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DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

Speciale module “Toegang van jongeren tot de arbeid smarkt” 

Tweede kwartaal 2009 (Referentieweken 14 tot en met 26) 
 

INSTRUCTIES VOOR DE ENQTEURS  
 

Gedurende het tweede kwartaal  (weken 14-26) wordt de individuele vragenlijst aangevuld met een 
“speciale module”. Het gaat om een extra vragenblok voor alle respondenten die op het einde van de 
referentieweek, d.w.z. de zondag voor de startdatum (zie huishoudformulier) 15 tot en met 34 jaar oud  zijn. 

Het doel van de module in 2009 is om informatie te verzamelen over de overgang van school naar werk . 
Het gaat om algemene inlichtingen over het gevolgde onderwijs, de eerste betrekking van minstens 3 
maanden en de sociale achtergrond van de ouders van de respondent. Merk op dat ook respondenten die 
geen onderwijs hebben gevolg of die momenteel nog student of scholier zijn, sommige vragen moeten 
beantwoorden.  

De vragen dienen door de respondent zelf beantwoord te worden en nie t door een proxi . Bij 
afwezigheid van de respondent dient u op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen om hem/haar 
persoonlijk te bevragen. Bij wijze van uitzondering is het toegelaten om dit  deel van de vragenlijst 
telefonisch af te nemen.  Bovenaan de vragenlijst is plaats voorzien om het telefoonnummer te noteren 
waarop de respondent gecontacteerd kan worden, alsook het meest geschikte moment (dag, uur). 

 

 

N. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER HET REGULIER ONDERWIJS 
 

De vragen in de speciale module die handelen over het onderwijs, hebben enkel betrekking op het regulier 
onderwijs, met inbegrip van opleidingen via leercon tract of sociale promotie. De definities over het 
regulier onderwijs zijn identiek aan deze van de hoofdvragenlijst (individuele vragenlijst vraag 73). Het 
regulier onderwijs omvat:  

- Het secundair onderwijs , met inbegrip van het buitengewoon onderwijs , het systeem van 
alternerend leren, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het experimenteel secundair onderwijs 
met beperkt leerplan. 

- de leergangen voor sociale promotie  (deeltijds onderwijs/opleiding) 

- De leertijd die alternerend georganiseerd wordt door Syntra of VIZO  (leercontract en 
ondernemersopleiding) 

- Het voltijds kunstonderwijs  (conservatorium) 

- Het hoger onderwijs , met inbegrip van de leergangen in avondonderwijs en de deeltijdse 
leergangen 

- Het universitair onderwijs , met inbegrip van de leergangen in avondonderwijs en de deeltijdse 
leergangen 

Al dit onderwijs en al deze opleidingen monden uit in een diploma of certificaat  dat erkend wordt door het 
Ministerie van Onderwijs, de FOD Defensie of het Ministerie van Landbouw. Of het diploma ook effectief 
behaald werd, doet niet ter zake. 

Regulier onderwijs kan zowel voltijds als deeltijds, overdag of ’s avonds  gevolgd worden. 
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Vraag A0: Start interview 

Om de exacte gemiddelde duurtijd van de interviews te kunnen berekenen en rapporteren aan Eurostat, 
dient de exacte begin en eindtijd van elk mondelinge interview genoteerd te worden. Bij vraag A0 wordt het 
exacte beginuur van de speciale module genoteerd via het systeem van een 24 uur klok. Dus 6 uur 30 in de 
namiddag is 18 u. 30 min. Ook de datum van het interview dient bij vraag A0 genoteerd te worden. 7 
november wordt dus Dag: 07 Maand: 11. Vergeet via het zelfde principe ook de eindtijd nie t te noteren 
bij vraag AT dat na de vragen over de ouders.  

 

Vraag 96: Wanneer heeft u het onderwijs voor het ee rst voor minstens 1 jaar verlaten? Geef de 
maand en het jaar. 

