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A1 »Wat is het adres?« Straat 

Huisnummer (+ toevoeging) 

Woonplaats 

Wijkcode 

»Eiland?« Bonaire

St. Eustatius

Saba

Centraal Bureau voor de Statistiek
Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67 unit 203
Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland

Omnibus enquête
Caribisch Nederland 2013

A2 »Wat is het persoonsnummer?«

A3 
 
 
 
 

»Uit hoeveel personen bestaat het huis- 
houden? 

Kinderen of  andere gezinsleden die niet 
op het woonadres staan ingeschreven, 
moet u niet tot het huishouden rekenen.«

A4 »Wat is de samenstelling van het
huishouden?«

Echtpaar/vaste partners 1

Echtpaar/vaste partners met thuis- 
wonend(e) kind(eren)

2

Echtpaar/vaste partners met thuis-
wonend(e) kind(eren) en met 
ander(en)

3

Echtpaar/vaste partners met 
ander(en)

4

Eén ouder met thuiswonend(e) 
kind(eren)

5

Eén ouder met thuiswonend(e) 
kind(eren) en met ander(en)

6

Een andere samenstelling 7

BLOK A - Achtergrondvariabelen 
(alle personen)

Ga naar vraag A7Indien 1 persoonshuishouden

doc397

1

2

3
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A6 »Wat is de relatie van deze persoon tot: 
...
1  Huishoudsamenstelling met 

echtpaar/vaste partners:
... de oudste persoon van het echtpaar/ 

 vaste partners?

2  Huishoudsamenstelling met één ouder: ... de ouder?

3  Andere huishoudsamenstelling: ... het hoofd van het huishouden?

Deze persoon is zijn/haar:« Vader/moeder 1

Schoonvader/schoonmoeder 2

Broer/zus 3

Schoonbroer/zwager/schoonzus 4

Schoonzoon/schoondochter 5

Kleinkind 6

Overig: familie of schoonfamilie 7

Overig: geen familie of schoonfamilie 8

A5 »Wat is de positie van deze persoon in 
het huishouden? 

Indien vraag A4 = ‘een andere samenstel-
ling’  kies dan voor de optie ‘Echtge- 
no(0)t(e)/partner/ouder’ wanneer de  
persoon hoofd van het huishouden is, 
anders kies voor de optie ‘Ander’.«

Echtgeno(0)t(e)/partner/ouder 1

Kind van echtgeno(0)t(e)/partner/ouder 2

Ander 3

Ga naar vraag A7
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           »VANAF HIER VOORLEZEN«

A7 Allereerst willen we een aantal alge-
mene gegevens van u weten. 
Wat is uw leeftijd?

Leeftijd: 

A8 Wat is op dit moment uw burgerlijke 
staat?

Gehuwd/geregistreerd partnerschap 1

Voor de wet gescheiden 2

Weduwnaar/weduwe 3

Nooit gehuwd geweest 4

A9 Op welk eiland of in welk land bent u 
geboren?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

Saba 4

St. Eustatius 5

St. Kitts en Nevis 6

Nederland 7

Canada 8

Colombia 9

Dominicaanse Republiek 10

Verenigde Staten 11

Anders, namelijk: 12

A10 Wat is uw nationaliteit? Nederlands 1

Amerikaans 2

Canadees 3

Colombiaans 4

Dominicaans 5

Anders, namelijk: 6

A11 Woont u al langer dan 3 maanden op 
dit eiland?

Ja 1

Nee 2

A12 Bent u van plan om langer dan 3 maan-
den op dit eiland te blijven?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag A13

EINDE VRAGENLIJST
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A13 Welke taal of welke talen spreekt u? 

»Meerdere antwoorden mogelijk«

Papiaments 1

Engels 2

Nederlands 3

Spaans 4

Portugees 5

Haïtiaans Creools 6

Frans 7

Chinees 8

Anders, namelijk: 9

A14 Welke taal spreekt u het meest? Papiaments 1

Engels 2

Nederlands 3

Spaans 4

Portugees 5

Haïtiaans Creools 6

Frans 7

Chinees 8

Andere taal, namelijk: 9

A16 Tot welke kerkelijke gezindte of levens- 
beschouwelijke groepering rekent u
zichzelf?

Rooms Katholiek 1

Pinkstergemeente 2

Protestant 3

Adventist 4

Methodist 5

Hindoeïsme 6

Jodendom 7

Anglican 8

Evangelisch 9

Islam 10

Jehova Getuige 11

Anders, namelijk: 12

Geen godsdienst 13

A15 Kunt u lezen en schrijven? Ja 1

Nee 2

Indien de respondent meer dan één taal spreekt

Anders

Ga naar vraag A14

Ga naar vraag A15
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A17 Hoe vaak gaat u in het algemeen naar 
de kerk, synagoge, moskee of naar een 
godsdienstige bijeenkomst. Is dat:

»Antwoorden voorlezen«

1 keer per week of vaker, 1

2 tot 3 keer per maand, 2

1 keer per maand, 3

minder dan 1 keer per maand, 4

zelden of nooit? 5

Indien de respondent zichzelf tot een geloof of kerkelijk gezindte rekent

Anders

Ga naar vraag A17

Ga naar vraag A18

A18 
 
 
 
 
 

Dan nu iets heel anders.
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 
10 aangeven in welke mate u zichzelf 
een gelukkig mens vindt.
Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 
voor erg gelukkig?

            

A19 
 
 

Kunt u op een schaal van 1 tot en met 
10 aangeven in welke mate u tevreden 
bent met het leven dat u nu leidt.
Een 1 staat voor volledig ontevreden en 
10 voor volledig tevreden?
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BLOK B - Betaald werk en opleiding 
(alle personen)

De volgende vragen gaan over 
werk, inkomsten en opleiding

B1 Heeft u op dit moment betaald werk?
Ook 1 uur per week of een korte periode 
telt al mee. Evenals freelance werk.

Ja 1

Nee 2

B3 Hebben uw betaalde werkzaamheden 
betrekking op één werkkring, of op 
meer dan één. Ook werkkringen met 
een klein aantal uren tellen mee.

Eén werkkring 1

Meer dan één werkkring 2

B2 Bent u werkzaam in een eigen bedrijf of 
praktijk of in het bedrijf of in de praktijk 
van (uw partner of)  een familielid?

