragen gaan over de havo-opleiding (mms) die u heeft gevolgd.  
 
IntroVWO 
De volgende vragen gaan over de vwo-, gymnasium- of atheneum-opleiding (hbs, lyceum) die u heeft gevolgd.  
 
BeginJr 
In welk jaar bent u met deze opleiding ($5: of cursus) begonnen? 
[TJaar] 
 
Harde controle 1 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_BeginJr 
($T/$P: >>)U was in <BeginJr> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
BeginMnd 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 3 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
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{NewPage} 
 
Duur 
Wat was de duur van deze opleiding($5:/cursus) in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
GStageMBO 
Hoeveel stages of leerwerkplekken heeft u tijdens deze opleiding gehad?  
>>Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee.<< 
{Voorlees} 
1. Eén [JaEen] 
2. Meerdere [JaMeer] 
{/Voorlees} 
3. N.v.t., geen stage of leerwerkplek gehad [Nee] 
 
GStageRest 
($33: Heeft u tijdens deze opleiding werkervaring opgedaan in een stage of op een leerwerkplek?  
>>Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee.<<  
$34: Heeft u tijdens deze opleiding stage of coschappen gelopen?  
>>Ook stages of coschappen in het buitenland tellen mee.<< 
$5: Heeft u tijdens deze opleiding of cursus stage gelopen of werkervaring opgedaan bij een (ander) bedrijf of 
instelling?  
>>Dit mag ook in het buitenland zijn geweest.<<) 
1. Ja, één keer [JaEen] 
2. Ja, meerdere keren [JaMeer] 
3. Nee [Nee]  
 
{NewPage} 
 
GMaandStage 
($35: Als u alle stages($34:/coschappen $6/$33:/leerwerkplekken) bij elkaar optelt.) 
Hoeveel maanden heeft u ($35: dan) in totaal stage($34:/coschappen) gelopen ($6/$33: of werkervaring 
opgedaan op een leerwerkplek)? 
>>Korter dan een maand? Vul dan 0 in.<< 
[0..48] maanden 
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GDagStage 
Hoeveel dagen werkte u gemiddeld per week voor uw ($35: laatste) stage($34:/coschappen 
$6/$33:/leerwerkplek)? 
>>Afronden op hele of op halve dagen.<< 
[0,0..7,0] dagen 
 
Harde Controle Dag 
A.u.b. afronden op hele of op halve dagen. 
 
GBetStage 
Kreeg u ($35: ten minste één keer) een stage- of onkostenvergoeding? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
Afl_OGRegulier 
* Is de laatste hoogst gevolgde opleiding een reguliere opleiding of niet? 
[TJaNee] 

NORF 

 
DiplomHavoVWO 
Heeft u het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  
1. Ja [JaDiplom] 
2. Geen diploma, wel deelcertificaten [JaDeelCer] 
3. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
Klas4 
Heeft u in klas 4 of hoger gezeten? 
[TJaNee] 
 
Diplom 
Heeft u voor deze opleiding ($5: of cursus) het diploma behaald? 
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. ($5: N.v.t., werd niet afgesloten met een diploma) [NVT] 
 
{NewPage} 
 
Afrond 
Heeft u de opleiding of cursus afgerond? 
[TJaNee] 
  
{NewPage} 
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EindeJr 
($9: In welk jaar was dat? $10: In welk jaar bent u gestopt?) 
[TJaar] 
 
Harde controle 4 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 5 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_EindeJr 
($T/$P: >>)U was in <EindeJr> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
EindeMnd 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 6 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
   
{NewPage} 
 
NivBeh 
Voor welke opleidingen ($21: of cursussen) heeft u in Nederland een diploma behaald? 
($T/$P: >>)Vink alle behaalde opleidingen aan.($T/$P: <<) 
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
0. ($11: Lagere school (afgerond) $12: Basisschool (afgerond)) [Basis] 
1. ($13: Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)) [LBO] 
2. ($14: Vmbo, lwoo) [VMBO] 
3. ($15: Mavo (ulo, mulo)) [Mavo]  
4. ($16: Havo (mms)) [Havo] 
5. ($17: Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)) [VWO] 
6. ($18: Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba))  [MBO] 
7. ($19: Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)) [HBO] 
8. ($20: Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek)) [Univ] 
9. ($21: Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus (van 6 maanden of langer)) [Cursus] 
{/Voorlees} 
10. Geen van deze [GeenDeze] 
 
Harde controle 7 
Het antwoord “Geen van deze” mag niet in combinatie met andere antwoorden gekozen worden.  
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{NewPage} 
 
MBOAct 
($1: U volgt nu $2a: U heeft in de afgelopen 4 weken $2b: U heeft in de afgelopen 12 maanden $6: U heeft) een 
mbo-opleiding op niveau ($40: 3 $41: 4) ($2a/b/$6: gevolgd).  
Heeft u misschien eerder al een mbo-diploma behaald op een ander niveau? 
[TJaNee] 

NORF 

 
Afl_HgstNivBeh 
*Afleiding hoogst behaalde opleiding 
0. Basisonderwijs [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo  [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo (mms) [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 
10. Geen van deze [GeenDeze] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DeelCertBeh 
U heeft ($22: het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) $23: de havo (mms)) gevolgd maar hiervoor geen 
diploma behaald. Heeft u misschien wel één of meerdere deelcertificaten behaald?  
[TJaNee] 
 
Klas4Beh 
Heeft u in klas 4 of hoger gezeten? 
[TJaNee] 
 
EindeJrHavoVWO 
In welk jaar was dat? 
[TJaar] 
 
Harde controle 8 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 9 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_EindeJrHavoVWO 
($T/$P: >>)U was in <EindeJrHavoVWO> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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{NewPage} 
 
SrtLBOBeh 
($T/$P:>>)U heeft het diploma behaald voor lbo, praktijkonderwijs of vso.($T/$P: <<) 
Om welke opleiding ging het precies? 
{Voorlees} 
1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool [LBO] 
2. Praktijkonderwijs, avmb [Praktijk] 
3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs) [VSO] 
4. Een andere opleiding [Andrs] 
{/Voorlees} 
 
SrtVMBOBeh 
De volgende vragen gaan over de vmbo- of lwoo-opleiding waarvoor u als laatste een diploma heeft behaald. 
 
Welke leerweg had deze opleiding? 
{Voorlees} 
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 
2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 
{/Voorlees} 
 
SrtMBOGBeh 
De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) waarvoor u als 
laatste een diploma heeft behaald.  
 
Wat was het niveau van deze opleiding? 
{Voorlees} 
1. ($32: Mbo oude structuur (tot 1998)) [oudMBO] 
2. Niveau 1 [MBO1]  
3. Niveau 2  [MBO2] 
4. Niveau 3 [MBO3] 
5. Niveau 4  [MBO4]  
{/Voorlees} 
6. Geen van deze [GeenDeze] 
 
{NewPage} 
 
LeerlingWBeh 
Ging het om een opleiding in het leerlingwezen?  
Dit was een combinatie van werken en naar school gaan.  
[TJaNee] 
 
BOLBBLBeh 
Volgde u de: 
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 
{Voorlees} 
1. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) [BBL] 
2. Beroepsopleidende leerweg (bol) [BOL]  
{/Voorlees} 
3. Geen van deze [GeenDeze] 
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DuurHBOBeh 
De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) waarvoor u als 
laatste een diploma heeft behaald.  
 
Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
SrtHBOKortBeh 
Wat voor hbo-opleiding was dit? 
{Voorlees} 
1. Hbo-master [Master] 
2. Associate degree [AD] 
3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 
4. Andere verkorte hbo-opleiding [Anders] 
{/Voorlees} 
 
SrtUniverBeh 
De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding waarvoor u als laatste een diploma heeft behaald. 
 
Om welk fase ging het? 
{Voorlees} 
1. Propedeuse [Propod] 
2. Bachelor (of kandidaats) [Bachelor] 
3. Pre-master [PreMaster] 
4. Master / doctoraal [Master]  
5. Post-master / post-doctoraal [PostBer] 
6. Promotieonderzoek [Promov] 
7. Anders [Overig] 
{/Voorlees} 
 
OplCursusBeh  
Voor welke opleiding of cursus heeft u als laatste een diploma behaald? 
 >>Indien het gaat om een combinatie inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<< 
{Voorlees} 
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal [Inburger] 
2. Een werkend leren opleiding [BBL] 
3. Een opleiding of cursus voor uw werk [BdryfOpl] 
4. Anders [Andrs] 
{/Voorlees} 
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RichtingBeh 
($24: Welke richting volgde u? 
>>Bijv. handel en verkoop, verzorging, elektrotechniek, landbouw en natuurlijke omgeving.<<) 
($26: Welke richting volgde u? 
>>Bijv. commercieel medewerker, verpleegkunde, metselaar, dierverzorger vee.<<) 
($27: Welke opleiding of richting volgde u? 
>>Bijv. bedrijfskunde, psychologie, rechten.<<) 
($28: Wat voor een soort opleiding of cursus was dit dan?) 
STRING[80] 
 
{NewPage} 
 

CATI/CAPI: IntroMavoBeh, IntroHavoBeh, IntroVWOBeh, BeginJrBeh op één scherm weergeven. 

 
IntroMavoBeh 
U heeft het diploma behaald voor de mavo (ulo, mulo). 
De volgende vragen gaan over deze opleiding.  
 
IntroHavoBeh 
U heeft het diploma behaald voor de havo (mms). 
De volgende vragen gaan over deze opleiding.  
 
IntroVWOBeh 
U heeft het diploma behaald voor het vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum). 
De volgende vragen gaan over deze opleiding.  
 