Onderwijs verlaten: 

Met het “onderwijs verlaten” wordt hier bedoeld dat  men geen opleiding(en) (meer) volgt in het 
regulier onderwijs.  Het verlaten van het onderwijs houdt niet noodzakelijk in dat men een diploma of 
certificaat heeft behaald. Men kan het onderwijs om verschillende redenen verlaten: diploma behaald, willen 
gaan werken, het studeren beu zijn, op reis gaan voor lange tijd, enz.  

Het verlaten van het onderwijs kan zowel onlangs (bv. de maand voor de referentiemaand) als jaren geleden 
gebeurd zijn. 

Het moet gaan om een onderbreking van minstens 1 jaar . Tijdens de overgang van het ene naar het 
andere schooljaar of de overgang van de ene naar de andere fase in het onderwijs (vb. van secundair 
onderwijs naar universiteit), komen meestal korte onderbrekingen voor. Aangezien het om onderbrekingen 
gaat die korter zijn dan 1 jaar, wordt dit niet aanzien als een onderbreking of het verlaten van het onderwijs. 

 

Uitzondering : 

- Wanneer men buiten zijn wil zijn studies voor meer dan 1 jaar o nderbreekt, dan is er geen sprake 
van onderbreking of het verlaten van het onderwijs . Het gaat bijvoorbeeld om de legerdienst, 
gevangenschap, ernstige ziekte, zwangerschap, enz. Het voornemen om onmiddellijk verder te studeren 
na de demobilisatie, vrijlating, genezing, bevalling, enz. is doorslaggevend. Dus een ‘onvrijwillige’ 
onderbreking impliceert niet dat men het onderwijs heeft verlaten. Als iemand zijn studies voor 
anderhalf jaar onderbreekt om op reis te gaan, dan is er wel sprake van onderbreking aangezien de reis 
vrijwillig gepland is. 

- Verblijven in het buitenland om bepaalde vaardighed en aan te leren  zoals bijvoorbeeld een taal, 
worden in bepaalde gevallen niet aanzien als het verlaten van het onderwijs . De voorwaarde  is dat 
het verblijf in het buitenland onmiddellijk na het beëindigen van de studies in Be lgië plaatsvindt . 

- Het starten met Onderwijs voor Sociale Promotie  vlak na het einde van het onderwijs met volledig 
leerplan (dus zonder onderbreking) om een hoger of bijkomend diploma te behalen, wordt niet 
beschouwd als het verlaten van het onderwijs.  

- Het is niet omdat men gaat werken, dat met automatisch het onderwijs verlaat. Er zijn gevallen waarbij 
men werk met studies combineert: 

o Mogelijke arbeidsperiodes tijdens de studies  (bv. deeltijdse of voltijdse betrekking, 
zelfstandige, vakantiejob…) betekenen niet dat de persoon het onderwijs verlaten heeft (behalve 
onderbreking van één jaar of meer). 

o Een overgang naar de verschillende vormen van “alternerend leren”  (leercontract en 
ondernemersopleiding) worden niet aanzien als het verlaten van het onderwijs. Zeker bij de 15-
,16- en 17-jarigen die nog leerplichtigen zijn kan er nooit sprake zijn van het verlaten van het 
onderwijs.  

o Iemand die onmiddellijk na zijn licentie aan een doctoraat  (proefschrift) begint wordt 
verondersteld het onderwijs nog niet te hebben verlaten. 

o Iemand die op latere leeftijd aan een doctoraat  (proefschrift) begint, wordt verondersteld het 
onderwijs eerst verlaten te hebben om daarna terug te keren naar het onderwijs . Deze 
persoon zal na het afronden of stopzetten van het doctoraat, het onderwijs opnieuw verlaten. 

Zie ook voorbeelden in bijlage i.v.m. het verlaten van en terugkeren naar het onderwijs (pagina 8) 
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Vraag 97: Bent u nadat u het onderwijs voor de eers te keer voor minstens 1 jaar heeft verlaten, 
opnieuw gaan studeren? 

Terugkeren naar het onderwijs: 

Het gaat om personen die minstens 1 jaar na het verlaten van het onderwijs  opnieuw opleiding(en) gaan 
volgen in het regulier onderwijs. Dus de kloof tussen het verlaten van het onderwijs en het hervatten van de 
(nieuwe) opleiding/studies moet minstens 1 jaar bedragen, anders gaat het om een voortzetting van het 
onderwijs en niet van een terugkeer naar het onderwijs.  