Ja 1

Ja, bedrijf of praktijk van (partner of) een 
familielid

2

Nee, geen van deze 3

Ga naar vraag B3

Ga naar vraag B4

Ga naar vraag B2

Ga naar vraag B6

B5 Om hoeveel uur per week gaat het dan 
ongeveer:

4 uur of minder per week, 1

5 tot en met 11 uur, 2

»Antwoorden voorlezen« 12 tot en met 29 uur, 3

30 uur of meer per week? 4

B4 
 
 
 
 
 

Hoeveel uren werkt u in TOTAAL 
gemiddeld per week, overuren en 
onbetaalde uren niet meegerekend?

- Indien persoon meerdere werk- 
 kringen heeft, dan uren optellen.

- S.v.p. afronden op hele uren.

            uur

weet niet/geen antwoord 99

Ga naar vraag B6

Ga naar vraag B5
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B6 Wat was uw belangrijkste inkomsten-
bron vorige maand.

loon/winst, 1

rente, 2

Was dat: AOV/ouderdomspensioen, 3

»Antwoorden voorlezen« een ander soort pensioen (inclusief 
weduwe & wezen pensioen),

4

onderstand, 5

studiebeurs, 6

iets anders, namelijk: 7

of geen;  
u heeft geen eigen inkomsten?

8

Weet niet/wil niet zeggen 9

De volgende vragen gaan over uw eigen inkomsten

Ga naar vraag B10

B7 Hoeveel was dit BRUTO IN DOLLARS 
vorige maand? 

U hoeft alleen de letter op te noemen 
die voor het antwoord staat.

       Letter (A t/m M)

OVERHANDIG
INKOMENSKAART

B8 En wat was uw tweede belangrijkste 
inkomstenbron vorige maand.

loon/winst, 1

rente, 2

Was dat: AOV/ouderdomspensioen, 3

»Antwoorden voorlezen« een ander soort pensioen (inclusief 
weduwe & wezen pensioen),

4

onderstand, 5

studiebeurs, 6

iets anders, namelijk: 7

of geen;  
u heeft geen tweede inkomstenbron?

8

Weet niet/wil niet zeggen 9

Ga naar vraag B10

OVERHANDIG
INKOMENSKAART

B9 Hoeveel was dit BRUTO IN DOLLARS 
vorige maand? 

U hoeft alleen de letter op te noemen 
die voor het antwoord staat.

       Letter (A t/m M)
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B10 Volgt u op dit moment een opleiding 
of cursus op een school, bij een ander 
opleidingsinstituut of op uw werk?

Ja 1

Nee 2

Op het moment niet, maar ik heb pas 
een opleiding afgerond of beëindigd
en ga na de vakantie beginnen aan 
een nieuwe opleiding.

3

Ga naar vraag B11

Ga naar vraag B13

Ga naar vraag B11

B11 Duurt deze opleiding of cursus 6 maan-
den of langer. We bedoelen hiermee de 
tijd die ervoor staat om de opleiding of 
cursus af te ronden?
 Indien OP meerdere opleidingen/cur-
sussen volgt en tenminste één duurt 6 
maanden of langer, kies dan voor ‘Ja, 6 
maanden of langer’.

Ja, 6 maanden of langer 1

Nee, korter dan 6 maanden 2 Ga naar vraag B13

Ga naar vraag B12

B12 Wat voor soort opleiding of cursus is 
dit?

Lagere school (inclusief speciaal  
onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc.)

1

VMBO (VSBO) basisberoepsgerichte 
(PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL) 
Leerweg, TVET1

2

CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische 
(TL) of gemengde (TKL) leerweg

3

Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium 4

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 1 5

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 2 t/m 4 6

HBO, Wetenschappelijk Onderwijs 
(WO) - bachelor

7

HBO-master, Wetenschappelijk  
Onderwijs (WO) - master, postdocto-
raal onderwijs

8

Een andere (bedrijfs)opleiding of 
cursus

9

Ga naar blok C

B13 Wat is de hoogste opleiding of cursus 
die u met een diploma heeft afgerond?

Lagere school (inclusief speciaal  
onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc.)

1

Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), 
VMBO (VSBO) basisberoepsgerichte 
(PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL) 
Leerweg, TVET1

2

Mavo, CXC Mavo, VMBO (VSBO) 
theoretische (TL) of gemengde (TKL) 
leerweg

3

Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium, 
HBS, MMS

4

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 1 5

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 2 t/m 4, 
MBO/SBO oude structuur (tot 1998)

6

HBO, Wetenschappelijk Onderwijs 
(WO) - kandidaats of bachelor

7

HBO-master, Wetenschappelijk  
Onderwijs (WO) - doctoraal of master, 
Postdoctoraal onderwijs 

8

Geen van deze 9
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Indien de respondent op dit moment voortgezet onderwijs volgt, dus op vraag B12 
antwoord 2,3 of 4 heeft gegeven

Indien de respondent op dit moment MBO volgt, dus op vraag B12 antwoord 5 of 6 
heeft gegeven

Indien de respondent op dit moment geen onderwijs volgt en als hoogste diploma 
een MBO-diploma heeft, dus op vraag B13 antwoord 5 of 6 heeft gegeven en op B10 
antwoord 2

Anders

Ga naar vraag B14

Ga naar vraag B22

Ga naar vraag B24

Ga naar blok C

B14 Bent u van plan na uw huidige  
opleiding nog een vervolgopleiding te 
gaan doen?

Ja 1

Nee 2

Weet ik nog niet 3

Ga naar vraag B15

Ga naar vraag B20

Ga naar blok C

B15 Wat voor soort opleiding wilt u dan 
gaan volgen?

VMBO (VSBO) basisberoepsgerichte  
(PBL) of kaderberoepsgerichte (PKL) 
Leerweg, TVET1

1

CXC Mavo, VMBO (VSBO) theoretische 
(TL) of gemengde (TKL) leerweg

2

Havo, CXC Havo, VWO, Gymnasium 3

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 1 4

MBO/SBO (BOL, BBL) - niveau 2 t/m 4 5

HBO, Wetenschappelijk Onderwijs 
(WO) - bachelor

6

HBO-master, Wetenschappelijk  
Onderwijs (WO) - master, postdocto-
raal onderwijs

7

Een andere (bedrijfs)opleiding of 
cursus

8

Weet ik nog niet 9

Indien respondent op vraag B15 antwoord 1, 2, 3, 4 of 5 heeft gegeven

Anders

Ga naar vraag B16

Ga naar blok C

B16 Wilt u deze vervolgopleiding op dit 
eiland gaan volgen?

