
 
Sociale Statistieken 

Eenheid “Enquête naar de Arbeidskrachten”  
Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel  

 

Groepsnr.:  ......................  
 

Huishouden nr.:  ......................   
Persoon nr.:  ......................   
Naam:   .........................................................................................   
Voornaam:  .........................................................................................  
Referentieweek: van maandag ……/……tot zondag ……/…… 
GSM: nummer ….../………….. 
Telefoon: nummer ..…/…………../ dag:………. uur : …… 

 

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN  
Speciale module “levenslang leren” 

Tweede kwartaal 2003  - Referentieweken 14 tot 26 
 

A. ALGEMENE INLICHTINGEN  

Voor ieder aanwezig  lid van het huishouden tussen 15 en 64 
jaar .  
Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van d e EG nog wat 
bijkomende informatie over onderwijs en opleiding e n wat men 
noemt levenslang leren… 

Ga naar vraag: ↓ 
      Iedereen die geantwoord heeft op V78 

85. Wat was het onderwijsgebied van M.?  

 

 Zie bijgevoegde lijst                            
……………………………………………………….I___I___ I___I 

 
 
86 

B.  DEELNAME AAN HET REGULIER ONDERWIJS  

Referentieperiode: de laatste twaalf maanden 

86. Was M. in de laatste twaalf maanden student of 
leerling in het regulier onderwijs (inclusief 
leercontract)?  

 

- Ja. ........................................................................................ 1 87 

- neen ……………………………………………………………… 2 89 

87. Welk was het niveau van het onderwijs dat M. in  de 
laatste twaalf maanden heeft gevolgd? 

 

- basisonderwijs  .................................................................. 01 88 

- lager secundair onderwijs .................................................. 02 88 

- algemeen hoger secundair onderwijs (ASO) ...................... 03 88 

- technisch hoger secundair onderwijs (TSO) ...................... 04 88 

- kunst hoger secundair onderwijs (KSO) ............................. 05 88 

- beroeps hoger secundair onderwijs (BSO) ........................ 06 88 

- post-secundair, niet hoger onderwijs ................................. 07 88 

- hoger niet-universitair onderwijs korte type ........................ 08 88 

- hoger niet-universitair onderwijs lange type ....................... 09 88 

- universitair - licentie, ingenieur, doctor in de geneeskunde 10 88 

- universitair onderwijs – aanvullend diploma ....................... 11 88 

- doctoraat met proefschrift .................................................. 12 88 

- ander - omschrijf nader ...................................................... 13 88 

88. Wat was het voornaamste gebied van het onderwij s 
dat M. heeft gevolgd? 

 

 Zie bijgevoegde lijst 

……………………………………………………….I___II___I___I 

89 

C. DEELNAME AAN CURSUSSEN, SEMINARIES, 

CONFERENTIES, ENZ. BUITEN HET REGULIER 

ONDERWIJSSYSTEEM 

       Referentieperiode: de laatste twaalf  maanden 

89. Heeft M. in de laatste TWAALF maanden 
deelgenomen aan cursussen of andere 
opleidingsactiviteiten buiten het regulier 
onderwijs?  

 

- ja, EEN opleidingsactiviteit ...................................... 1 90a 

- ja, TWEE opleidingsactiviteiten ................................ 2 90ab 

- ja, DRIE opleidingsactiviteiten ................................. 3 90abc 

- ja, MEER dan DRIE opleidingsactiviteiten ............... 4 90abcd 

- neen, GEEN opleidingsactiviteit ............................... 5 94 

90. Welke was de duur van de opleidingsactiviteiten  
die M. in de laatste TWAALF maanden heeft 
gevolgd in aantal onderwezen uren?  