BeginJrBeh 
In welk jaar bent u met deze opleiding ($25: of cursus) begonnen? 
[TJaar] 
 
Harde controle 10 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 11 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_BeginJrBeh 
($T/$P: >>)U was in <BeginJrBeh> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
BeginMndBeh 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 12 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
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{NewPage} 
 
DuurBeh 
Wat was de duur van deze opleiding($25:/cursus) in jaren? 
{Voorlees} 
1. Korter dan 1 jaar [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer [lang3jr] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
BStageMBO 
Hoeveel stages of leerwerkplekken heeft u tijdens deze opleiding gehad?  
Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee. 
{Voorlees} 
1. Eén [JaEen] 
2. Meerdere [JaMeer] 
{/Voorlees} 
3. N.v.t., geen stage of leerwerkplek gehad [Nee] 
 
BStageRest 
($36: Heeft u tijdens deze opleiding werkervaring opgedaan in een stage of op een leerwerkplek?  
Ook stages of leerwerkplekken in het buitenland tellen mee.  
$37: Heeft u tijdens deze opleiding stage of coschappen gelopen?  
Ook stages of coschappen in het buitenland tellen mee. 
$28: Heeft u tijdens deze opleiding of cursus stage gelopen of werkervaring opgedaan bij een (ander) bedrijf of 
instelling? Dit mag ook in het buitenland zijn geweest.) 
1. Ja, één keer [JaEen] 
2. Ja, meerdere keren [JaMeer] 
3. Nee [Nee]  
 
{NewPage} 
 
BMaandStage 
($38: Als u alle stages($37:/coschappen $26/$36:/leerwerkplekken) bij elkaar optelt.) 
Hoeveel maanden heeft u ($38: dan) in totaal stage($37:/coschappen) gelopen ($26/$36: of werkervaring 
opgedaan op een leerwerkplek)? 
>>Korter dan een maand? Vul dan 0 in.<< 
[0..48] maanden 
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BDagStage 
Hoeveel dagen werkte u gemiddeld per week voor uw ($38: laatste) stage($37:/coschappen 
$26/$36:/leerwerkplek)? 
>>Afronden op hele of op halve dagen.<< 
[0,0..7,0] dagen 
 
Harde Controle Dag 
A.u.b. afronden op hele of op halve dagen. 
 
BBetStage 
Kreeg u ($38: ten minste één keer) een stage- of onkostenvergoeding? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 
Afl_OGRegulierBeh 
* Is de laatste hoogst gevolgde opleiding een reguliere opleiding of niet 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
EindeJrBeh 
In welk jaar heeft u het diploma behaald? 
[TJaar] 
 
Harde controle 13 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 14 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_EindeJrBeh 
($T/$P: >>)U was in <EindeJrBeh> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
EindeMndBeh 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 15 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
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Onderwijs Blok: Buitenland 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft onderwijs in Nederland gevolgd Onderw_Gevolgd.NivGev <> [GeenDeze]/RF en 

Onderw_Gevolgd.AFL_HgstNivGev <> [Basis]  
$2 OP heeft diploma behaald DiplomBL = [Ja] 
$3 OP heeft opleiding / cursus afgerond AfgerondBL = [Ja] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
BuitOnderw 
Heeft u ($1: misschien ook nog) in het buitenland een opleiding of cursus gevolgd van 6 maanden of langer? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
DiplomBL 
Heeft u voor tenminste één opleiding of cursus in het buitenland het diploma behaald? 
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. N.v.t., opleiding(en) werd(en) niet afgesloten met een diploma [NVT] 
 
{NewPage} 
 
AfgerondBL 
Heeft u de opleiding of cursus wel afgerond? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
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NivBehBL 
Als u de laatste buitenlandse opleiding/cursus waarvoor u een diploma heeft behaald zou vergelijken met een 
Nederlandse opleiding. Welke opleiding lijkt er dan het meeste op? 
{Voorlees} 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo, vwo, gymnasium, atheneum (mms, hbs, lyceum) [HavoVWO] 
5. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
6. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
7. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
{/Voorlees} 
8. Geen van deze [Cursus] 
 
{NewPage} 
 
SrtUnivBL 
Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen van deze? 
1. Bachelor [Bachelor] 
2. Master [Master] 
3. Geen van deze [GeenDeze] 

NORF 

 
RichtingBL 
Welke opleiding of richting volgde u? 
String[80] 
  
{NewPage} 
 
BeginJrBL 
In welk jaar bent u met deze opleiding of cursus begonnen? 
[TJaar] 
 
Harde controle 1 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_BeginJrBL 
($T/$P: >>)U was in <BeginJrBL> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
BeginMndBL 
En in welke maand? 
[TMaand] 
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Harde controle 3 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
 
{NewPage} 
 
EindeJrBL 
In welk jaar heeft u ($2: het diploma behaald $3: de opleiding of cursus afgerond)? 
[TJaar] 
 
Harde controle 4 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 5 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
ZC_EindeJrBL 
($T/$P: >>)U was in <EindeJrBL> jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 

 
EindeMndBL 
En in welke maand? 
[TMaand] 
 
Harde controle 6 
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord(en) aan. 
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AHM Blok: Migranten & Onderwijs 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
LandOndw 
In welk land heeft u deze opleiding of cursus gevolgd? 
($T/$P: >>Start codeermodule door het land in te toetsen.<<) 
String[100] = Codelijst_Land_Ooit_2021 
 
Cod_LandOndw 
*Afleiding code land buitenlands onderwijs 
String[4] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
ErkenNL 
Is uw diploma voor deze opleiding erkend in Nederland? 
>>Ook een gedeeltelijke erkenning, bijv. voor een aantal vakken, telt mee.<<  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Weet ik nog niet: aanvraag loopt nog [Afwacht] 
 
{NewPage} 
 
ZelfAanvr 
Heeft u zelf een aanvraag moeten doen om dit diploma (deels) erkend te krijgen? 
>>Bijv. via DUO, Nuffic of SBB.<< 
[TJaNee] 
 
ProbAanvr 
Heeft u geprobeerd om uw diploma in Nederland (deels) erkend te krijgen? 
>>Bijv. via DUO, Nuffic of SBB.<< 
[TjaNee] 
 
{NewPage} 
 
RedGnAanvr 
Wat is de belangrijkste reden dat u dit (nog) niet geprobeerd heeft? 
{Voorlees} 
1. Ik vind het niet nodig [NietNodig] 
2. Ik wist niet dat dit kon of hoe dit aangevraagd kon worden [Onbekend] 
3. Ik vind het te moeilijk of te duur [MoeiDuur] 
4. Aanvragen kan (nog) niet [NietMog] 
{/Voorlees} 
 
 



AHM Blok: Opleiding Ouders  EBB - 2021 
 

AHM Blok: Opleiding Ouders 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
OplMoeder 
De volgende vragen gaan over het opleidingsniveau van uw ouders.  
Hiermee bedoelen we de persoon of personen die u als uw ouders ziet.  
 
Wat is de hoogste opleiding waarvoor uw moeder / ouder 1  een diploma heeft behaald? 
0. Geen opleiding / alleen basisonderwijs [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo (mms) [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Andere opleiding [Anders] 
10. Niet van toepassing  [NVT] 
11. Weet ik niet / geen antwoord [NonResp] 

NORF 

 
OplMoeder_LMH 
Kunt u dan aangeven of het om een laag, middelbaar of hoog opleidingsniveau gaat? 
1. Laag [Laag] 
2. Middelbaar [Midden] 
3. Hoog [Hoog] 
4. Weet ik niet / geen antwoord [NonResp] 

NORF 
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{NewPage} 
 
OplVader_LMH 
Wat is de hoogste opleiding waarvoor uw vader / ouder 2 een diploma heeft behaald? 
0. Geen opleiding / alleen basisonderwijs [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo (mms) [Havo] 
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO] 
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
8. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
9. Andere opleiding [Anders] 
10. Niet van toepassing  [NVT] 
11. Weet ik niet / geen antwoord [NonResp] 

NORF 

 
OplVader_LMH 
Kunt u dan aangeven of het om een laag, middelbaar of hoog opleidingsniveau ging? 
1. Laag [Laag] 
2. Middelbaar [Midden] 
3. Hoog [Hoog] 
4. Weet ik niet / geen antwoord [NonResp] 

NORF 
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Blok: Migratie 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
GebNL 
Dit waren alle vragen over onderwijs.  
Tot slot zouden we nog enkele achtergrondgegevens willen vragen.  
 
Bent u in Nederland geboren? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
MigReden 
Wat was voor u de belangrijkste reden om naar Nederland te verhuizen? 
>>* Bent u meeverhuisd met iemand anders, bijv. omdat uw ouders of uw partner in Nederland ging werken?  
Kies dan voor ‘familie- of gezinsreden’. 
* Het gaat hier om de reden voor de laatste verhuizing.<< 
{Voorlees} 
1. Werk [Werk] 
2. Familie- of gezinsreden [Fam] 
3. Opleiding, school of studie [Opleid] 
4. Hoge leeftijd of pensioen  [Pensioen] 
5. Als vluchteling [Vlucht] 
6. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
MigWerk 
Had u al werk in Nederland gevonden voordat u verhuisde? 
[TJaNee] 
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AHM Blok: Migranten & Werk 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP heeft nooit gewerkt RWerkVerl.OoitWerk = [Nee] 
$2 OP jonger dan 15 toen hij/zij naar NL 

verhuisde  
LftMigr = response en < 15 

$3 OP 15 of ouder voor verhuizing of onbekend <> ($2)  
$4 OP heeft een opleidingsniveau > basis AFL_HAT100 = [Ja] 
$5 OP heeft een diploma voor een buitenlandse 

opleiding gehaald 
Onderw_BuitLand.DiplomBL = [Ja] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
AFL_HAT100 
*Heeft OP meer dan basisonderwijs behaald? 
[TJaNee] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
LftMigr 
Hoe oud was u toen u naar Nederland verhuisde? 
>>Weet u het niet meer precies? Geef dan een schatting.<< 
[0..125] jaar 
 
Harde Controle 1 
De leeftijd kan niet hoger zijn dan uw huidige leeftijd.  
Pas uw antwoord aan om verder te kunnen gaan.  
 