Ja 1

Nee 2

Weet ik nog niet 3

Ga naar vraag B17

Ga naar vraag B19

Ga naar vraag B17
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B17 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden. 
We willen graag weten of uw keuze voor 
een vervolgopleiding is beïnvloed door 
het opleidingsaanbod op uw eiland. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat het niveau dat 
u wilt volgen niet op uw eiland beschik-
baar is, of dat de richting die u wilt vol-
gen niet beschikbaar is. Het kan ook zijn 
dat u niet tevreden bent over de kwali-
teit van de opleidingen op uw eiland.

Beïnvloedt het opleidingsaanbod op uw 
eiland uw keuze voor een vervolgoplei-
ding?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag B18

Ga naar blok C

B18 Op welke manier beïnvloedt het oplei-
dingsaanbod op dit eiland uw keuze. 
Is dat:

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u het liefst wilt 
volgen niet op dit eiland is,

1

omdat het niveau van de opleiding die u 
het liefst wilt volgen niet op dit eiland is,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u het liefst wilt volgen niet op het 
eiland is,

3

of is dat op een andere manier, namelijk: 4

B19 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden.  
We willen graag weten of uw keuze om 
uw vervolgopleiding niet op uw eigen 
eiland te volgen is beïnvloed door het 
opleidingsaanbod op uw eiland. Het   
kan bijvoorbeeld zijn dat het niveau dat 
u wilt volgen niet op uw eiland beschik-
baar is, of dat de richting die u wilt vol-
gen niet beschikbaar is. Het kan ook zijn 
dat u niet tevreden bent over de kwali-
teit van de opleidingen op uw eiland.

Wat is de reden dat u uw vervolg- 
opleiding niet op dit eiland gaat volgen. 
Is dat:

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u wilt volgen 
niet op dit eiland is,

1

omdat het niveau van de opleiding die u 
wilt volgen niet op dit eiland is,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u wilt volgen niet op het eiland is,

3

of vanwege een andere reden, namelijk: 4

Na beantwoorden 
van deze vraag,
ga naar blok C

Na beantwoorden 
van deze vraag,
ga naar blok C
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B20 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden. 
We willen graag weten of uw keuze om 
geen vervolgopleiding te gaan doen is 
beïnvloed door het opleidingsaanbod 
op uw eiland. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat het niveau dat u had willen volgen 
niet op uw eiland beschikbaar is, of dat 
de richting die u had willen volgen niet 
beschikbaar is. Het kan ook zijn dat u 
niet tevreden bent over de kwaliteit van 
de opleidingen op uw eiland.

Heeft het opleidingsaanbod op uw 
eiland uw keuze om geen vervolgoplei-
ding te gaan doen, beïnvloed?

Ja 1

Nee 2

B22 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden. 
We willen graag weten of uw keuze voor 
uw huidige opleiding is beïnvloed door 
het opleidingsaanbod op uw eiland. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat u eigenlijk een 
ander niveau had willen volgen maar 
dat deze niet op uw eiland beschikbaar 
is, of dat u graag een andere richting 
had willen volgen die niet op uw eiland 
beschikbaar is. Het kan ook zijn dat u 
minder tevreden bent over de kwaliteit 
van de opleidingen op uw eiland.

Heeft het opleidingsaanbod op uw 
eiland uw keuze voor uw huidige oplei-
ding beïnvloed?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag B21

Ga naar vraag B23

Ga naar blok C

Ga naar blok C

B21 Op welke manier heeft het opleidings-
aanbod op dit eiland uw keuze om geen 
vervolgopleiding te gaan doen, beïn-
vloed. Is dat:

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u had willen 
volgen niet op het eiland is,

1

omdat het niveau van de opleiding die u 
had willen volgen niet op het eiland is,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u had willen volgen niet op het 
eiland is,

3

of is dat op een andere manier, namelijk: 4

Na beantwoorden 
van deze vraag,
ga naar blok C

B20 is alleen bedoeld voor respondenten die niet van plan zijn om na hun huidige opleiding nog een vervolg-
opleiding te gaan doen, dus  op vraag B14 antwoord 2 hebben gegeven.

Vraag B22 is alleen bedoeld voor respondenten die op dit moment  MBO volgen, dus op vraag B12 antwoord 5 
of 6 hebben gegeven.
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B23 Op welke manier heeft het opleidings-
aanbod op dit eiland uw keuze voor uw 
huidige opleiding beïnvloed. Is dat: 

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u eigenlijk had 
willen volgen niet op het eiland is,

1

omdat het niveau van de opleiding die 
u eigenlijk had willen volgen niet op het 
eiland is,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u eigenlijk had willen volgen niet op 
het eiland is,

3

of is dat op een andere manier, namelijk: 4

B24 In welk jaar heeft u uw diploma of 
getuigschrift behaald?

Na beantwoorden 
van deze vraag,
ga naar blok C

De vragen B24 t/m B29 zijn alleen bedoeld voor respondenten die op dit moment geen onderwijs volgen, en als 
hoogste diploma een MBO-diploma hebben, dus op vraag B10 antwoord 2 en op vraag B13 antwoord 5 of 6
hebben gegeven.

B25 Heeft u deze opleiding op dit eiland 
gevolgd?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag B28

Ga naar vraag B26

B26 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden. 
We willen graag weten of uw keuze om 
uw opleiding niet op uw eiland te volgen 
is beïnvloed door het opleidingsaanbod 
op uw eiland. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat het niveau dat u heeft gevolgd niet 
op uw eiland beschikbaar was, of dat de 
richting die u heeft gevolgd niet beschik-
baar was. Het kan ook zijn dat u niet 
tevreden was over de kwaliteit van de 
opleidingen op uw eiland.

Heeft het opleidingsaanbod op uw ei-
land uw keuze om uw opleiding elders 
te volgen, beïnvloed?

