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Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) 2012
Caribisch Nederland
BLOK 1 - Huishoudgegevens
(alle personen)
01

»Wat is het adres?«

Straat

Huisnummer (+ toevoeging)
Woonplaats

Wijkcode
»Eiland?«

1

Bonaire
St. Eustatius

3

Saba
02

»Wat is het huishoudnummer?«

03

»Uit hoeveel personen bestaat het huishouden?

2

Kinderen of andere gezinsleden die niet
op het woonadres staan ingeschreven,
moet u niet tot het huishouden rekenen.«
Indien 1 persoonshuishouden

04

»Wat is de samenstelling van het
huishouden?«

Ga naar vraag 9

Echtpaar/vaste partners

1

Echtpaar/vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren)

2

Echtpaar/vaste partners met thuiswonend(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
doc383
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BLOK 2 - Persoonsgegevens
(alle personen)
05

06

07

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

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

1

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

2

Indien vraag 4 = ‘een andere samenstelling’ kies dan voor de optie ‘Echtgeno(0)t(e)/partner/ouder’ wanneer de
persoon hoofd van het huishouden is,
anders kies voor de optie ‘Ander’.«

Ander

3

Ga naar vraag 7

»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

Persoon zelf

1

Iemand anders

2

Man

1

Vrouw

2

»Wordt het interview gehouden met de
persoon zelf of met iemand anders?«

08

»Wat is het nummer van deze persoon?«

09

»Wat is het geslacht van deze persoon?«

»VANAF HIER VOORLEZEN«

10

Allereerst willen we een aantal achtergrondkenmerken van u weten.
Wat is uw leeftijd?

Leeftijd:
Indien jonger dan 10 jaar

EINDE VRAGENLIJST

Indien 10 jaar of ouder maar jonger dan
15 jaar

Ga naar vraag 12

Indien 15 jaar of ouder

Ga naar vraag 11
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11

12

13

14

15

Wat is op dit moment uw burgerlijke
staat?

Gehuwd/geregistreerd partnerschap

1

Voor de wet gescheiden

2

Weduwnaar/weduwe

3

Nooit gehuwd geweest

4

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

Nederlands

1

Amerikaans

2

Canadees

3

Columbiaans

4

Dominicaans

5

Anders, namelijk:

6

Woont u al langer dan 3 maanden op dit
eiland?

Ja

1

Nee

2

Bent u van plan om langer dan 3 maanden op dit eiland te blijven?

Ja

1

Nee

2

Op welk eiland of in welk land bent u
geboren?

Wat is uw nationaliteit?
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Ga naar vraag 16

EINDE VRAGENLIJST

BLOK 3 - Betaald werk
(alle personen van 10 jaar of ouder)
De volgende vragen gaan over
uw arbeidsmarktpositie
16

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

17

Hebben uw betaalde werkzaamheden
betrekking op één werkkring, of op meer
dan één?

Ja

1

Nee

2

Eén werkkring

1

Meer dan één werkkring

2

Ja
PERSOON IS WERKNEMER

1

Nee
PERSOON IS NIET-WERKNEMER

2

Van uzelf

1

Van uw partner of een familielid

2

Geen van deze

3

Ook werkkringen met een klein aantal
uren tellen mee.

18

19

Werkt u (daar) als werknemer?

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in
de praktijk van uzelf, van uw partner, of
van een familielid?
Na beantwoorden van vraag 19

20

21

Bent u werkzaam in een eigen bedrijf
of in een bedrijf van uw partner of een
familielid?

Werkt u daar als werknemer?

Ga naar vraag 20

De volgende vragen
gaan alleen over de
werkkring waar u de
meeste uren werkt.

Ga naar vraag 23

Ga naar vraag 22

Ja, eigen bedrijf
PERSOON IS NIET-WERKNEMER

1

Ga naar vraag 22

Ja, bedrijf partner of familielid

2

Ga naar vraag 21

Nee

3

- Indien jonger dan 15 jaar

Ga naar vraag 68

- Indien 15 jaar of ouder

Ga naar vraag 46a

Ja
PERSOON IS WERKNEMER

1

Nee
PERSOON IS NIET-WERKNEMER

2
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BLOK 4 - Bedrijf en beroep
(alleen voor personen met betaald werk of werkzaam
in eigen bedrijf of bedrijf partner/familielid)
22

23

24

Heeft u/uw partner/uw familielid personeel in dienst?