 {NewPage} 
 
BL_OoitWrk 
Heeft u voordat u naar Nederland verhuisde weleens betaald werk gehad? 
Dit kan in uw geboorteland zijn geweest maar ook in een ander land.  
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
NiveauWrk 
Als u uw huidige werk vergelijkt met het laatste werk dat u had voordat u naar Nederland verhuisde.  
Welk werk vereist(e) dan de meeste kennis en vaardigheden? ($T/$P: Of was er geen verschil?) 
1. Huidige werk [WerkNL] 
2. Laatste werk vóór verhuizing naar Nederland [WerkBL] 
3. Geen verschil [Gelijk] 
 
{NewPage} 
 
NL_OoitWrk 
Heeft u ooit betaald werk gehad in Nederland? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
NL_ZoekWrk 
($1: Eerder heeft u aangegeven dat u nooit betaald werk heeft gehad.) 
Heeft u wel ooit naar werk ($3: in Nederland) gezocht? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
ProbWrk 
($2: Heeft u, doordat u niet in Nederland bent geboren, ooit problemen ervaren bij het vinden van werk ($4: 
dat past bij uw opleidingsniveau)? 
$3: Heeft u problemen ervaren bij het vinden van werk in Nederland ($4: dat past bij uw opleidingsniveau)?) 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
RedProbWrk 
Wat was dan het belangrijkste probleem? 
{Voorlees} 
1. Problemen met de Nederlandse taal [Taal] 
2. ($5: Buitenlands diploma werd niet erkend) [NErkDipl] 
3. Had geen werkvisum / verblijfsvergunning  [GeenVisum] 
4. Discriminatie vanwege buitenlandse achtergrond / huidskleur [Discrim] 
5. Er was geen passend werk te vinden [GeenWerk] 
6. Ander probleem [Anders] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
MigrZoekDuur 
Hoe lang bent u op zoek geweest naar uw eerste betaalde baan ($3: in Nederland)? 
($3: Het gaat alleen om de zoekperiode toen u al in Nederland woonde.) 
>>Ook het opstarten van uw eigen bedrijf telt mee.<<  
0. ($3: Baan gevonden voordat ik naar Nederland verhuisde)    [VoorVerh] 
1. Minder dan 3 maanden [Mnd3Mind] 
2. 3 tot 6 maanden [Mnd3tot6] 
3. 6 tot 12 maanden [Mnd6tot12] 
4. 1 tot 2 jaar [Jaar1tot2] 
5. 2 tot 3 jaar [Jaar2tot3] 
6. 3 tot 4 jaar [Jaar3tot4] 
7. 4 jaar of langer [Jaar4Meer] 
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AHM Blok: Migranten & Taal 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP was een kind bij verhuizing naar NL AHM_MigrWerk.MigrLft < 10 of RF 
$2 OP sprak redelijk of geen NL of onbekend/te 

jong 
TaalVoor = [Redelijk]/[Niet]/[TeJong]/RF/empty 

$3 OP sprak geen NL of onbekend/ te jong TaalVoor = [Niet]/[TeJong]/RF/empty 
$4 OP heeft inburgeringscursus gevolgd Onderw_Act_Lang.OplCursus = [Inburger] of 

Onderw_Gevolgd.OplCursus = [Inburger] of 
Onderw_Gevolgd.OplCursusBeh = [Inburger] 

 
{NewPage} 
 
MoedTaal 
Is Nederlands uw moedertaal?  
>>Dit is de taal die u als kind thuis aangeleerd kreeg en sprak.<< 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
TaalVoor  
In welke mate kon u Nederlands spreken vlak voordat u naar Nederland verhuisde? 
{Voorlees} 
1. Zeer goed [ZeerGoed] 
2. Goed   [Goed] 
3. Redelijk [Redelijk] 
4. Niet of nauwelijks [Niet] 
{/Voorlees} 
5. ($1: N.v.t., was te jong om een taal te spreken) [TeJong] 
 
{NewPage} 
 
TaalNu  
($W: Als u deze vragenlijst zelf invult, zal uw Nederlands (zeer) goed zijn.   
Soms krijgen mensen bij het invullen ook weleens hulp van iemand anders.   
Daarom de vraag: in welke mate kunt u nu Nederlands spreken?) 
($T/$P: STEL VAST: In welke mate kan OP nu Nederlands spreken?) 
1. Zeer goed [ZeerGoed] 
2. Goed [Goed] 
3. ($2: Redelijk) [Redelijk] 
4. ($3: Niet of nauwelijks) [Niet] 
 
{NewPage} 
 
TaalCursus 
Heeft u ($4:, naast uw inburgeringscursus,) ooit een taalcursus Nederlands gevolgd? 
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
TypTaalC 
Heeft u ooit een taalcursus Nederlands gevolgd die speciaal bedoeld was om in Nederland te kunnen werken?  
>>Bijv. om woorden of termen te leren die veel voorkomen in uw werk of vakgebied. << 
[TJaNee] 
 
RedGTaalC 
Wat is de belangrijkste reden dat u nooit een taalcursus Nederlands heeft gevolgd? 
{Voorlees} 
1. Er was geen cursus of de cursus was te duur [TeDuur] 
2. Het was niet nodig [NietNodig] 
3. Andere reden [Anders] 
{/Voorlees} 
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Blok: Gezondheid 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is niet in NL geboren Migratie.GebNL = empty 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Gezond 
($1: Nu volgen enkele vragen over uw gezondheid.) 

 
Hoe is over het algemeen uw gezondheid? 
{Voorlees} 
1. Zeer goed [ZeerGoed] 
2. Goed [Goed] 
3. Gaat wel  [Gaatwel] 
4. Slecht [Slecht] 
5. Zeer slecht [Zeerslecht] 
{/Voorlees} 

 
BelemGezo 
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk 
doen? 
{Voorlees} 
1. Ernstig beperkt [ErnBep] 
2. Wel beperkt maar niet ernstig [NErnBep] 
3. Helemaal niet beperkt [Nbep] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
BepDuur 
Duurt deze beperking al een half jaar of langer? 
[TJaNee] 
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Blok: Maatschappelijke Positie 

*Vraagteksten 
 
{NewPage}   
 
Maatspos 
Welke van de volgende omschrijvingen past het beste bij u? 
{Voorlees} 
1. Werkende met betaald werk / eigen bedrijf [Werkend] 
2. Werkloos / werkzoekend [Werkloos] 
3. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen  [PensVut] 
4. Arbeidsongeschikt  [ArbOng] 
5. Scholier of studerende  [ScholStu] 
6. Huisman / huisvrouw  [HuisMV] 
7. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 
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HH Blok: Intro 

*Imputaties  
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is hhkern met partner NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Echtgen]/[Partner]  
$2 OP is hhkern en heeft 1 kind van 15+ NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = 

[Echtgen]/[Partner]/[K1_NoAll] en 
AFL_AantKind15 = 1 

$3 OP is hhkern en heeft > 1 kind van 15+ NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = 
[Echtgen]/[Partner]/[K1_NoAll] en 
AFL_AantKind15 > 1 

$4 OP heeft partner en kind(eren) van 15+ = ($1) en (($2)/($3)) 
$5 OP is kind en heeft één ouder NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Kind] en 

NAW_NEW.Regel[1].PLHH = [K1_NoAll]  
$6 OP is kind en heeft twee ouders (of stiefouder) NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Kind] en 

NAW_NEW.Regel[1].PLHH <> [K1_NoAll]  
$7 Eén andere persoon in hh van 15+ AFL_AantAnd15 = 1 
$8 Meer dan één andere persoon in huishouden van 

15 +  
AFL_AantAnd15 > 1 

$9 Partner, kinderen of ouders in hh + anderen = (($1)/($2)/($3)/($5)/($6)) en (($7)/($8)) 
 
AFL_AantPP15 
*Aantal personen in hh van 15 jaar of ouder 
[0..50] 

NORF 

 
AFL_AantKind15 
*Aantal kinderen OP van 15 jaar of ouder 
[0..50] 

NORF 

 
AFL_AantAnd15 
*Aantal “andere” personen in hh van 15 jaar of ouder (geen partner / ouder en geen kinderen OP) 
[0..50] 

NORF 

 
IntroHH 
Tot slot zouden we nog een paar vragen willen stellen over de werksituatie en het opleidingsniveau van ($1: uw 
partner) ($4: en) ($2: uw kind (van 15 jaar of ouder) $3: uw kinderen (van 15 jaar of ouder)) ($5: uw ouder $6: 
uw ouders) ($9: en) ($7: de andere persoon in het huishouden (van 15 jaar ouder) $8: de andere personen in 
het huishouden (van 15 jaar of ouder)).  
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HH Blok: Werkend [1..8] 

*Imputaties  
 

Nr Omschrijving Code 
$A Geselecteerde OP is man = ($5) of HH_KeuzeMV = [Man] 
$B Geselecteerde OP is vrouw = ($6) of HH_KeuzeMV = [Vrouw] 
$1 De geselecteerde persoon is de partner van de 

OP 
NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Echtgen]/[Partner] 
en NAW_NEW.Regel[i].PLHH = 
[Echtgen]/[Partner]  

$2 De geselecteerde persoon is een kind van OP NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = 
[Echtgen]/[Partner]/[K1_NoAll] en 
NAW_NEW.Regel[i].PLHH = [Kind] 

$3 De geselecteerde persoon is de ouder van OP NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Kind] en 
NAW_NEW.Regel[i].PLHH = 
[K1_NoAll]/[Echtgen]/[Partner] 

$4 De geselecteerde persoon heeft een andere 
relatie 

<> ($1)/($2)/($3) 

$5 De geselecteerde persoon is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] 
$6 De geselecteerde persoon is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] 
$7 De geselecteerde persoon heeft als geslacht 

overig 
NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Overig] 

$8 Geboortedatum opgegeven voor de 
geselecteerde persoon 

NAW_NEW.Regel[i].Geboren = response 

$9 OP heeft “andere werkzaamheden” en geen 
reguliere werkzaamheden en OP is 50+ 

[Werkn]/[Eigen]/[Meewerk] niet in 
HH_TochWerk en NAW_NEW.Regel[i].Lft ≥ 50 

$10 OP heeft “andere” en reguliere werkzaamheden [Werkn]/[Eigen]/[Meewerk] in HH_TochWerk 
$11 OP werkt als zelfstandig ondernemer / freelancer [Eigen] in HH_TochWerk 
$12 OP werkt als meewerkend <> ($11) en [Meewerk] in HH_TochWerk 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_PersID 
*PersID van hhbox  
String[12] 

NORF, EMPTY 

 
  



HH Blok: Werkend [1..8]  EBB - 2021 
 

HH_BetWerk 
De volgende vragen gaan over ($1: uw partner: $2: uw kind: $3: uw ouder: $4: de persoon:)  
 
($5: Man $6: Vrouw $7: Geslacht overig), <NAW_NEW.Regel[i].Lft> jaar oud ($8: 
(<NAW_NEW.Regel[i].Geboren>)))  
 
Heeft deze persoon vorige week gewerkt? Het gaat om betaald werk.  
1 uur telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages. 
Met vorige week bedoelen we de week van maandag <dag+maand> t/m zondag <dag+maand8>.  
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_KeuzeMV 
In de vragenlijst gebruiken we soms mannelijke of vrouwelijke verwijswoorden, bijv. ‘hij’ en ‘zijn’ of ‘zij’ en 
‘haar’. Hoe mogen we naar deze persoon verwijzen? 
1. Mannelijk (hij, zijn) [Man] 
2. Vrouwelijk (zij, haar) [Vrouw] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
HH_TochWerk 
Heeft ($A: hij $B: zij) wel werk?  
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. Ja, in een baan als werknemer [Werkn] 
2. Ja, in een eigen bedrijf/praktijk (incl. DGA) of als zzp’er/freelancer   [Eigen] 
3. Ja, in een bedrijf/praktijk van ($A: zijn $B: haar) partner of ander familielid   [Meewerk] 
4. Ja, andere betaalde werkzaamheden  [Anders] 
5. Ja, vrijwilligerswerk [Vrijwil] 
6. Nee [Nee] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Nee’ kan niet samen met andere antwoorden gekozen worden.  
Pas uw antwoord aan om verder te kunnen gaan.  
{NewPage} 
 