Ja 1

Nee 2 Ga naar blok C

B27 Waarom heeft u deze opleiding niet op 
dit eiland gevolgd. Is dat: 

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u heeft gevolgd 
niet op het eiland was,

1

omdat het niveau van de opleiding die u 
heeft gevolgd niet op het eiland was,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u heeft gevolgd niet op het eiland 
was,

3

of vanwege een andere reden, namelijk: 4

Na beantwoorden 
van deze vraag,
ga naar blok C

Ga naar vraag B27

Indien diploma tussen 2002 en dit moment is behaald

Anders

Ga naar vraag B25

Ga naar blok C
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B28 Op uw eiland zijn de keuzemogelijk-
heden voor een opleiding beperkt. Op 
een eiland is het nu eenmaal niet moge-
lijk om alle opleidingsniveaus en richtin-
gen aan te bieden. 
We willen graag weten of uw keuze voor 
uw vervolgopleiding is beïnvloed door 
het opleidingsaanbod op uw eiland. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat u liever een 
ander niveau had willen volgen maar 
dat deze niet beschikbaar was op uw 
eiland, of dat u liever een andere richting 
had willen volgen maar dat deze niet 
beschikbaar was op uw eiland. Het kan 
ook zijn dat u minder tevreden was over 
de kwaliteit van de opleidingen op uw 
eiland.

Heeft het opleidingsaanbod op uw 
eiland uw keuze voor uw opleiding 
beïnvloed?

Ja 1

Nee 2 Ga naar blok C

Ga naar vraag B29

B29 Op welke manier heeft het opleidings-
aanbod op dit eiland uw keuze beïn-
vloed. Is dat:

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de richting die u eigenlijk had 
willen volgen niet op het eiland was,

1

omdat het niveau van de opleiding die 
u eigenlijk had willen volgen niet op het 
eiland was,

2

omdat de kwaliteit van het onderwijs 
dat u had willen volgen niet op het 
eiland was,

3

of is dat op een andere manier, namelijk: 4
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BLOK C - Woning en Milieu 
(alle personen)

De volgende vragen gaan over de woning
waarin u woont.

C3 Is uw huis het enige huis op het erf, of 
staan er meer huizen op het erf?

Het huis is het enige huis op het erf 1

Er staan meerdere huizen op het erf 2

C1 Is dit een koop- of huurwoning? Koopwoning 1

Huurwoning 2

Huishouden woont gratis 3

C2 STEL VAST:
In wat voor type woning woont u.  
Is dit:

een vrijstaand huis of een huis aan 
een ander huis vast,

1

een appartement, flat of bovenwoning, 2

»Antwoorden voorlezen« één of een aantal aparte kamers in een 
woning,

3

of anders, bijv. vrachtcontainer of cam-
per?

4

Ga naar vraag C3

Ga naar vraag C4

C4 Hoeveel badkamers of douches zijn er 
in uw woning. Douches op het erf tellen 
ook mee, maar alleen als ze voor eigen 
gebruik zijn?

            Badkamers/douches

C5 Hoe vindt de elektriciteitsvoorziening 
plaats. Is dat: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

via het elektriciteitsnet, 1

door een eigen generator, 2

door zonne-energie, 3

door windenergie, 4

op een andere manier? 5

C6 Hoe is de watervoorziening geregeld. 
Is dat:  

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

via aansluiting op de waterleiding, 1

door middel van een regenbak of 
waterput,

2

door middel van een watertruck, 3

via het kopen van flessen water, 4

of op een andere manier? 5

C7 Welke brandstof gebruikt uw huishou-
den voornamelijk bij het koken. Is dat:   

»Antwoorden voorlezen«

gas, 1

electriciteit, 2

kerosine, 3

of iets anders? 4

Niet van toepassing, geen kook-
gelegenheid

5

Ga naar vraag C8

Ga naar vraag C10
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C9 Waar staat uw gasfles/staan uw gas-
flessen. Is dit: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

buiten, 1

in de keuken, 2

of ergens anders binnen? 3

C10 Heeft uw woning een zwembad? Ja 1

Nee 2

C11 Is dit uw eigen zwembad of is het een 
gedeeld zwembad?

Eigen zwembad 1

Gedeeld zwembad 2

Ga naar vraag C11

Ga naar vraag C12

C12 Zijn de volgende voorzieningen aanwe-
zig in uw woning: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

koelkast, eventueel met vriesvak, 1

losse diepvriezer, 2

wasmachine, 3

of een vaatwasser? 4

Geen van deze 5

C8 Hoeveel gasflessen heeft uw huis-
houden?

            Gasflessen

D1 Heeft u of iemand in uw huishouden 
thuis toegang tot de volgende appara-
tuur: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

televisie, 1

vaste telefoon, 2

mobiele telefoon of smartphone, 3

tablet, 4

spelcomputer, 5

personal computer of desktop, 6

laptop of netbook, 7

of palmtop? 8

Geen van deze 9

BLOK D - Communicatie 
(alle personen)

Indien de respondent bij D1 heeft aangegeven dat iemand in het huishouden toegang 
heeft tot een televisie

Anders

Ga naar vraag D2

Ga naar vraag D3
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D2 Heeft u kabeltelevisie of een satelliet-
schotel?

Ja, kabeltelevisie / draadloos 1

Ja, satellietschotel 2

Nee, geen van beide 3

Indien de respondent bij D1 heeft aangegeven dat iemand in het huishouden toegang 
heeft tot een mobiele telefoon

Anders

Ga naar vraag D3

Ga naar vraag D5

D3 U heeft aangegeven dat u of iemand in 
uw huishouden toegang heeft tot een 
mobiele telefoon of smartphone. Heeft 
u zelf een mobiele telefoon of smart-
phone?

Ja 1

Nee 2

D5 Heeft u of iemand in uw huishouden 
thuis toegang tot internet, ongeacht 
met welk apparaat?

Ja 1

Nee 2

D4 Is dit een smartphone? Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag D4

Ga naar vraag D6

Ga naar vraag D5

Ga naar vraag D7

D6 Op welke van de volgende manieren 
wordt er in uw huishouden contact met 
internet gemaakt. Is dat via: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

een inbelverbinding, 1

een breedbandverbinding, 2

of een mobiele verbinding, bijv. via een 
mobiele telefoon of een dongel? 