Het doel van de terugkeer moet het behalen van een bijk omend, aanvullend of hoger diploma of 
certificaat zijn  in dezelfde of een andere studierichting. Of de respondent het diploma effectief heeft 
behaald, is niet belangrijk. 

Modulaire opleidingen  zoals informaticacursussen, taalcursussen en andere eerder korte opleidingen 
komen niet in aanmerking. Ook al leiden deze opleidingen soms tot een officieel attest of getuigschrift, het 
doel ervan is niet het behalen van een einddiploma. Het gaat eerder om het opfrissen van de kennis, 
vakexpertise uitdiepen, taalvaardigheden aanscherpen, hobby uitoefenen enz.… 

Het speelt geen rol in wat voor stelsel men de opleiding volgt: voltijds of deeltijds, ’s avonds of overdag, 
werkgerelateerd of niet, in combinatie met werk of niet.   

Het is ook niet van belang of de opleiding in een gewone instelling voor regulier onderwijs  (secundaire 
scholen, hogescholen, universiteiten of Open Universiteit) wordt gevolgd of in het  Volwassenenonderwijs.  
Voorbeelden van instellingen voor het volwassenenonderwijs zijn: onderwijs voor Sociale Promotie (OSP), 
Tweedekansonderwijs (TKO), Syntra enz.  

- Volwassenenonderwijs of opleidingen gegeven in het Onderwijs voor Sociale Promotie komen enkel in 
aanmerking indien de opleiding als doel heeft om een diploma van secundair of hoger onderwijs te 
behalen. Of het diploma ook effectief behaald werd, doet niet ter zake. 

- Van de Syntra-opleidingen komen enkel de (langere) opleidingen “Bedrijfsbeheer”, “Boekhouding”, 
Ondernemersopleidingen, voltijdse dagopleidingen in aanmerking die leiden tot een erkend diploma . 
Of het diploma ook effectief behaald werd, doet niet ter zake. 

Zie ook voorbeelden in bijlage i.v.m. het verlaten van en terugkeren naar het onderwijs 

 

Tabel 1: Samenvatting van “terugkeren naar het onderwijs”. Telkens moet er tussen het verlaten van het 
onderwijs en het terugkeren naar het onderwijs minstens één jaar zitten:  

 

Terugkeer naar het onderwijs GEEN terugkeer naar he t onderwijs 

•  Aanvullende/bijkomende opleidingen (bv. GAS, 
GGS, bachelor-na-bachelor, master-na-master, 
specialisatiejaar, enz….). 

•  Opleiding voor het behalen van een diploma van 
het secundair of hoger onderwijs, bestaande uit 
enkele modules (de afzonderlijke modules leiden 
uiteindelijk tot een diploma/certificaat). 

•  Opleiding bestaande uit enkele modules voor het 
behalen van een specialisatiediploma of 
beroepskennis/vakkennis (de afzonderlijke 
modules leiden uiteindelijk tot een 
diploma/certificaat), bv. diploma “Boekhouding”, 
“Bedrijfsbeheer”, Ondernemersopleidingen, 
specifieke beroepen en beroepstechnieken bij OSP 
of Syntra enz…  

•  Alle opleidingen opgesomd bij vraag 88a na 
minstens 1 jaar onderbreking. 

 

•  Modulaire of korte opleiding(en) en cursus(en) met 
het doel om wat kennis op te frissen, 
taalvaardigheden aanscherpen, nieuwe taal leren, 
op de hoogte blijven van de nieuwste 
technieken/programma’s, hobby uitoefenen enz…. 

• Basiseducatie: een korte opleiding waar niet 
geschoolde volwassenen een basisopleiding lezen 
en schrijven kunnen volgen. 
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Vraag 98: Wanneer verliet u het onderwijs voor het laatst? Geef de maand en het jaar. 