  

                                                                 
8 Hier zou de datum moeten komen te staan van de zondag voorafgaand aan de invuldag en de maandag voorafgaand aan de zondag.  
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HH_Afwz_TypAnder 
Welke ($10: andere) situatie is op ($A: hem $B: haar) van toepassing? 
>>U kunt maar één antwoord kiezen. Het gaat hier om de werkzaamheden waaraan ($A: hij $B: zij) de meeste 
tijd besteedt.<< 
{Voorlees} 
1. ($A: Hij $B: Zij) heeft een bijbaan(tje) [Bijbaan] 
2. ($A: Hij $B: Zij) werkt als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek [Stage] 
3. ($9: ($A: Hij $B: Zij) is met pensioen en werkt nog af en toe) [Pensioen] 
4. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
HH_RefWkZelfst 
Heeft ($A: hij $B: zij) vorige week wel onbetaalde taken of werkzaamheden gedaan voor ($11: ($A: zijn $B: 
haar) eigen bedrijf of werk als zzp’er / freelancer $12: het bedrijf of praktijk van ($A: zijn $B: haar) partner of 
familielid)? 
Bijv. administratie, acquisitie of voorbereidingen. 
[TJaNee] 
 
HH_Afl_RefStatus 
*Gewerkt, afwezig of geen werk in de referentieweek? 
1. Werk [Werk] 
2. Afwezig [Afwezig] 
3. Geen werk [GeenWerk] 

NORF 
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HH Blok: Afwezig van Werk [1..8] 

*Imputaties  
 

Nr Omschrijving Code 
$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 
$1 OP heeft een baan als werknemer / anders HH_Werkend[i].HH_TochWerk = 

[Werkn]/[Anders] 
$2 OP is werkzaam als zelfstandige of meewerkend <> ($1) 

 
{NewPage} 
 
HH_BelRedNW  
Wat was de belangrijkste reden dat ($A: hij $B: zij) vorige week niet gewerkt heeft? 
{Voorlees} 
1. ($1: Verlof of vakantie $2: Vrij of vakantie) [Verlof] 
2. ($1: Geen dienst, niet ingepland of opgeroepen $2: Geen opdrachten) [Rooster] 
3. Ziekte  [Ziekte] 
4. ($1: Zwangerschaps-, bevallings-, geboorte- of adoptieverlof  
$2: Zwangerschap, geboorte of adoptie kind) [ZwangVrlf] 
5. ($1: Ouderschapsverlof) [OudVrlf] 
6. Seizoensarbeid [SeizArb] 
7. Cursus of training [Cursus] 
8. Nog niet begonnen [NogNiet] 
9. Anders [Anders] 
{Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
HH_BetOudVrlf 
Gaat het om betaald ouderschapsverlof?  
1. Ja, volledig [JaVol] 
2. Ja, deels [JaDeels] 
3. Nee [Nee] 
 
HH_TkSeizArb 
Zijn er taken die ($A: hij $B: zij) voor dit werk buiten het seizoen doet?   
Denk bijvoorbeeld aan onderhoud of voorbereidingen voor het volgende seizoen.  
>>Administratieve verplichtingen zoals de belasting telt niet mee.<<  
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
HH_DuurNietWerk 
Verwacht ($A: hij $B: zij) in totaal langer dan 3 maanden niet te werken? 
>>Het gaat om een aaneengesloten periode.<< 
1. Ja, langer dan 3 maanden [Lang3Mnd] 
2. Nee, 3 maanden of korter [Korter3Mnd] 
3. Weet ik niet / geen antwoord  [WeetNiet] 

NORF 
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HH Blok: Afleiding Betaald Werk [1..8] 

HH_AFL_BetWerk 
*Afleiding of persoon betaald werk heeft of niet 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 

NORF 
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HH Blok: Arbeidsrelatie [1..8] 

* Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 
$1 OP heeft niet gewerkt in de referentieweek HH_Werkend[i].HH_BetWerk = [Nee] 
$2a Meerdere werksituaties zijn van toepassing 

op de OP 
Aantal antwoorden in HH_WerkSit > 1 of aantal 
antwoorden in HH_Werkend[i].HH_TochWerk > 1  

$2b Op heeft maar 1 werksituatie aangevinkt 
en OP is 50+ 

Aantal antwoorden in HH_WerkSit = 1 en 
NAW_NEW.Regel[i].Lft ≥ 50 

$2c Maar één werksituatie is van toepassing op 
de OP 

<> ($2a) 

$3 OP is werknemer [Werkn] in HH_AFL_ArbeidSit 
$4 OP heeft eigen bedrijf/praktijk  [ZelfOnd] in HH_AFL_ArbeidSit  
$5 OP is zzp’er [ZZP] in HH_AFL_ArbeidSit 
$6 OP is freelancer [Freelan] in HH_AFL_ArbeidSit 
$7 OP is meewerkend [Meewerk] in HH_AFL_ArbeidSit 
$8a OP heeft bijbaan [Bijbaan] in HH_AFL_ArbeidSit 
$8b OP is stagiair [Stage] in HH_AFL_ArbeidSit 
$9 Grootste werkkring is niet werknemer of 

OP heeft meerdere banen als werknemer. 
[Werkn] in HH_AFL_ArbeidSit en (HH_Werkkring1 <> 
[Werkn] of HH_AantalWrk_Werkn = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) 

$10 Grootste werkkring is niet bedrijf of OP 
heeft meerdere bedrijven. 

[ZelfOnd] in HH_AFL_ArbeidSit en (HH_Werkkring1 <> 
[ZelfOnd] of HH_AantalWrk_Eigen = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) 

$11 Grootste werkkring is niet zzp’er [ZZP] in HH_AFL_ArbeidSit en HH_Werkkring1 <> [ZZP] 
$12 Grootste werkkring is niet freelancer [Freelan] in HH_AFL_ArbeidSit en HH_Werkkring1 <> 

[Freelan] 
$13 Grootste werkkring is niet meewerkend. [Meewerk] in HH_AFL_ArbeidSit en HH_Werkkring1 

<> [Meewerk] 
$14a Grootste werkkring is niet bijbaan [Bijbaan] in HH_AFL_ArbeidSit en HH_Werkkring1 <> 

[Bijbaan] 
$14b Grootste werkkring is niet stage [Stage] in HH_AFL_ArbeidSit en HH_Werkkring1 <> 

[Stage] 
$15 OP heeft eigen bedrijf, is zzp’er en 

freelancer 
[ZelfOnd] en [ZZP] en [Freelan] in HH_TypZelf 

$16 OP heeft eigen bedrijf en is zzp’er  <> ($15) en [ZelfOnd] en [ZZP] in HH_TypZelf 
$17 OP heeft eigen bedrijf en is freelancer <> ($15) en [ZelfOnd] en [Freelan] in HH_TypZelf 
$18 OP is zzp’er en freelancer <> ($15) en [ZZP] en [Freelan] in HH_TypZelf 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_WerkSit 
Op welke manier(en) is ($A: hij $B: zij) werkzaam? 
>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. ($A: hij $B: zij) heeft een baan als werknemer [Werkn] 
2. ($A: hij $B: zij) heeft een eigen bedrijf/praktijk (incl. DGA) of werkt  
als zzp’er/freelancer [Eigen]  
3. ($A: hij $B: zij) werkt mee in het bedrijf/praktijk van ($A: zijn $B: haar) partner of  
een familielid  [Meewerk] 
4. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
HH_TypAnder 
Welke ($2a: andere) situatie is op ($A: hem $B: haar) van toepassing? 
>>U kunt maar één antwoord kiezen. Het gaat hier om de werkzaamheden waaraan ($A: hij $B: zij) de meeste 
tijd besteedt.<< 
{Voorlees} 
1. ($A: Hij $B: Zij) heeft een bijbaan(tje) [Bijbaan] 
2. ($A: Hij $B: Zij) werkt als stagiair, trainee, coassistent of op een leerwerkplek [Stage] 
3. ($A: Hij $B: Zij) doet vrijwilligerswerk [Vrijwil] 
4. ($2b: ($A: Hij $B: Zij) is met pensioen en werkt nog af en toe) [Pensioen] 
5. ($2c: ($A: Hij $B: Zij) heeft vorige week gewerkt, maar heeft nu geen betaald werk  
(meer)) [GeenWerk] 
6. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
{NewPage} 
 
HH_InstrGnWrk 
Omdat ($A: hij $B: zij) nu geen werk meer heeft, gaan de volgende vragen over het werk dat ($A: hij $B: zij) 
vorige week heeft gedaan.  
 
HH_Ander_ArbRel 
Als u zou moeten kiezen, is ($A: zijn $B: haar) werksituatie dan het beste te vergelijken met werk: 
{Voorlees} 
1. In een baan waarvoor ($A: hij $B: zij) loon of salaris krijgt [Werkn] 
2. In een eigen bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Als zzp’er [ZZP] 
4. Als freelancer [Freelan] 
{/Voorlees} 

NORF 
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{NewPage} 
 
HH_TypZelf 
($T/$P: STEL VAST:)($1/$2a: U heeft aangegeven dat ($A: hij $B: zij) werkzaam is in een eigen bedrijf/praktijk of 
als zzp’er/freelancer.) 
Welke omschrijving past het beste bij ($A: hem $B: haar)? 
>>Als het om verschillende bedrijfsactiviteiten gaat mag u meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
{Voorlees} 
1. ($A: Hij $B: Zij) heeft een eigen bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
2. ($A: Hij $B: Zij) werkt als zzp’er [ZZP] 
3. ($A: Hij $B: Zij) werkt als freelancer [Freelan] 
{/Voorlees} 

NORF 

 
HH_ZC_TypZelf 
($T/$P: >>)U heef aangegeven dat ($A: hij $B: zij) ($15: een eigen bedrijf/praktijk heeft én als zzp’er én als 
freelancer werkt $16: een eigen bedrijf/praktijk heeft én als zzp’er werkt $17: een eigen bedrijf/praktijk heeft én 
als freelancer werkt $18: als zzp’er én als Freelancer werkt) . 
 
Gaat het hier om ($15: drie $16 / $17 / $18: twee) verschillende bedrijfsactiviteiten?  
Bijv. ($A: hij $B: zij) ($15: / $16: / $17: heeft een bed & breakfast)($16: en werkt daarnaast als zzp koerier $17: 
en werkt daarnaast als freelance journalist $18: werkt als zzp koerier en daarnaast als freelance journalist $15: 
en ($A: hij $B: zij) werkt als zzp koerier en als freelance journalist).   
 