3

Geen van deze 4

D7 Wanneer heeft u voor het laatst inter-
net gebruikt?

In de afgelopen 3 maanden  1

Tussen de 3 maanden en 1 jaar 
geleden  

2

Meer dan 1 jaar geleden 3

O.P. heeft nog nooit internet gebruikt 4

D8 Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afge-
lopen 3 maanden internet gebruikt?

Dagelijks of bijna iedere dag   1

Minimaal 1 keer per week, maar niet 
dagelijks  

2

Minimaal 1 keer per maand, maar niet 
wekelijks

3

Minder dan 1 keer per maand  4

Ga naar vraag D8

Ga naar vraag D9

Ga naar blok E

Ga naar vraag D10

D9 Hoeveel uur per dag is dit dan gemid-
deld?

»Afronden op halve uren«

           ,      Uren per dag
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D10 Op welke van de volgende plaatsen 
heeft u in de afgelopen 3 maanden 
internet gebruikt:

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

thuis, 1

op het werk, 2

bij een onderwijsinstelling, 3

bij iemand anders thuis, 4

of ergens anders? 5

D14 Wanneer heeft u voor het laatst goede-
ren of diensten gekocht of besteld via 
internet voor privé gebruik?

In de afgelopen 3 maanden 1

Tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden 2

Meer dan 1 jaar geleden 3

O.P. heeft nog nooit goederen via 
internet gekocht of besteld

4

D11 Dan noem ik nu een aantal activitei-
ten op waarvoor internet gebruikt kan 
worden. Kunt u hierbij telkens aangeven 
of u internet hiervoor in de afgelopen 3 
maanden gebruikt heeft. Het gaat daar-
bij om internet voor privé doeleinden. 

Heeft u internet in de afgelopen 3 
maanden privé gebruikt: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

om e-mail te versturen of te
ontvangen, 

1

om berichten te plaatsen op een chat 
site, nieuwsgroep of on-line discussie-
forum,

2

voor instant messaging, dus direct 
tekstberichtjes uitwisselen met ande-
ren, bijv. met MSN,

3

om deel te nemen aan een sociaal net-
werk, zoals Hyves, Facebook of Twitter, 

4

om deel te nemen aan een professioneel 
netwerk, zoals LinkedIn,

5

of om weblogs te lezen of er zelf een bij 
te houden?  

6

Geen van deze 7

D13 Heeft u internet in de afgelopen 3 
maanden gebruikt om: 

»Meerdere antwoorden mogelijk«
»Antwoorden voorlezen«

te luisteren naar de radio, 1

te kijken naar televisie, 2

kranten of nieuwsbladen te lezen of te 
downloaden, 

3

spelletjes, afbeeldingen, films of muziek 
te spelen of te downloaden,

4

zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, 
tekst of software te uploaden,

5

om software te downloaden anders dan 
voor spellen, 

6

of voor internetbankieren? 7

Geen van deze 8

D12 Heeft u in de afgelopen 3 maanden 
privé via internet gebeld met behulp 
van een software programma, bijvoor-
beeld skype, facetime of messenger?

Ja 1

Nee 2
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BLOK E - Transport 
(alle personen)

De volgende vragen gaan over het bezit
van vervoermiddelen.

E1 Hoeveel personenauto’s zijn er in uw 
huishouden aanwezig.
Eventuele lease-auto’s meetellen?

            Personenauto’s

E2 Hoeveel elektrische fietsen zijn er in uw 
huishouden aanwezig?

            Elektrische fietsen

E4 Hoeveel quads zijn er in uw huis-
houden aanwezig?

            Quads

E5 Hoeveel motoren zijn er in uw huis-
houden aanwezig?

            Motoren

E6 Hoeveel bromfietsen en scooters zijn
er in uw huishouden aanwezig?

            Bromfietsen/scooters

E7 Hoeveel andere vervoermiddelen zijn
er in uw huishouden aanwezig?

            Andere vervoermiddelen

E3 Hoeveel andere fietsen zijn er in uw 
huishouden aanwezig?

»Elektrische fietsen hier niet meetellen«

            Andere fietsen
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BLOK F - Gezondheid 
(alle personen)

Dan volgt nu een aantal vragen over
uw gezondheid.

F2 Hoe lang bent u. Het gaat om de lengte 
in centimeters, zonder schoenen?

                Cm

F3 Hoeveel kilo weegt u. Het gaat om het 
gewicht in hele kilo’s, zonder kleren?

»Indien respondent zwanger is, geldt het 
gewicht van voor de zwangerschap«

                Kg

F4 De volgende vragen gaan over het 
contact met huisarts, fysiotherapeut, 
specialist, ziekenhuis, tandarts of een 
andere zorgverlener op het eiland waar 
u woont of daarbuiten. 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 
weken voor uzelf contact gehad met de 
huisarts. Het gaat hierbij om bezoeken 
op het spreekuur, visites van de huis-
arts en telefonische consulten? 

            Keer

F5 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 
maanden voor uzelf contact gehad met 
de huisarts?

            Keer

F1 Hoe is over het algemeen uw gezond-
heid. Is deze: 

»Antwoorden voorlezen«

zeer goed, 1

goed, 2

gaat wel, 3

slecht, 4

of zeer slecht? 5

Indien 0 keer in de afgelopen 4 weken

Anders

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Ga naar vraag F5

Ga naar vraag F7

Ga naar vraag F6

Ga naar vraag F6
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F6 In welk land of op welk eiland vond uw 
laatste contact plaats?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F8 In welk land of op welk eiland was uw 
laatste opname?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F7 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 
maanden wel eens een nacht of langer 
in een ziekenhuis of kliniek gelegen. Dit 
kunnen allerlei soorten ziekenhuizen 
zijn, behalve psychiatrische ziekenhui-
zen. Het gaat hierbij niet om opname in 
verband met bevalling of geboorte?