Ja

1

Nee

2

Om wat voor soort bedrijf of instelling
gaat het?

Productiebedrijf/Fabriek

1

Bouwbedrijf

2

Transport- of vervoersbedrijf

3

(Web)Winkel/Groothandel/Marktkraam

4

Horecagelegenheid

5

Gezondheid- of zorginstelling

6

Onderwijsinstelling

7

Overheidsinstelling

8

Financiële instelling

9

ICT-bedrijf

10

Particulier huishouden

11

Anders, namelijk:

12

Wat zijn de belangrijkste activiteiten
van dit bedrijf/deze instelling?
Probeer in de omschrijving zo specifiek
mogelijk te zijn
Dus niet:

Maar liever:

Verkopen

Verkopen van dameskleding in winkel, groente verkoop op de markt,
verkopen van verzekeringen aan particulieren

Adviseren

Adviseren in schoolloopbaan, advies geven op het gebied van public
relations, juridisch advies geven op het gebied van arbeidsrecht

Onderhoud

Onderhoud van computers, tuinonderhoud, onderhoud van
CV ketels

Verhuren

Verhuren van personenauto’s, verhuren van bedrijfspanden,
verhuren van machines en werktuigen
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25

Welk beroep of welke functie oefent u
uit?
Probeer in de omschrijving zo specifiek
mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door een
specialisme of niveau op te geven.

26

27

28

Dus niet:

Maar liever:

Manager

Manager automatisering, manager zorg, financieel manager

Verpleegkundige

Psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige niveau 4, verpleegkundige op de spoedeisende hulp

Monteur

Automonteur, monteur elektrotechniek, machinemonteur

Geeft u in uw beroep of functie leiding
aan medewerkers of personeel?

Ja

1

Nee

2

Aan hoeveel personen?

1-4

1

5-9

2

10-19

3

20-49

4

50-99

5

100 of meer

6

Ga naar vraag 28

Wat zijn (naast leiding geven) de
belangrijkste werkzaamheden die u
verricht?
Probeer in de omschrijving zo specifiek
mogelijk te zijn
Dus niet:

Maar liever:

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

Indien persoon = WERKNEMER

Ga naar vraag 29

Indien persoon = NIET-WERKNEMER

Ga naar vraag 36
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BLOK 5 - Dienstverband
(alleen voor werknemers)

29

Bent u op dit moment in vaste dienst?

Ja

1

Nee

2

Deels vast, deels tijdelijk

3

N.v.t. (geen van deze)

4

Is met u afgesproken dat u bij goed
functioneren in vaste dienst komt?

Ja

1

Nee/niet van toepassing

2

Bent u aangenomen voor een bepaalde,
vooraf vastgestelde periode?

Ja

1

Nee

2

Voor hoelang?

Korter dan 1 maand

1

1 tot 3 maanden

2

3 tot 6 maanden

3

6 maanden of langer

4

Ja

1

Nee, dit is mijn eerste tijdelijke contract
bij deze werkgever

2

Niet van toepassing

3

Twee

1

Drie

2

Meer dan drie

3

Ja

1

Nee

2

Als persoon in zijn/haar proeftijd zit,
kies dan voor “Nee”

30

31

32

33

34

35

Heeft u al eerder een tijdelijk contract
gehad bij deze werkgever?

Inclusief uw huidige tijdelijke contract,
hoeveel tijdelijke contracten heeft u dan
bij deze werkgever al gehad?

Bent u lid van een vakbond?
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Ga naar vraag 35

Ga naar vraag 35

Ga naar vraag 35

Ga naar vraag 33

Ga naar vraag 35

BLOK 6 - Arbeidsuren
(alleen voor personen met betaald werk of werkzaam
in eigen bedrijf of bedrijf van partner/familielid)
36

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

uur

Ga naar vraag 38

weet niet/geen antwoord

99

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

- Indien persoon meerdere werkkringen heeft, dan uren optellen.
- S.v.p. afronden op hele uren.

37

38

Hoeveel uur heeft u vorige week daadwerkelijk gewerkt?

uur

S.v.p. afronden op hele uren.