Zo ja, kies dan voor ‘verder’ om naar de volgende vraag te gaan. 
Zo niet, kies dan alleen de omschrijving die het beste bij ($A: hem $B: haar) past en klik op volgende. ($T/$P: <<) 
1. Verder [Verder] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
HH_AantalWrk_Eigen 
($T/$P: STEL VAST:) 
Heeft ($A: hij $B: zij) één of meerdere bedrijven/praktijken? 
($15: ($A: Zijn $B: Haar) werk als zzp’er en freelancer moet u hier niet meerekenen. $16: ($A: Zijn $B: Haar) 
werk als zzp’er moet u hier niet meerekenen. $17: ($A: Zijn $B: Haar) werk als freelancer moet u hier niet 
meerekenen.) 
>>Het gaat hier om verschillende soorten bedrijven/praktijken, niet om meerdere vestigingen of locaties.<< 
1. Eén bedrijf/praktijk [Een] 
2. Twee bedrijven/praktijken [Twee] 
3. Drie bedrijven/praktijken [Drie] 
4. Vier of meer bedrijven/praktijken [VierMr] 

NORF 
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{NewPage} 
 
HH_AantalWrk_Werkn 
Heeft ($A: hij $B: zij) ($2a: als werknemer) één of meerdere banen? 
1. Eén baan [Een] 
2. Twee banen [Twee] 
3. Drie banen [Drie] 
4. Vier of meer banen [VierMr]  

NORF 

 
HH_AantalWrk_bijbaan 
Heeft ($A: hij $B: zij) één of meerdere bijbanen? 
1. Eén bijbaan [Een] 
2. Twee bijbanen [Twee] 
3. Drie bijbanen [Drie] 
4. Vier of meer bijbanen [VierMr]  

NORF 

 
{NewPage} 
 
HH_AFL_ArbeidSit 
*Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP 
SET[] 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF, EMPTY 

 
HH_AFL_AantWrk 
*Afleiding aantal werkkringen 
Integer[] 

NORF 
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{NewPage} 
 
HH_Werkkring1 
Waarin werkt ($A: hij $B: zij) de meeste uren? 
 {Voorlees} 
1. ($3: In ($A: zijn $B: haar) baan als werknemer) [Werkn] 
2. ($4: In ($A: zijn $B: haar) bedrijf/praktijk) [ZelfOnd] 
3. ($5: In ($A: zijn $B: haar) werk als zzp’er) [ZZP] 
4. ($6: In ($A: zijn $B: haar) werk als freelancer) [Freelan] 
5. ($7: In het bedrijf/praktijk van ($A: zijn $B: haar) partner of familielid) [Meewerk] 
6. ($8a: In ($A: zijn $B: haar) bijbaan) [Bijbaan] 
7. ($8b: In ($A: zijn $B: haar) werk als stagiair, trainee, coassistent of op een  
leerwerkplek) [Stage] 
{/Voorlees} 

NORF 
 
{NewPage} 
 
HH_AFL_ArbRelWrk1 
*Afleiding arbeidsrelatie werkkring 1. Auxfield, niet opslaan in data. 
1. Werknemer [Werkn] 
2. Bedrijf/praktijk [ZelfOnd] 
3. Zzp’er [ZZP] 
4. Freelancer [Freelan] 
5. Meewerkend [Meewerk] 
6. Bijbaan [Bijbaan] 
7. Stagiair [Stage] 

NORF 
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HH Blok: Kenmerken Baan [1..8] 

* Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of HH_Werkend[i]. 

HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of HH_Werkend[i]. 

HH_KeuzeMV = [Vrouw] 
$1 OP is werknemer HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [Werkn] 
$2 OP heeft eigen bedrijf/praktijk  HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [ZelfOnd] 
$3 OP is zzp’er HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [ZZP] 
$4 OP is freelancer HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [Freelan] 
$5 OP is meewerkend HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [Meewerk] 
$6 OP heeft bijbaan HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan] 
$7 OP is stagiair HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 = [Stage] 
$8 OP heeft meerdere banen, eigen bedrijven 

of bijbanen.  
(($1) en HH_ArbRel[i].HH_AantalWrk_Werkn = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) of (($2) en 
HH_ArbRel[i].HH_AantalWrk_Eigen = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) of (($6) en 
HH_ArbRel[i].HH_AantalWrk_Bijbaan = 
[Twee]/[Drie]/[VierMr]) 

$9 OP is uitzendkracht HH_UitzDetach = [Uitz] 
$10 OP is gedetacheerd HH_UitzDetach = [Detach] 
$11 OP heeft meerdere banen HH_ArbRel[i].HH_AFL_AantWrk > 1 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_Intro 
De volgende vragen gaan alleen over ($A: zijn $B: haar) ($8: grootste) ($1: baan als werknemer $2: eigen 
bedrijf/praktijk $3: werk als zzp’er $4: werk als freelancer $5: werk in het bedrijf van ($A: zijn $B: haar) partner 
of familielid $6: bijbaan $7: stage). ($8: Met grootste bedoelen we ($1: de baan $2: het bedrijf/de praktijk $6: 
de bijbaan) waarin ($A: hij $B: zij) de meeste uren werkt.) 
 
HH_Personel 
($2: Heeft ($A: hij $B: zij) personeel in dienst? $5: Heeft ($A: zijn $B: haar) partner of familielid personeel in 
dienst?) 
[TJaNee] 
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HH_LoonMeewerk 
Krijgt ($A: hij $B: zij) salaris of staat ($A: hij $B: zij) op de loonlijst? 
[TJaNee] 
  
HH_UitzDetach 
Is ($A: hij $B: zij) in deze ($6:bij)baan werkzaam via een uitzend- of detacheringsbureau? 
1. Ja, via uitzendbureau (inclusief payroll) [Uitz] 
2. Ja, via detacheringsbureau [Detach] 
3. Nee [GeenDeze] 
 
{NewPage} 
 
HH_Contract 
Heeft ($A: hij $B: zij) een tijdelijk of een vast contract ($9: bij het uitzendbureau)?  
Een mondelinge overeenkomst telt ook mee. 
1. Tijdelijk (voor bepaalde tijd, bijv. één jaar)  [Tijd] 
2. Vast (voor onbepaalde tijd)  [Vast] 
3. Ander soort contract, bijv. voor een opdracht of project [Anders] 
4. Niet van toepassing, ($A: hij $B: zij) heeft geen arbeidscontract of - overeenkomst [NVT] 
5. Weet ik niet [WeetNiet] 
 
{NewPage} 
 
HH_FullPart 
Ziet ($A: hij zijn werk $B: zij haar werk) ($11: $1: in deze baan $2: in dit eigen bedrijf/praktijk $3: als zzp’er $4: 
als freelancer $5: in het bedrijf van ($A: zijn $B: haar) partner of familielid $7: voor deze stage) als fulltime of 
parttime werk? 
1. Fulltime (voltijd) [Full] 
2. Parttime (deeltijd) [Part] 
 
HH_GemUren 
Hoeveel uur werkt ($A: hij $B: zij) meestal per week ($9: bij het bedrijf waar ($A: hij $B: zij) naar uitgezonden is 
$10: bij het bedrijf waar ($A: hij $B: zij) naar gedetacheerd is)?  
We bedoelen een week waarin ($A: hij $B: zij) geen vakantie heeft of ziek is. 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<< 
[0,0..168,0] uur per week 
 
HH_ZC_GemUren 
($T: >>)Het antwoord dat u gegeven heeft is meer dan gebruikelijk.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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{NewPage} 
 
HH_GlobGemUren 
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 
{Voorlees} 
1. Minder dan 12 uur [Tot12] 
2. 12 tot 20 uur [Tot20] 
3. 20 tot 35 uur [Tot35] 
4. 35 uur of meer  [Fulltime] 
{/Voorlees} 

NORF  
 
{NewPage} 
 
HH_Uitvr_RW 
Hoeveel uur heeft ($A: hij $B: zij) vorige week daadwerkelijk gewerkt ($11: $1: in deze baan $2: in dit eigen 
bedrijf/praktijk $3: als zzp’er $4: als freelancer $5: in het bedrijf van ($A: zijn $B: haar) partner of familielid $6: 
in deze bijbaan $7: op deze stageplek)?? 
>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<< 
[0,0..168,0] uur 
 
HH_ZC_Uitvr_RW 
($T: >>)Het aantal uren is meer dan gebruikelijk.  
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
 
{NewPage} 
 
HH_ThuisWerk 
Werkt ($A: hij $B: zij) ($9: voor het bedrijf waar ($A: hij $B: zij) naar uitgezonden is $10: voor het bedrijf waar 
($A: hij $B: zij) naar gedetacheerd is) weleens thuis? 
{Voorlees} 
1. Ja, meestal of altijd [Meestal] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Nee, nooit [Nooit] 
{/Voorlees} 
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{NewPage} 
 
HH_MM_AnderUur 
($11: Dit waren alle vragen die alleen over ($A: zijn $B: haar) ($8: grootste) ($1: baan als werknemer $2: eigen 
bedrijf/praktijk $3: werk als zzp’er $4: werk als freelancer $5: werk in het bedrijf van ($A: zijn $B: haar) partner 
of familielid $6: bijbaan $7: stage) gingen.  
Nu iets over ($A: zijn $B: haar) werksituatie in het algemeen.) 
 