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Ga naar vraag F9

Ga naar vraag F8
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F10 In welk land of op welk eiland was uw 
laatste dagopname?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F9 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 
maanden in een ziekenhuis of kliniek 
opgenomen voor een dagopname. 
Hiermee bedoelen we ziekenhuisopna-
men zonder overnachting, bijvoorbeeld 
voor een kijkoperatie, chemokuur, 
bestraling of een van te voren geplande 
kleine ingreep. Het gaat hierbij niet om 
dagopname in verband met bevalling 
of geboorte?

            Keer

F11 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 
weken voor uzelf contact gehad met 
een specialist. Denk hierbij aan contac-
ten met specialisten op de polikliniek, 
op een afdeling in het ziekenhuis, op 
de spoedeisende hulp, in een praktijk 
buiten het ziekenhuis of in een privé-
kliniek. Contacten met specialisten 
tijdens een ziekenhuis- of dagopname 
en contacten met de psychiater moet u 
hier niet meetellen?

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Indien 0 keer in de afgelopen 4 weken

Anders

Ga naar vraag F11

Ga naar vraag F12

Ga naar vraag F10

Ga naar vraag F13
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F12 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 
maanden voor uzelf contact gehad met 
een specialist?

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Ga naar vraag F14

Ga naar vraag F13

F13 In welk land of op welk eiland was uw 
laatste contact?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F14 Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 
weken voor uzelf naar de tandarts ge- 
weest. Contacten met de mondhygië-
nist, orthodontist en kaakchirurg moet 
u niet meetellen?

            Keer

F15 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 
maanden voor uzelf naar de tandarts 
geweest?

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 4 weken

Anders

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Ga naar vraag F15

Ga naar vraag F17

Ga naar vraag F16

Ga naar vraag F16
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F16 In welk land of op welk eiland was uw 
laatste bezoek?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F18 In welk land of op welk eiland was dat 
de laatste keer?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F17 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 
maanden gebruik gemaakt van fysio-
therapie of oefentherapie? 

»Indien respondent fysiotherapie of 
oefentherapie heeft gehad tijdens zie-
kenhuis (dag)opname, dit niet meetellen«

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Ga naar vraag F19

Ga naar vraag F18
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F19 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 
maanden naar het laboratorium ge-
weest voor bloedonderzoek, hiermee 
wordt het voormalige landslaborato-
rium bedoeld? 

            Keer

Indien 0 keer in de afgelopen 12 maanden

Anders

Indien respondent minimaal één keer heeft aangegeven gebruik te hebben gemaakt 
van de gezondheidszorg buiten het eigen eiland

Anders

Ga naar vraag F21

Ga naar vraag F21

Ga naar vraag F20

Ga naar vraag F22

F20 In welk land of op welk eiland was dat 
de laatste keer?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

F21 U heeft zojuist aangegeven gebruik te 
hebben gemaakt van gezondheidszorg 
buiten uw eigen eiland. Waarom is dat. 
Is dat:

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

omdat de zorg die u nodig had niet 
beschikbaar is op het eiland waar u 
woont,

1

omdat u de zorg nodig had tijdens een 
verblijf buiten het eiland, zoals vakan-
tie of zakenreis,

2

omdat u buiten het eiland eerder 
geholpen kon worden,

3

omdat u buiten het eiland beter ge-
holpen kon worden, 

4

of om een andere reden, namelijk: 5
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F22 Heeft u suikerziekte? Ja 1

Nee 2

F25 Zijn dat dan injecties of tabletten? Injecties 1

Tabletten 2

F24 Gebruikt u hiervoor op dit moment 
insuline?

Ja 1

Nee 2

F23 Bent u hiervoor in de afgelopen 12 
maanden onder behandeling of contro-
le van de huisarts of specialist geweest?

Ja 1

Nee 2

F26 Bent u insuline gaan gebruiken binnen 
6 maanden nadat bij u suikerziekte was  
vastgesteld?

Ja 1

Nee 2

F27 Heeft u ooit een beroerte, hersenbloe-
ding of herseninfarct gehad?

Ja 1

Nee 2

F28 Heeft u ooit een hartinfarct of hart-
aanval gehad?

Ja 1

Nee 2

F30 Heeft u ooit een een vorm van kanker 
gehad?

Ja 1

Nee 2

F29 Heeft u ooit een andere ernstige hart-
aandoening gehad, zoals hartfalen of 
angina pectoris. Dit laatste wordt ook 
wel hartkramp genoemd?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag F23

Ga naar vraag F25

Ga naar vraag F27

Ga naar vraag F27

Nu volgt een aantal vragen over  
verschillende ziekten en aandoeningen.
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Bent u hiervoor in de
afgelopen 12 maanden
onder behandeling of 
controle van de huisarts 
of specialist geweest? 

Knokkelkoorts  1     Ja      
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn  1     Ja      

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Hoge bloeddruk  1     Ja     

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen, 
geen spataderen

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Astma of COPD, hieronder valt ook chronische bronchitis, 
longemfyseem

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Psoriasis  1     Ja     

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Chronisch eczeem  1     Ja     

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Duizeligheid met vallen  1     Ja    

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Ernstige of hardnekkige darmstoornissen  1     Ja    

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Onvrijwillig urineverlies, ook wel incontinentie genoemd  1     Ja    

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Gewrichtsslijtage van heupen of knieën, bijvoorbeeld artrose 
of slijtagereuma

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Chronische gewrichtsontsteking, bijvoorbeeld ontstekingsreuma, 
chronische reuma of reumatoïde artritis

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug  1     Ja     

 2     Nee
 1     Ja 

 2     Nee
Een andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of 
schouder

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Ja 

 2     Nee
Een andere langdurige ziekte of aandoening

 1     Ja, namelijk: 

 

 2     Nee

F31

F32 Heeft u in de afgelopen 14 dagen medi-
cijnen gebruikt die waren voorgeschre-
ven door een arts. Medicijnen tijdens 
een ziekenhuis- of dagopname en even-
tueel de pil moet u niet meetellen?

Ja 1

Nee 2

F33 Heeft u in de afgelopen 14 dagen 
medicijnen of voedingssupplementen 
gebruikt die niet waren voorgeschreven 
door een arts?