Indien persoon GEMIDDELD (vraag 36 of 37) 12 uur of meer per week werkt

Ga naar vraag 39

Anders

Ga naar vraag 46b
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BLOK 7 - Meer/Minder werken
(alleen voor personen die gemiddeld 12 uur of
meer per week werken)
39

40

Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen
dat uw verdiensten dan ook veranderen?

Ja, meer

1

Ja, minder

2

Nee

3

Ga naar vraag 64

Reeds geregeld

4

Ga naar vraag 40b

Stopt met werken

5

Ga naar vraag 64

a. Hoeveel uur per week zou u dan
willen werken?
b. Hoeveel uur per week gaat u dan
werken?

Ga naar vraag 40a

uur

S.v.p. afronden op hele uren.

41

42

43

Zou u op dit moment van werkkring willen veranderen?

Wat is de belangrijkste reden dat u van
werkkring wil/gaat veranderen?

Ja

1

Nee

2

Al andere baan gevonden

3

Huidige baan of werk is beneden het
opleidingsniveau

1

Wil graag een hoger inkomen

2

De huidige werkomstandigheden zijn
te gevaarlijk

3

Vanwege dreigend ontslag/
faillissement

4

Anders, namelijk:

5

Ga naar vraag 64

Indien persoon al andere baan heeft gevonden

Ga naar vraag 64

Anders

Ga naar vraag 43

Heeft u de afgelopen 4 weken iets
gedaan om aan ander werk te komen?
Advertenties nakijken om een baan te
vinden telt al mee.

Ja

1

Nee

2
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Ga naar vraag 45

44

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4
weken één of meer van de volgende
activiteiten heeft ondernomen?
JA
Contact gehad met Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of de Dienst Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening (SASO) om werk te vinden?

1

2

Nakijken van personeelsadvertenties op internet?

1

2

Reageren op personeelsadvertenties op internet?

1

2

Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet?

1

2

Reageren op personeelsadvertenties niet via internet?

1

2

Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)?

1

2

Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst?

1

2

Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden?

1

2

Geïnformeerd bij werkgevers?

1

2

Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties?

1

2

Een Job Fair, carrièredag of banenmarkt bezocht?

1

2

Na beantwoorden van vraag 44

45

NEE

Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan ander werk te komen?
Advertenties nakijken om een baan te
vinden telt al mee.

Ga naar vraag 64

Ja

1

Nee

2

Na beantwoorden van vraag 45

Ga naar vraag 64

BLOK 8 - Werk zoeken
(alleen voor personen (a) zonder betaald werk
of die (b) gemiddeld minder dan 12 uur per week werken)
46

47

a. Zou u op dit moment betaald werk
willen hebben?
Ook 1 uur per week of een korte
periode telt al mee.

Ja

1

Ga naar vraag 51a

Nee

2

Ga naar vraag 60

Reeds gevonden

3

Ga naar vraag 48

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

Wil wel maar kan niet

4

Acht u zich eventueel in staat om (12
uur of meer per week) te werken met
aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden?

Ja

1

Ga naar vraag 51b

Nee

2

Ga naar vraag 60
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BLOK 9 - Baan gevonden
(alleen voor personen zonder betaald werk of
die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken
en een nieuwe baan gevonden hebben)
48

49

Voor hoelang bent u in eerste instantie
aangenomen in deze baan?

Wanneer begint u?

Korter dan 1 maand

1

1 tot 3 maanden

2

3 tot 6 maanden

3

6 maanden of langer

4

dag

mnd
-

50

Hoeveel uur per week gaat u in totaal
werken?

jaar
-

uur

S.v.p. afronden op hele uren.
Indien persoon geen betaald werk heeft

Ga naar vraag 61

Anders

Ga naar vraag 64

BLOK 10 - Wil werken (met aangepast werk)
(alleen voor personen die betaald werk (van 12 uur of meer
per week) (a) willen hebben of (b) zouden kunnen
werken met aangepast werk)
51

a. Hoeveel uur per week zou u in
totaal willen werken?

uur

b. Stel dat u de mogelijkheid krijgt
om te werken met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden.
Hoeveel uur per week zou u dan in
totaal willen werken?
S.v.p. afronden op hele uren.