 

 A. Voor de recentste activiteit I__I__I__I__I 91a 

 B.  Voor de op een na recentste activiteit I__I__I__I__I 91ab 

 C. Voor de op twee na recentste activiteitI__I__I__I__I 91abc 

 D. Voor de andere activiteiten I__I__I__I__I 91abc 

91. Wat waren de voornaamste redenen voor 
deelname van M. aan deze opleidingsactiviteit?  

 

 A. Voor de recentste activiteit  92a 

 - in verband met (huidig of toekomstig) werk ........ 1  

 - persoonlijke/sociale redenen ............................. 2  

 B.  Voor de op een na recentste activiteit  92ab 

 - in verband met (huidig of toekomstig) werk ........ 1  

 - persoonlijke/sociale redenen ............................. 2  

 C. Voor de op twee na recentste activiteit 92abc 

 - in verband met (huidig of toekomstig) werk ........ 1  

 - persoonlijke/sociale redenen ............................. 2  

92. Wat was het voornaamste gebied van de opleiding  
die M. heeft gevolgd? Zie bijgevoegde lijst 

 

 A. Voor de recentste activiteit  

…………………………………………….……. I___II___I___I 

93a 

 B.  Voor de op een na recentste activiteit  

…………………………………………….……. I___II___I___I 

93ab 

 C. Voor de op twee na recentste activiteit  

…………………………………………….……. I___II___I___I 

93abc 

  



D. OPLEIDING EN WERKSITUATIE 

93a. Voor de recentste opleidingsactiviteit. 
Had M. een betrekking op het ogenblik van die 
opleiding?  

 

- Neen .......................................................................... 5 94a 

- Zo ja, vond de opleiding plaats  

- alleen tijdens de betaalde werktijd ........................... 1 94a 

- meestal tijdens de betaalde werktijd ........................ 2 94a 

- meestal buiten de betaalde werktijd ........................ 3 94a 

- alleen buiten de betaalde werktijd ........................... 4 94a 

93b. Voor de op een na recentste opleidingsactivite it. 
Had M. een betrekking op het ogenblik van die 
opleiding?  

 

- Neen .......................................................................... 5 94a 

- Zo ja, vond de opleiding plaats  

- alleen tijdens de betaalde werktijd ........................... 1 94a 

- meestal tijdens de betaalde werktijd ........................ 2 94a 

- meestal buiten de betaalde werktijd ........................ 3 94a 

- alleen buiten de betaalde werktijd ........................... 4 94a 

93c. Voor de op twee na recentste opleidingsactivit eit. 
Had M. een betrekking op het ogenblik van die 
opleiding?  

 

- Neen .......................................................................... 5 94a 

- Zo ja, vond de opleiding plaats  

- alleen tijdens de betaalde werktijd ........................... 1 94a 

- meestal tijdens de betaalde werktijd ........................ 2 94a 

- meestal buiten de betaalde werktijd ........................ 3 94a 

- alleen buiten de betaalde werktijd ........................... 4 94a 

E. DEELNAME AAN INFORMELE 

LEERACTIVITEITEN  

Referentieperiode: de laatste twaalf  maanden 
Heeft M. in de laatste TWAALF maanden met het oog o p 
de verbetering van haar/zijn vaardigheden gebruik 
gemaakt van een van de volgende leermethoden die ge en 
deel uitmaken van een onderwijsactiviteit of 
studieprogramma?  

 

94a. Zelfstudie met behulp van gedrukt materiaal (b oeken, 
gidsen,  gespecialiseerde dagbladen of tijdschrifte n…) 

94b 

- Ja ............................................................................... 1  

- Neen .......................................................................... 2  

94b. Computerondersteunde zelfstudie via Internet.   
94c 

- Ja ............................................................................... 1  

- Neen .......................................................................... 2  

94c. Zelfstudie met behulp van radio of televisie, audio- 
of videocassettes ofwel off-line 
computerondersteund (cd-roms).  

 
 
94d 

- Ja ............................................................................... 1  

- Neen .......................................................................... 2  

94d. Bezoek aan een bibliotheek, een leercentrum, e en 
beroepsbeurs, enz.  

 
X 

- Ja ............................................................................... 1  

- Neen .......................................................................... 2  

 