Ja 1

Nee 2

Heeft u in de 
afgelopen 12 
maanden
last gehad 
van:
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F34 Gebruikt u de anticonceptiepil? Ja 1

Nee 2

Wil niet zeggen 3

Indien respondent een vrouw is en de leeftijd jonger dan 50 is

Anders

Ga naar vraag F34

Ga naar vraag F35

F35 Heeft u in de afgelopen 12 maanden 
wel eens alcoholhoudende drank ge-
dronken, bijvoorbeeld bier, wijn, likeur, 
jenever of  alcoholhoudende drank 
gemengd met frisdrank, zoals breezers. 
Alcoholvrij of alcoholarm bier telt hier 
niet mee? 

Ja 1

Nee 2

F36 Heeft u ooit wel eens alcohol 
gedronken? 

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag F37

Ga naar vraag F36

Na beantwoorden 
van deze vraag ga  
naar vraag F42

F37 Op hoeveel van de 4 door-de-weekse 
dagen, hiermee wordt bedoeld maan-
dag t/m donderdag, drinkt u gemiddeld 
genomen alcoholhoudende drank?

4 dagen 1

3 dagen 2

2 dagen 3

1 dag 4

Minder dan 1 dag 5

Nooit op door-de-weekse dagen 6

F39 Op hoeveel van de 3 weekenddagen, 
hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m 
zondag, drinkt u gemiddeld genomen 
alcoholhoudende drank? 

3 dagen 1

2 dagen 2

1 dag 3

Minder dan 1 dag 4

Nooit in het weekend 5

F38 Hoeveel glazen drinkt u dan gemid-
deld op zo’n door-de-weekse dag. Een 
flesje bier van 0,33 liter kunt u voor het 
gemak gelijkstellen aan 1 glas?

11 of meer glazen 1

7-10 glazen 2

6 glazen 3

5 glazen 4

4 glazen 5

3 glazen 6

2 glazen 7

1 glas 8

Ga naar vraag F39

Ga naar vraag F41

Ga naar vraag F38

Ga naar vraag F40



- 28 -

F40 Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld 
op zo’n weekenddag. Een flesje bier van 
0,33 liter kunt u voor het gemak gelijk-
stellen aan 1 glas?

11 of meer glazen 1

7-10 glazen 2

6 glazen 3

5 glazen 4

4 glazen 5

3 glazen 6

2 glazen 7

1 glas 8

F41 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 
maanden 6 of meer glazen alcoholhou-
dende drank op één dag gedronken. 
Is dat:

»Antwoorden voorlezen«  

elke dag, 1

5-6 keer per week, 2

3-4 keer per week, 3

1-2 keer per week, 4

1-3 keer per maand, 5

3-5 keer per 6 maanden, 6

1-2 keer per 6 maanden, 7

of nooit? 8

Alle personen

F42 Rookt u wel eens? Ja 1

Nee 2

F43 Rookt u wel eens sigaretten uit een 
pakje of zelfgerolde sigaretten?

Ja 1

Nee 2

F45 Rookt u elke dag? Ja 1

Nee 2

F46 Rookt u wel eens sigaren? Ja 1

Nee 2

F47 Rookt u wel eens pijp? Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag F43

Ga naar vraag F44

Ga naar blok G

Ga naar vraag F45

F44 Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld 
per dag?

                Sigaretten

F48 Hoeveel sigaren of andere rookwaren 
rookt u gemiddeld per dag?

»Geen sigaretten meetellen«

                Stuks

Indien respondent heeft aangegeven wel eens sigaren of pijp te roken

Anders

Ga naar vraag F48

Ga naar blok G
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G2 Waar heeft u tijdens uw laatste vakan-
tie de meeste overnachtingen doorge-
bracht?

Aruba 1

Bonaire 2

Curaçao 3

St. Maarten 4

St. Eustatius 5

Saba 6

Nederland 7

Dominicaanse Republiek 8

Verenigde Staten 9

Venezuela 10

Colombia 11

Haïti 12

St. Martin 13

Een ander land, namelijk: 14

BLOK G - Vakantie en Vrije Tijd 
(alle personen)

G1 Tot zo ver de vragen over uw gezond-
heid.  De volgende vragen gaan over op 
vakantie gaan. Onder een vakantie wordt 
verstaan: een verblijf buiten de eigen 
woning voor ontspanning of plezier met 
ten minste één overnachting. Het gaat 
daarbij zowel om binnen- als buitenland-
se vakanties. Ook het logeren bij familie, 
vrienden of kennissen buiten uw eigen 
eiland valt onder het begrip vakantie. 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 
maanden op vakantie geweest?

            Keer

G3 Hoeveel overnachtingen vonden er 
plaats tijdens uw laatste vakantie?

            Overnachtingen

Indien respondent minimaal 1 keer op vakantie is geweest in de afgelopen 
12 maanden

Anders

Ga naar vraag G2

Ga naar vraag G4
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G5 Wat voor soort vereniging is dat?

»Meerdere antwoorden mogelijk«

Voetbalvereniging 1

Tennisvereniging 2

Zwemvereniging 3

Softbalvereniging 4

Honkbalvereniging 5

Anders, namelijk: 6

G6 Bent u lid van een sportschool? Ja 1

Nee 2

Dan wil ik nu een aantal vragen stellen 
over sport.

G4 Bent u lid van een sportvereniging? Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag G5

Ga naar vraag G6
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BLOK H - Kinderopvang 
(De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld

voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m de Basisschool).

H1 De volgende vragen gaan over het 
gebruik van verschillende vormen van 
kinderopvang. Bij kinderopvang moet 
u denken aan een peuterspeelzaal, een 
kinderdagverblijf, een oppas en voor 
schoolgaande kinderen ook aan opvang 
voor of na school. 

Maakt u voor uw kind / één of meer 
van uw kinderen regelmatig, d.w.z. 
minstens 1 keer per week, gebruik van 
kinderopvang?

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag H2

Ga naar blok I

H2 Van welk soort kinderopvang maakt u 
regelmatig, dat wil zeggen minstens 1 
keer per week, gebruik. Is dat:  

»Antwoorden voorlezen«
»Meerdere antwoorden mogelijk«

een peuterspeelzaal, 1

een kinderdagverblijf, inclusief 
bedrijfscrèche,

2

buitenschoolse opvang, 3

betaalde oppas, 4

of onbetaalde oppas? 5

Indien respondent gebruik maakt van betaalde oppas of onbetaalde oppas

Anders

Ga naar vraag H3

Ga naar vraag H4

H3 Komt deze oppas meestal bij u thuis, 
of gaan de kinderen meestal naar de  
oppas toe?