Zou ($A: hij $B: zij) ($11:, in totaal,) meer, minder of evenveel uren willen werken? 
Ga er vanuit dat ($A: zijn $B: haar) inkomen dan ook verandert.  
1. Meer [Meer] 
2. Minder / stoppen met werken [Mind] 
3. Evenveel [Nee] 
 
{NewPage} 
 
HH_MM_2Wk 
Stel ($A: hij $B: zij) krijgt de mogelijkheid om meer te gaan werken.  
Zou ($A: hij $B: zij) zelf dan binnen 2 weken al meer kunnen gaan werken? 
[TJaNee] 
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HH Blok: Werkzoeken [1..8] 

* Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of 
HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 

$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of 
HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 

$4 OP is langdurig afwezig van werk HH_AfwWerk.HH_BelRedNW  <> empty 
$5 <> ($4) <> ($4) 
$6 Reden OP afg. week niet gewerkt <> 'nog niet 

begonnen' 
HH_AfwWerk.HH_BelRedNW <> [NogNiet] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_ZoekAf4Wk  
Heeft ($A: hij $B: zij) in de afgelopen 4 weken iets gedaan om ($4: ander) betaald werk te vinden?  
>>Ook zoeken naar een kleine baan of het opstarten van een eigen bedrijf telt mee.<< 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Al werk gevonden [Gevonden] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
HH_WanBegin 
Wanneer begint ($A: hij $B: zij) met dit werk? 
{Voorlees} 
1. ($6: ($A: Hij $B: Zij) is al begonnen) [AlBegin] 
2. Binnen 2 weken [Bin2Week] 
3. Binnen 3 maanden [Bin3Mnd] 
4. Over 3 maanden of later [Lat3Mnd]  
{/Voorlees} 
5. Weet ik niet / geen antwoord  [WeetNiet]  

NORF 
 
{NewPage} 
 
HH_WilWerk 
($4: Zou ($A: hij $B: zij) op dit moment willen werken? 
$5: Zou ($A: hij $B: zij) op dit moment betaald werk willen hebben?)  
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Wil wel, maar kan niet [KanNiet] 

NORF 



HH Blok: Zoekmethoden [1..8]  EBB - 2021 
 

HH Blok: Zoekmethoden [1..8] 

* Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_VacBek 
Wat heeft ($A: hij $B: zij) in de afgelopen 4 weken gedaan om werk te vinden? 
 
Vacatures gezocht of bekeken? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_VacReag 
Op vacatures gereageerd of een open sollicitatie gestuurd? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_OnlineCV 
CV of profiel geplaatst of ge-update? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_SolGespr 
Een sollicitatiegesprek gehad of een assessment of test gedaan? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_VoorZelf 
Voorbereidingen getroffen om een eigen bedrijf te starten? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_InfoWerkg 
Geïnformeerd bij werkgevers of netwerk activiteiten? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
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HH_FamVriend 
Geïnformeerd bij familie of vrienden? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_Uitzend 
Contact gehad met een uitzend-, bemiddelings- of detacheringsbureau? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_UWV 
Contact gehad met het UWV werkbedrijf? 
[TJaNee] 
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HH Blok: Beschikbaar [1..8] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_KanBeg2Wk 
Stel, ($A: hij $B: zij) vindt werk of start een eigen bedrijf.  
Kan ($A: hij $B: zij) dan binnen 2 weken beginnen? 
[TJaNee] 
 
HH_NodBeg2Wk 
Als dat nodig zou zijn, zou ($A: hij $B: zij) dan zelf binnen 2 weken kunnen beginnen met werken? 
[TJaNee] 
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HH Blok: Onderwijs [1..8] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of 

HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 
$1 Toen OP < 12 jaar was er de lagere school (RefJaar – Lft_OP) < 1973 
$2 Toen OP < 12 jaar was er de basisschool <> ($1) 
$3 OP volgt een opleiding HH_ActOpl = [Ja] 
$4 OP heeft een cursus behaald of Lbo HH_SrtCursusBeh = [JaMbo]/[JaHbo] of HH_LboBeh 

= [JaLBO]/[JaPraktijk]/[JaVSO] 
$5 OP heeft een andere opleiding behaald <> ($4) en HH_SrtUnivBeh <> [Propod] 
$6 OP heeft alleen de propedeuse van de 

universiteit 
HH_SrtUnivBeh = [Propod] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
HH_ActOpl 
De volgende vragen gaan over onderwijs. 
 
Volgt ($A: hij $B: zij) op dit moment een opleiding of cursus? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_NivAct 
Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 
>>Kies bij meerdere opleidingen voor de opleiding waaraan ($A: hij $B: zij) de meeste tijd besteedt.<< 
1. Praktijkonderwijs [Praktijk] 
2. Vmbo, lwoo, vso [VMBO] 
3. Havo, vwo, gymnasium, atheneum [HavoVwo] 
4. Mbo (pdb, mba) [MBO] 
5. Hbo (inclusief associate degree) [HBO] 
6. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
7. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus [Cursus] 
 
{NewPage} 
 
HH_KlasHavoVwo 
In welke klas zit ($A: hij $B: zij)? 
1. 1, 2 of 3 [Onderb] 
2. 4, 5 of 6 [Bovenb] 
3. Anders, bijv. volwassenenonderwijs [NVT] 
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HH_DuurCursus 
Duurt deze (bedrijfs)opleiding of cursus 1 jaar of langer? 
1. Ja, 1 jaar of langer [Ja] 
2. Nee, korter dan 1 jaar [Nee] 
 
{NewPage} 
 
HH_AO_Werkend 
Volgt ($A: hij $B: zij) de opleiding of cursus voor ($A: zijn $B: haar) huidige werk of om ander werk te kunnen 
gaan doen? 
[TJaNee] 
 
HH_AO_Werkloos 
Volgt ($A: hij $B: zij) de opleiding of cursus om de kans op werk te vergroten? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_NivGev 
($3: De volgende vragen gaan over opleidingen die ($A: hij $B: zij) eerder heeft gevolgd.) 
 
Welk onderwijs heeft ($A: hij $B: zij) geheel of gedeeltelijk gevolgd van de ($1: lagere school $2: basisschool) 
tot nu?  
($T/$P: >>)Vink alle gevolgde opleidingen aan($3:, behalve de opleiding die ($B: hij $C: zij) nu volgt).($T/$P: <<) 
SET[] 
{Voorlees} 
0. ($1: Lagere school $2: Basisschool) [Basis] 
1. Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO] 
2. Vmbo, lwoo [VMBO] 
3. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]  
4. Havo, vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [HavoVwo] 
5. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)  [MBO] 
6. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO] 
7. Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) [Univ] 
8. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus (van 6 maanden of langer) [Cursus] 
{/Voorlees} 
9. Geen van deze [GeenDeze] 
 
Harde controle 1 
Het antwoord “Geen van deze” mag niet in combinatie met andere antwoorden gekozen worden.  
 
{NewPage} 
 
HH_UnivBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor een universitaire opleiding een diploma behaald? 
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
HH_SrtUnivBeh 
Voor welke fase heeft ($A: hij $B: zij) als laatste het diploma behaald? 
{Voorlees} 
1. Propedeuse [Propod] 
2. Bachelor, kandidaats, pre-master [Bachelor] 
3. Master, doctoraal [Master]  
4. Post-master, post-doctoraal [PostBer] 
5. Promotieonderzoek [Promov] 
6. Anders [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
HH_HboBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor een hbo-opleiding het diploma behaald? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_SrtHBOBeh 
Voor welke opleiding heeft ($A: hij $B: zij) als laatste het diploma behaald? 
{Voorlees} 
1. Associate degree, korte hbo-opleiding [ADKort] 
2. Hbo-bachelor, hbo oude stijl (bijv. hts, heao) [Bachelor] 
3. Post-hbo-opleiding [PostHBO] 
4. Hbo-master [Master] 
5. Anders  [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
HH_DuurHBO 
Duurde deze opleiding 1 jaar of langer? 
1. Ja, 1 jaar of langer [Lang1Jr] 
2. Nee, korter dan 1 jaar [Kort1Jr] 
 
{NewPage} 
 
HH_MboBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor een mbo-opleiding het diploma behaald? 
[TJaNee] 
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{NewPage} 
 
HH_SrtMboBeh 
Voor welke opleiding heeft ($A: hij $B: zij) als laatste het diploma behaald? 
{Voorlees} 
1. Mbo 1, entreeopleiding [Niv1]  
2. Mbo 2 of 3, kmbo, leerlingwezen [Niv23] 
3. Mbo 4, mbo oude stijl (bijv. mts, meao) [Niv4]  
4. Anders  [Anders] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
HH_HavoVwoBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor de havo of het vwo het diploma behaald? 
1. Ja [JaDiplom] 
2. Geen diploma, wel deelcertificaten [JaDeelCer] 
3. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
HH_Klas4Beh 
Heeft ($A: hij $B: zij) in klas 4 of hoger gezeten? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_CursusBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) een (bedrijfs)opleiding of cursus afgerond met een diploma? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. N.v.t., werd niet afgesloten met een diploma [NVT] 
 
{NewPage} 
 
HH_CursusAfrond 
Heeft ($A: hij $B: zij) de opleiding of cursus afgerond? 
[TJaNee] 
  
{NewPage} 
 
HH_SrtCursusBeh 
Was ten minste één van de behaalde opleidingen/cursussen op mbo-, mbo-plus- of hbo-niveau? 
>>Ging het om meerdere opleidingen? Kies dan het hoogste niveau.<< 
1. Ja, mbo-niveau [JaMbo] 
2. Ja, mbo-plus- of hbo-niveau [JaHbo] 
3. Nee / weet ik niet [Nee] 
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{NewPage} 
 
HH_MavoBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor de mavo het diploma behaald? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_VmboBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) voor een vmbo-opleiding het diploma behaald? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_SrtVmboBeh 
Welke leerweg had deze opleiding? 
{Voorlees} 
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 
2. De theoretische of gemengde leerweg [Theo] 
{/Voorlees} 
 
{NewPage} 
 
HH_LboBeh 
Heeft ($A: hij $B: zij) het lbo, praktijkonderwijs of vso afgerond? 
1. Ja, lbo  [JaLBO] 
2. Ja, praktijkonderwijs [JaPraktijk] 
3. Ja, vso [JaVSO] 
4. Nee [Nee] 
 
{NewPage} 
 
HH_Basis 
Heeft ($A: hij $B: zij) de ($1: lagere school $2: basisschool) afgerond? 
[TJaNee] 
 
{NewPage} 
 
HH_JaarDiplom 
($4: In welk jaar heeft ($A: hij $B: zij) deze opleiding of cursus afgerond? 
$5: In welk jaar heeft ($A: hij $B: zij) het diploma behaald voor deze opleiding? 
$6: In welk jaar heeft ($A: hij $B: zij) de propedeuse voor de universiteit behaald?) 
[TJaar] 
 
Harde controle 2 
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 
Harde controle 3 
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas a.u.b. uw antwoord aan. 
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ZC_JaarDiplom 
($T/$P: >>)($A: Hij $B: Zij) was in <JaarDiplom > jonger dan 12 jaar.  
Pas uw antwoord aan of kies voor ‘antwoord klopt’ om verder te gaan.($T/$P: <<) 
1. Antwoord klopt [Verder] 

NORF 
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HH Blok: Maatschappelijke Positie [1..8] 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 

$A OP is man NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Man] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Man] 
$B OP is vrouw NAW_NEW.Regel[i].M_V = [Vrouw] of HH_Werkend[i].HH_KeuzeMV = [Vrouw] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage}   
 
HH_Maatspos 
Welke van de volgende omschrijvingen past het beste bij ($A: hem $b: haar)? 
{Voorlees} 
1. Werkende met betaald werk / eigen bedrijf [Werkend] 
2. Werkloos / werkzoekend [Werkloos] 
3. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen  [PensVut] 
4. Arbeidsongeschikt  [ArbOng] 
5. Scholier of studerende  [ScholStu] 
6. Huisman / huisvrouw  [HuisMV] 
7. Anders  [Anders] 
{/Voorlees} 
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Blok: Werving 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Tweede telefoonnummer is bekend NAW.Telefoonnummer2 <> empty 
$2 Oude telefoonnr 1 is nog niet gekozen TP_Telefoon1 = [Tel2]/[TelA]/[Anders] 
$3 Oude telefoonnr 2 is nog niet gekozen NAW.Telefoonnummer2 <> empty en TP_Telefoon1 

= [Tel1]/[TelA]/[Anders] 
$4 Er is een afspraaknummer beschikbaar AppointmentPhone = response 
$5 Afspraaknummer is nog niet gekozen AppointmentPhone = response en TP_Telefoon1 = 

[Tel1]/[Tel2]/[Anders] 
 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
W_Werv 
Dit waren alle vragen, hartelijk dank voor het invullen.  
 