52

Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of
praktijk?

Ja, alleen in eigen bedrijf

1

Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer

2

Nee

3
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53

54

55

56

Stel dat u vandaag alles rond zou hebben. Op welke termijn zou u dan kunnen
beginnen?

Binnen 2 weken

1

2 weken tot 3 maanden

2

3 maanden tot 6 maanden

3

6 maanden of langer

4

Heeft u die periode nodig om iets af te
ronden in verband met:

de huidige werkkring,

1

vrijwilligerswerk,

2

Meerdere antwoorden mogelijk.

opleiding of studie,

3

Antwoorden voorlezen

kinderopvang,

4

ziekte,

5

vakantie,

6

persoonlijke omstandigheden,

7

en/of iets anders?

8

Ja

1

Nee

2

Ga naar vraag 57

Nee, ik ben in afwachting van een
sollicitatie

3

Ga naar vraag 58

Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te komen (van 12 uur
of meer per week)?
Advertenties nakijken om een baan te
vinden telt al mee.

Ga naar vraag 55

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4
weken één of meer van de volgende
activiteiten heeft ondernomen?
JA

NEE

Contact gehad met Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of de Dienst Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening (SASO) om werk te vinden?

1

2

Nakijken van personeelsadvertenties op internet?

1

2

Reageren op personeelsadvertenties op internet?

1

2

Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet?

1

2

Reageren op personeelsadvertenties niet via internet?

1

2

Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)?

1

2

Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst?

1

2

Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden?

1

2

Geïnformeerd bij werkgevers?

1

2

Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties?

1

2

Een Job Fair, carrièredag of banenmarkt bezocht?

1

2

Na beantwoorden van vraag 56

Ga naar vraag 58
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57

58

Heeft u het afgelopen half jaar iets
gedaan om aan werk te komen (van 12
uur of meer per week)?
Advertenties nakijken om een baan te
vinden telt al mee.

Hoelang bent u op zoek naar werk (voor
12 uur of meer per week)?
Indien minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar.
Indien minder dan één maand, dan 0
invullen bij maand

59

Ja

1

Nee

2

jaar en
maanden

Indien zoektijd = 1 jaar of langer

Ga naar vraag 59

Indien zoektijd = korter dan 1 jaar en persoon heeft geen betaald werk

Ga naar vraag 61

Anders

Ga naar vraag 64

Wat denkt u dat de belangrijkste reden
is dat u geen betaald werk (van 12 uur of
meer per week) kunt vinden?
Is dat omdat:
Antwoorden voorlezen

er te weinig vacatures zijn in uw
bedrijfssector/beroep,

1

uw opleidingsniveau niet hoog
genoeg is,

2

u te weinig werkervaring heeft of te
jong bent,

3

u te oud bent,

4

het geboden salaris te laag is,

5

of iets anders, namelijk:

6

Onbekend

7

Indien persoon geen betaald werk heeft

Ga naar vraag 61

Anders

Ga naar vraag 64
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BLOK 11 - Reden geen werk
(alleen voor personen die geen betaald werk (voor 12 uur of meer
per week) willen/kunnen hebben)

60

Wat is de belangrijkste reden waarom
u nu geen betaald werk wil/kan hebben
(voor 12 uur of meer per week)?

Zorg voor gezin/huishouden of andere
zorgtaken

1

Opleiding of studie

2

VUT/pensioen/hoge leeftijd

3

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

4

Andere reden

6

Indien persoon geen betaald werk heeft

Ga naar vraag 61

Anders

Ga naar vraag 64

BLOK 12 - Retro
(alleen voor personen zonder betaald werk)
61

Heeft u ooit een betaalde werkkring
gehad of bent u werkzaam geweest in
een eigen bedrijf of in een bedrijf van
uw partner of een familielid?
Militaire dienstplicht of vervangende
dienstplicht telt ook als betaalde werkkring.

62

In welk jaar bent u gestopt met uw
laatste werkkring?

63

Wat was de belangrijkste reden waarom
u toen bent gestopt met werken?