»Als het allebei voorkomt, dan 
antwoorden voor de situatie die het 
meest voorkomt«

Meestal bij respondent thuis 1

Meestal naar oppas toe 2

H4 Kunt u op een schaal van 1 tot en met 
10 aangeven in welke mate u tevreden 
bent met de kinderopvang. Een 1 staat 
voor volledig ontevreden en een 10 voor 
volledig tevreden?

»Bij vraag H2 heeft respondent aan-
geven welke vormen van opvang.  
Vraag hier alleen naar een cijfer voor 
de vorm(en) waar hij/zij gebruik van 
maakt«

Soort opvang Cijfer

Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang
 
Betaalde oppas
 
Onbetaalde oppas
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Komt het volgende weleens voor in uw buurt: Ervaart u hier veel, een 
beetje of geen overlast van?

Rommel op straat  1     Ja  
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, 
dat vernield is

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Bekladde muren of gebouwen  1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Poep op de stoep of op straat  1     Ja    
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Te hard rijden  1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen 
of drukte

 1     Ja    
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Agressief gedrag in het verkeer  1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Dronken mensen op straat  1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of 
in coffeeshops

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants 
of snackbars

 1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Overlast door buurtbewoners  1     Ja    
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Mensen die op straat worden lastiggevallen  1     Ja   
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

Rondhangende jongeren  1     Ja     
 2     Nee

 1     Veel overlast 

 2     Een beetje overlast
 3     Geen overlast

BLOK I - Veiligheid 
(alle personen)

Tot slot wil ik u vragen stellen over
buurt en veiligheid.

I1 Er volgt nu een aantal vormen van 
overlast die in uw buurt zouden kunnen 
voorkomen. Kunt u telkens aangeven 
of dit in uw buurt voorkomt en zo ja, 
in welke mate u hier zelf overlast van 
ervaart?
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I2 Heeft u het idee dat er veel, weinig of 
geen criminaliteit plaatsvindt in uw 
buurt?

Veel 1

Weinig 2

Geen 3

Geen antwoord 4

I5 Voelt u zich vaak, soms of zelden 
onveilig?

Vaak 1

Soms 2

Zelden 3

I7 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I9 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I11 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I13 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I3 Als u de veiligheid in uw buurt een rap-
portcijfer zou mogen geven van 1 tot en 
met 10, welk cijfer zou u dan geven?

            

I4 De vorige vragen gingen specifiek over 
hoe veilig of onveilig u zich voelt in uw 
eigen buurt. De volgende vragen gaan 
over veiligheidsbeleving in het alge-
meen. 

Voelt u zich wel eens onveilig?

Ja 1

Nee 2

I6 Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens in 
uw woning ingebroken of een poging 
daartoe gedaan?

Ja 1

Nee 2

I8 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

I10 Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens 
een auto gestolen van uzelf of iemand 
anders in uw huishouden? 

Ja 1

Nee 2

I12 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag I5

Ga naar vraag I7

Ga naar vraag I9

Ga naar vraag I11

Ga naar vraag I13

Ga naar vraag I6

Ga naar vraag I10

Ga naar vraag I10

Ga naar vraag I14

Ga naar vraag I14
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I15 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I19 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I23 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I17 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I21 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I25 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I14 Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een 
motor, scooter, bromfiets, snorfiets, 
quad of ander motorvoertuig gesto-
len van uzelf of iemand anders in uw 
huishouden?

Ja 1

Nee 2

I18 Heeft u zelf in de afgelopen 5 jaar wel 
eens meegemaakt dat een tas, porte-
monnee, telefoon of iets anders dat u 
bij u droeg, gestolen is of is er wel eens 
een poging daartoe gedaan? Let op: 
het gaat hier alleen om uzelf, niet om 
iemand anders in uw huishouden!

Ja 1

Nee 2

I22 Heeft iemand u zelf in de afgelopen 
5 jaar wel eens aangevallen of mis-
handeld of daarmee gedreigd? Denk 
bijvoorbeeld aan slaan of schoppen, of 
het gebruik van een pistool, een mes, 
een stuk hout, een schaar of iets anders 
tegen u? Let op: het gaat hier alleen 
om uzelf, niet om iemand anders in uw 
huishouden!

Ja 1

Nee 2

I16 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

I20 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

I24 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag I15

Ga naar vraag I19

Ga naar vraag I23

Ga naar vraag I17

Ga naar vraag I21

Ga naar vraag I25

Ga naar vraag I18

Ga naar vraag I22

Ga naar vraag I26

Ga naar vraag I18

Ga naar vraag I22

Ga naar vraag I26
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I27 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I31 Is dat ook in de afgelopen 12 maanden 
één of meer keren gebeurd? 

Ja 1

Nee 2

I29 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I33 Is toen een proces-verbaal of een ander 
document ondertekend?

Ja 1

Nee 2

I26 Zijn er in de afgelopen 5 jaar, afgezien 
van de tot nu toe genoemde diefstallen, 
wel eens andere dingen gestolen van 
uzelf of iemand anders in uw huishou-
den? Denk bijvoorbeeld aan een radio 
uit een auto, gereedschap uit een boot 
of spullen uit de tuin of van het erf?

Ja 1

Nee 2

I30 Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets 
van uzelf of iemand anders in uw huis-
houden moedwillig vernield of bescha-
digd, zonder dat daarbij iets is gestolen. 
Denk bijvoorbeeld aan krassen op een 
auto, lekgeprikte fietsbanden, stukge-
slagen tuindecoratie of vernielingen 
aan de buitenkant van uw huis?

Ja 1

Nee 2

I28 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

I32 Is de laatste keer dat dit gebeurde het 
voorval gemeld bij de politie? 

Ja 1

Nee 2

Ga naar vraag I27

Ga naar vraag I31

Ga naar vraag I29

Ga naar vraag I33

Ga naar vraag I30

Einde vragenlijst

Ga naar vraag I30

Einde vragenlijst

Dit waren de vragen voor dit onderzoek. Bedankt voor uw medewerking!
»Einde vragenlijst«