Over 3 maanden nodigen we u uit voor een korte vervolgvragenlijst. We gaan dan na of er iets in uw situatie 
veranderd is of niet. Dit is belangrijk om ontwikkelingen op het gebied van werk en onderwijs beter te 
onderzoeken. Als u dan weer meedoet, maakt u ook weer kans op een iPad.  
>>Het vervolgonderzoek vindt plaats via internet of telefoon. Uw contactgegevens gebruiken we alleen voor dit 
onderzoek.<<  
 
W_Email 
Wat is uw e-mailadres? 
String[60] 

EMPTY, NORF 
 
Harde controle 2-10 
2. Spaties zijn niet toegestaan. 
3. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan. 
4. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan. 
5. Het @-teken ontbreekt. 
6. Er mag maar één @-teken voorkomen. 
7. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen. 
8. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken. 
9. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt. 
10. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.). 
 
W_Telefoon1 
Wat is uw telefoonnummer? 
>>Telefoonnummer invullen zonder streepje (-).<< 
[TTelnr] 

EMPTY, NORF 
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Harde controle 11 
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
 
Harde controle 12 
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.  

 
Harde controle 13 
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.  
 
Zachte Controle 
U zou ons enorm helpen door uw e-mailadres of uw telefoonnummer op te geven. Een van beide is al 
voldoende. Wilt u dit niet? Klik dan op ‘verder’.  
 
W_Outro 
Druk nu op de knop ‘volgende’ om te zien of u één van de winnaars van een iPad bent.  
 
TP_Werv 
Dit waren alle vragen, hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
>>Geef OP een korte uitleg over het vervolgonderzoek.<< 
* Over 3 maanden nodigen we u uit voor een korte vervolgvragenlijst.  
* We gaan dan na of er iets in uw situatie veranderd is of niet. Dit is belangrijk om ontwikkelingen op het 
gebied van werk en onderwijs beter te onderzoeken.  
* Als u dan weer meedoet, maakt u ook weer kans op een iPad.  
* Het vervolgonderzoek vindt plaats via internet of telefoon. Uw contactgegevens gebruiken we alleen voor dit 
onderzoek. 
1. Verder [Verder] 
2. OP wil absoluut niet uitgenodigd worden [Stop] 

NORF 

 
TP_Telefoon1 
STEL VAST:  
Op welk telefoonnummer kunnen wij u (over 3 maanden) het beste bereiken? 
($T: Is dat ook weer: <DialedNumber>?) 
($P:>>Geeft OP aan niet telefonisch bereikbaar te zijn? Kies dan voor <ctrl + w.><<) 
 
(1) Telefoonnummer 1: <Stuur.Telefoonnummer1> 
($1: (2) Telefoonnummer 2: <Stuur.Telefoonnummer2>) 
($4: (3) Telefoonnummer afspraak: <AppointmentPhone>) 
(4) Ander telefoonnummer 
 
1. Telefoonnummer 1  [Tel1] 
2. ($1: Telefoonnummer 2)  [Tel2] 
3. ($4: Telefoonnummer afspraak) [TelA] 
4. Ander telefoonnummer  [Anders] 

 

TP_TelNrAnd1 
STEL VAST: telefoonnummer 
($P:>>Geeft OP aan niet telefonisch bereikbaar te zijn? Kies dan voor <ctrl + w.><<) 
[TTelnr] 
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Harde Controle 14 
Telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
 
Harde Controle 15 
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.  
 
Harde controle 16 
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.  

 

TP_AnderTel 
Is er nog een ander telefoonnummer waarop wij u eventueel kunnen bereiken? 
[TJaNee] 

NORF 
 

TP_Telefoon2 
STEL VAST: Om welk nummer gaat het dan? 

 

($2: (1) Telefoonnummer 1: <Stuur.Telefoonnummer1>) 
($3: (2) Telefoonnummer 2: <Stuur.Telefoonnummer 2>) 
($5: (3) Telefoonnummer afspraak: <AppointmentPhone>) 
(4) Ander telefoonnummer 
 
1. ($2: Telefoonnummer 1)  [Tel1] 
2. ($3: Telefoonnummer 2)  [Tel2] 
3. ($5: Telefoonnummer afspraak) [TelA] 
4. Ander telefoonnummer  [Anders] 

NORF 

 
TP_TelNrAnd2 
STEL VAST: telefoonnummer 
[TTelnr] 

NORF 
 

Harde Controle 16 
Telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
 
Harde Controle 17 
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.  
 
Harde controle 18 
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.  
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TP_ContrTel9 
>>Kloppen onderstaande gegevens? 
Zo niet, pas dan de vorige vragen aan.<<  
 
Telefoonnummer 1: <NAW_NEW.Telefoon1> 
Telefoonnummer 2: <NAW_NEW.Telefoon2> 
 
>>Toets <1> om verder te gaan.<< 
1. Ga verder   [Verder] 

NORF 

 
TP_Email 
Wat is uw e-mailadres? 
String[60] 
 
Harde controle 11-19 
1. Spaties zijn niet toegestaan. 
2. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan. 
3. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan. 
4. Het @-teken ontbreekt. 
5. Er mag maar één @-teken voorkomen. 
6. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen. 
7. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken. 
8. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt. 
9. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.). 
 

                                                                 
9 NB: in de pilot wordt SEA gebruikt en moeten de gegevens worden weggeschreven in NEW_HHB. Als we voor CATI/CAPI overgaan op 
Phoenix moet hier NAW_NEW komen te staan.  
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Blok: Incentive B5 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP wil meeloten en is winnaar loterij Meeloten = [Loten] en ((Stuur.SE_Peil = 1 en 

Stuur.SE_Winnaar = 1) of (Stuur.SE_Peil = 2 en 
Stuur.SE_Winnaar2 = 1) of (Stuur.SE_Peil = 3 en 
Stuur.SE_Winnaar3 = 1) of (Stuur.SE_Peil = 4 en 
Stuur.SE_Winnaar4 = 1) of (Stuur.SE_Peil = 5 en 
Stuur.SE_Winnaar5 = 1)) 

$2 OP wil meeloten en is geen winnaar Meeloten = [Loten] en ((Stuur.SE_Peil = 1 en 
Stuur.SE_Winnaar = 0) of (Stuur.SE_Peil = 2 en 
Stuur.SE_Winnaar2 = 0) of (Stuur.SE_Peil = 3 en 
Stuur.SE_Winnaar3 = 0) of (Stuur.SE_Peil = 4 en 
Stuur.SE_Winnaar4 = 0) of (Stuur.SE_Peil = 5 en 
Stuur.SE_Winnaar5 = 0)) 

$3 OP wil niet meeloten Meeloten = [NietLoten] 
 
*Vraagteksten 

 
{NewPage} 
 
Meeloten 
<IncentiveIntro>10 
 
Als dank voor het meedoen maakt u kans op <prijs111>! 
  
($W: Sommige mensen ontvangen liever geen prijs. Als dit voor u het geval is, kunt u dat hieronder aangeven. 
$T/$P: STEL VAST: Wil OP kans maken op de prijs?)  
1. Ik wil wel kans maken op <prijs2> [Loten] 
2. Ik wil geen kans maken op <prijs2>  [NietLoten] 

NORF 

 
  

                                                                 
10 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
11 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden. 
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{NewPage} 
 
Spannend12 
($1: Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen? Druk dan op volgende. U ziet dan direct of u één van de 
winnaars bent. 
$2: Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen? Druk dan op verzenden. U ziet dan direct of u één van de 
winnaars bent. 
$3: Dan is dit het einde van de vragenlijst. 
                 
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden door op ‘Verzenden’ te drukken.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!) 
 
Uitslag 
($P: >>Indien mogelijk, draai de laptop naar OP toe en laat OP op ‘Volgende’ drukken. OP krijgt dan meteen te 
zien of OP <prijs2> heeft gewonnen of niet. 
$T: STEL VAST: Dan ga ik nu kijken of u <prijs2> heeft gewonnen.) 
 
>>Toets <1> om verder te gaan.<< 
1. Verder  [Verder] 

NORF 
 
SpannendP 
Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen?  
 
Druk dan op ‘Volgende’. Er verschijnt direct op het scherm of u één van de winnaars bent.  
 
{NewPage} 
 

Winnaar 
GEFELICITEERD!  
 
U bent de winnaar van <prijs1>! 
 
We zullen <prijs3> zo spoedig mogelijk naar u opsturen. Naar welk adres kunnen we de prijs sturen? 

 
WinnaarPT 
GEFELICITEERD!  
 
U bent de winnaar van <prijs1>! 
 
($P: De medewerker van het CBS zal nu uw contactgegevens met u doornemen. 
$T: Ik zal nu met u uw contactgegevens doornemen.) 
 
  

                                                                 
12 Indien de OP mee wil loten en de winnaar is, dan verschijnt de ‘volgende’ knop en wordt de vragenlijst nog niet verzonden. 
Indien de OP geen winnaar is of niet mee wil loten, dan verschijnt de ‘verzenden’ knop en wordt de vragenlijst naar het CBS verzonden.  
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Contro_Adres 
STEL VAST: Controleer het adres: 
 
<NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnr> <NAW.Huisnr_toev>  
<NAW.Postcode_num><NAW.Postcode_alfa > 
<NAW.Plaatsnaam> 
 
Prijs naar dit adres versturen? 
1. Ja, verstuur naar dit adres [Ja] 
2. Nee, verstuur naar ander adres [Nee] 

NORF 
 
Straat 
Straat: [TStraat] 

NORF 
 

HuisNr 
Huisnummer: [THuisnr] 

NORF 
 

Huisnr_toev 
Huisnummer toevoeging (bijv. A of bis): [THuisnrTv] 

NORF, EMPTY  

 
Postcode 
Postcode: [TPostcode] 

NORF 
 
Harde controle 1 
De postcode moet uit vier cijfers en 2 letters bestaan. 
 