Ja

1

Nee

2

De zorg voor gezin/huishouden

1

Opleiding of studie

2

VUT/pensioen/hoge leeftijd

3

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

4

Werk verviel/bezuinigingen

5

Contract was tijdelijk

6

Arbeidsconflict

7

Geen van deze, namelijk:

8
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Ga naar vraag 64

BLOK 13 - Inkomen
(alle personen van 15 jaar of ouder)
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW EIGEN INKOMSTEN

64

Wat was uw 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 eigen inkomsten?

8

Weet niet/wil niet zeggen

9

Ga naar vraag 68

OVERHANDIG
INKOMENSKAART

65

Hoeveel was dit BRUTO IN DOLLARS
vorige maand?

Letter (A t/m M)

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

66

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
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Ga naar vraag 68

OVERHANDIG
INKOMENSKAART

67

Hoeveel was dit BRUTO IN DOLLARS
vorige maand?

Letter (A t/m M)

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

BLOK 14 - Onderwijs
(alle personen van 10 jaar of ouder)

IK WIL U NU EEN AANTAL VRAGEN STELLEN OVER ONDERWIJS
68

69

Volgt u op dit moment een opleiding of
cursus op uw werk, op een school of bij
een ander opleidingsinstituut?

Zou u bereid zijn een opleiding of cursus
te gaan volgen indien u hiermee uw
kansen op de arbeidsmarkt zou kunnen
vergroten?
Denk hierbij bijv. aan het vinden van een
baan, het maken van promotie, of het
beter kunnen aansturen van een eigen
bedrijf.

Ja

1

Nee

2

- Indien jonger dan 15 jaar

Ga naar vraag 84

- Indien 15 jaar of ouder

Ga naar vraag 69

Ja

1

Nee

2

Na beantwoorden van vraag 69

70

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

Ga naar vraag 70

Ga naar vraag 73

Ja, 6 maanden of langer

1

Nee, korter dan 6 maanden

2
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Ga naar vraag 72

71

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, postdoctoraal onderwijs

8

Een andere (bedrijfs)opleiding of
cursus

9

72

Welke opleiding of richting volgt u?

73

Heeft u na de lagere school of basisschool één of meerdere opleidingen of
cursussen gevolgd waarmee u 6 maanden of langer bezig bent geweest?
De opleiding of cursus die u op dit moment volgt moet u niet meerekenen.

Ja

1

Nee/n.v.t. (lagere school of basisschool niet of gedeeltelijk gevolgd)

2

Wat is de hoogste opleiding of cursus
die u voor 6 maanden of langer heeft
gevolgd?

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

74

- 17 -

Ga naar vraag 84

Ga naar vraag 83

75

Welke opleiding of richting volgde u
toen?

76

Waar volgde u deze opleiding?

77

78

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

Heeft u voor deze opleiding of cursus
het diploma behaald?

Ja

1

Nee

2

Een diploma kan ook een akte, graad of
getuigschrift zijn.

N.v.t., de opleiding of cursus werd niet
afgesloten met een diploma

3

In welk jaar heeft u het diploma
behaald?
Na beantwoorden van vraag 78

79

Ga naar vraag 79

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

Ga naar vraag 84

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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80

Welke opleiding of richting volgde u
toen?

81

Waar volgde u deze opleiding?

82

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

In welk jaar heeft u het diploma
behaald?
Na het beantwoorden van vraag 82

83

Hoeveel klassen of groepen van de
lagere school heeft u met goed gevolg
doorlopen?
Het gaat ook om speciaal onderwijs,
bijv. LOM, BLO, (Z)MLK, onderwijs voor
slechthorende etc.

Ga naar vraag 84

Een

1

Twee

2

Drie

3

Vier

4

Vijf

5

Zes

6

Zeven

7

Acht of meer

8

N.v.t., geen lagere school gevolgd

9

Klassen

1

Groepen

2
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BLOK 15 - Algemene vragen
(alle personen van 10 jaar of ouder)

TENSLOTTE NOG EEN AANTAL ALGEMENE VRAGEN
84

85

Doet u vrijwilligerswerk?

Ja

1

Nee

2

Hoe is over het algemeen uw
gezondheid?

zeer goed,

1

goed,

2

Is deze:

gaat wel,

3

slecht,

4

of zeer slecht?

5

Antwoorden voorlezen

DIT WAREN DE VRAGEN VOOR DIT ONDERZOEK.
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

»EINDE VRAGENLIJST«
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