WoonPlts 
Woonplaats: [TWoonPlts] 

NORF 
 
  



Blok: Incentive B5  EBB - 2021 
 

{NewPage} 
 
E_adres 
Op welk e-mail adres kunnen we u het beste bereiken? 
String[60] 
 
Harde controle 2 t/m 10 
2. Spaties zijn niet toegestaan. 
3. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan. 
4. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan. 
5. Het @-teken ontbreekt. 
6. Er mag maar één @-teken voorkomen. 
7. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen. 
8. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken. 
9. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt. 
10. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.). 
 

NietWin 
($T: STEL VAST:) Helaas. U heeft geen <prijs4> gewonnen. 
 
($P: De medewerker van het CBS zal dit gesprek nu afronden.) 
1. Verder [Verder] 

NORF 
 
ContrlTel1 
STEL VAST: Is het onderstaande telefoonnummer correct? 
 
Telnr: <NAW.Telefoonnummer1> 
[TJaNee] 

NORF 

 
TelNr1 
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?  
[TTelnr] 

NORF 

 
Harde controle 11 
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
 
Harde controle 12 
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn. 
 
Harde controle 13 
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan. 
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Blok: Incentive B4 (CAPI) 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Winnaar loterij Stuur.SE_Peil = 1 en Stuur.SE_Winnaar = 1 
$2 Geen winnaar <> ($1) 

 
*Vraagteksten 

 
{NewPage} 
 
Meeloten 
<IncentiveIntro>13 
 
Als dank voor het meedoen maakt u kans op <prijs114>! 
  
($W: Sommige mensen ontvangen liever geen prijs. Als dit voor u het geval is, kunt u dat hieronder aangeven. 
$T/$P: STEL VAST: Wil OP kans maken op de prijs?)  
1. Ik wil wel kans maken op <prijs2> [Loten] 
2. Ik wil geen kans maken op <prijs2>  [NietLoten] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Uitslag 
($P: >>Indien mogelijk, draai de laptop naar OP toe en laat OP de ‘Enter’-toets indrukken. OP krijgt dan meteen 
te zien of OP <prijs2> heeft gewonnen of niet. 
$T: STEL VAST: Dan ga ik nu kijken of u <prijs2> heeft gewonnen.) 
 
>>Toets <1> om verder te gaan.<< 
1. Verder  [Verder] 

NORF 
 
SpannendP 
Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen?  
 
Druk dan op ‘Enter’. Er verschijnt direct op het scherm of u één van de winnaars bent.  
String[1] 

NORF, EMPTY 

 
  

                                                                 
13 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
14 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden. 



Blok: Incentive B4 (CAPI)  EBB - 2021 
 

{NewPage} 
 
WinnaarPT 
GEFELICITEERD!  
 
U bent de winnaar van <prijs1>! 
 
($P: De medewerker van het CBS zal nu uw contactgegevens met u doornemen. 
$T: Ik zal nu met u uw contactgegevens doornemen.) 
String[1] 

NORF, EMPTY 

 
Contro_Adres 
STEL VAST: Controleer het adres: 
 
<NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnr> <NAW.Huisnr_toev>  
<NAW.Postcode_num><NAW.Postcode_alfa > 
<NAW.Plaatsnaam> 
 
Prijs naar dit adres versturen? 
1. Ja, verstuur naar dit adres [Ja] 
2. Nee, verstuur naar ander adres [Nee] 

NORF 

 
Straat 
Straat: [TStraat] 

NORF 
 

HuisNr 
Huisnummer: [THuisnr] 

NORF 
 
Huisnr_toev 
Huisnummer toevoeging (bijv. A of bis): [THuisnrTv] 

NORF, EMPTY  

 
Postcode 
Postcode: [TPostcode] 

NORF 
 
Harde controle 1 
De postcode moet uit vier cijfers en 2 letters bestaan 
 
WoonPlts 
Woonplaats: [TWoonPlts] 

NORF 
 
{NewPage} 
 



Blok: Incentive B4 (CAPI)  EBB - 2021 
 

E_adres 
Op welk e-mail adres kunnen we u het beste bereiken? 
String[60] 
 
Harde controles 2 t/m 10 
2. Spaties zijn niet toegestaan. 
3. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan. 
4. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan. 
5. Het @-teken ontbreekt. 
6. Er mag maar één @-teken voorkomen. 
7. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen. 
8. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken. 
9. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt. 
10. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.). 
 
ContrlTel1 
STEL VAST: Is het onderstaande telefoonnummer correct? 
 
Telnr: <NAW.Telefoonnummer1> 
[TJaNee] 

NORF 

 
TelNr1 
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?  
[TTelnr] 

NORF 

 
Harde controle 11 
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers). 
 
Harde controle 12 
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn. 
 
Harde controle 13 
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan. 
 
NietWin 
($T: STEL VAST:) Helaas. U heeft geen <prijs4> gewonnen. 
 
($P: De medewerker van het CBS zal dit gesprek nu afronden.) 
1. Verder [Verder] 

NORF 
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Blok: Soort Interview 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
FTFTel 
>>Heeft u de vragenlijst face-to-face of telefonisch afgenomen?<< 
1. Face-to-face [FtF] 
2. Telefonisch [Tel] 

NORF 
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Blok: Sluit CATI / CAPI 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Vervolgpeiling Stuur.SE_Peil > 1 en < 5 

 
*Vraagteksten 
 
Opmerking 
>>Hier kunt u eventuele opmerkingen noteren voor de volgende peiling. 
De opmerkingen worden dan getoond op het belscherm.<< 
STRING[200] = voorinvullen met gegevens uit EBB_OLD.Opmerking 

EMPTY, NORF 

 
PeilAf 
>>Dit is het einde van de vragenlijst. 
Toets <1> om de vragenlijst af te sluiten.<< 
($1: >>Wil OP absoluut niet meer uitgenodigd worden voor de volgende peiling? 
Toets dan <9> in.<<) 
1. Afsluiten [Ja] 
9. ($1: OP wil absoluut niet uitgenodigd worden) [Stop] 

NORF 



Blok: EBB_NEW  EBB - 2021 
 

Blok: EBB_NEW 

*Wegschrijven van variabelen voor panelhandling naar de volgende peiling. Indien Incent.Meeloten = response.  
*Zie voor de types van de variabelen het blok EBB_OLD. 
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Blok: Phoenix Wijzigen Persoonsgegevens 

* NB: Als er iets wijzigt in de persoonsgegevens is het voor Phoenix handiger om alleen de cases met de 
wijzigingen te kunnen identificeren. Daarom is dit blok gemaakt: als er gegevens gewijzigd zijn, zijn 
onderstaande variabelen gevuld, zo niet zijn ze leeg.  
Let op: geslacht en geboortedatum kunnen niet worden aangepast. Wel kunnen we de gewijzigde gegevens via 
panelhandeling meegeven aan de vragenlijst. M.a.w.: we kunnen de aanhef in de brief dan niet aanpassen, 
maar wel de gegevens die we terugkoppelen in de vragenljist. Voor geboortedatum zal dit geen probleem zijn 
omdat deze niet in de brief gebruikt wordt (alleen om te bepalen welke brief verstuurd wordt).  
 
WZ_Voorletters 
*Voorletters zijn gewijzigd 
STRING[10] 

NORF 

 
WZ_Naam 
*Achternaam is gewijzigd 
STRING[40] 

NORF 

 
WZ_Telefoonnummer1 
*Telefoonnummer 1 is gevuld en gewijzigd 
STRING[10] 

NORF 

 
WZ_Telefoonnummer2 
*Telefoonnummer 2 is gevuld en gewijzigd 
STRING[10] 

NORF 

 
WZ_EMailAdres 
*E-mailadres 
STRING[60] 

NORF 
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Afleiding Status 

AFL_Status 
* NB: Deze variabele geeft het eindresultaat weer.  
De variabele is vooral van belang voor CAWI.  
In CATI/CAPI wordt een eindresultaat (anders dan ‘respons’) afgeboekt in het non-responsblok.  
 
In de EBB worden de volgende eindresultaten in de vragenlijst afgeleid: 
1. Respons (zie blok Incentive) [Resp] 
2. Afgebroken interview [Onvolledig] 
3. Adres onvindbaar / bestaat niet [Onvindb] 
4. In aanbouw / afgebroken / sloopwoning [AanbAfbr] 
5. Geen woonadres [NwWoonAdr] 
6. Leegstand / tijdelijk onbewoond [Leegst] 
7. Verhuisd binnen Nederland [VerhuisNL] 
8. Verhuisd naar buitenland [VerhuisBTL] 
9. Verhuisd naar een instelling [Instelling] 
10. OP overleden [Overl] 
11. OP behoort niet tot doelgroep onderzoek  [NietDoel] 
12. Benadergegevens om andere reden onjuist (zie blok CtrlPG: CAWI) [GegOnj] 
13. Weigering [Weiger] 
14. Taalbarrière [Taal] 
15. OP ziek / niet in staat [NietStaat] 
16. Geen gelegenheid binnen waarneemperiode [GeenTijd] 
17. Mode problemen [Mode] 
18. Afgesloten nummer15  [TelAfsl] 
19. Geen contact met OP/huishouden16 [GeenCont] 
20. Antwoordapparaat [Antwoord] 
21. Onveilige situatie [Onveilig] 
22. Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot) [Huisgenoot] 
23. HHBox fout (kern < 15) (zie schema hhbox en schema panelhhbox: CAWI) [HHBFout]  
24. Anders [Anders] 
  
 

                                                                 
15 Resultaat laatste belpoging is ‘afgesloten nummer’ of ‘mogelijk afgesloten nummer’ 
16 Resultaat laatste belpoging is ‘neemt niet op’/’in gesprek’ 
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Ontvangstbevestiging 

*Dit scherm krijgen respondenten te zien nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.  
 
*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP wil meeloten en is geen winnaar Incent.Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 

0 
 
*Vraagteksten 
 
Receipttxt 
($1: Helaas. U heeft geen prijs gewonnen.)   

 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.  
Kijk op www.cbs.nl als u geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.  
U kunt ons ook volgen op:  
[Logo Twitter] @statistiekcbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland. 
[Logo Facebook]http://www.facebook.nl/statistiekcbs 
 
 