Voor het verlaten van het onderwijs  wordt hier dezelfde definitie gehanteerd als bij vraag 96. 

Merk op dat men het regulier onderwijs verschillende keren kan verlaten (zie figuur 1). Het gaat bij vraag 98 
om de opleiding die men voor het laatst verliet vóór de datum van het inter view . Dus nog lopende of pas 
begonnen opleidingen komen niet in aanmerking. 

 

Fig. 1: Schematische voorstelling van het “verlaten van het onderwijs” en “terugkeer in het onderwijs” 

 
Let op: 

- de combinatie van werk met studies  is ook mogelijk. Ook in die gevallen hanteert men de tijdslimiet 
van minimum 1 jaar om te bepalen of er sprake is van het verlaten van het onderwijs.  

- Iemand die een opleiding volgt in het regulier onderwijs wordt in dit deel van de vragenlijst niet als 
inactief  beschouwd. 

- Wanneer men gedurende zijn levenscyclus het onderwijs slechts éénmaal heeft verlaten, is “de eerste 
keer het onderwijs verlaten” dus ook de “laatste keer verlaten van het onderwijs”. 

 

Vraag 99: Was u tussen het tijdstip waarop u voor h et eerst en het laatst het onderwijs verliet, een 
periode werkloos en actief op zoek naar werk? 

Met deze vraag probeert men te achterhalen of de respondent werkloos  is geweest in de periode tussen de 
eerste keer dat hij/zij het onderwijs heeft verlaten en de laatste keer. Met werkloos bedoelen we dat de 
respondent zonder werk zat, maar actief op zoek was naar werk. Of de respondent toen al dan niet 
ingeschreven was als werkloze of een werkloosheidsuitkering ontving, doet niet ter zake. 

 

Vraag 100: Heeft u tijdens uw studies in het reguli er onderwijs ooit gedurende één school of 
academiejaar minstens 1 maand betaalde arbeid verri cht?  

Betaalde arbeid: 

Het antwoord is “ja” indien voor minstens één school of academiejaar  aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- Een betaalde werkactiviteit van een aaneensluitende periode van 1 maand.  

- Een optelsom van korte periodes  van betaald werk gespreid over één school of academiejaar . 

Ook een deeltijdse betrekking  tijdens de studies komt in aanmerking. De minimale duurtijden worden als 
volgt vastgelegd: minimum 4 weken voltijds = 8 weken halftijds = 150 uur per jaar. 

De volledige duur van de studies komt in aanmerking. Het maakt ook niet uit wat het statuut was van de 
respondent op dat ogenblik.  

Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. Een academiejaar van 1 
oktober tot 30 september van het volgende jaar. 
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Vraag 101: Heeft u tijdens uw studies in het reguli er onderwijs ooit gedurende één school of 
academiejaar minstens 1 maand onbetaalde stage gelo pen?  

Onbetaalde stage: 

Met een onbetaalde stage  wordt een werkervaring bedoeld, waar de respondent geen loon  voor heeft 
ontvangen. Het kan echter zijn dat de respondent voor de stage een beperkte onkostenvergoeding  heeft 
ontvangen dat niet als loon werd beschouwd. De stage hoeft niet noodzakelijk gekoppeld te zijn aan het 
onderwijsprogramma, maar kan ook op vrijwillige basis zijn.  

Het antwoord is “ja” indien voor minstens één school of academiejaar  aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- Een onbetaalde stage gelopen van een aaneensluitende periode van 1 maand.  

- Een optelsom van korte periodes  van onbetaalde stages gespreid over één school of 
academiejaar . 

Ook een deeltijdse stage  tijdens de studies komt in aanmerking. De minimale duurtijden worden als volgt 
vastgelegd: minimum 4 weken voltijds = 8 weken halftijds = 150 uur per jaar. 

De volledige duur van de studies komt in aanmerking.  

Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. Een academiejaar van 1 
oktober tot 30 september van het volgende jaar. 

 

Vraag 102: Heeft u tijdens uw studies in het reguli er onderwijs ... ? 

Betaalde arbeid verricht in het kader van uw opleiding of stage: betaalde werkervaring dat een verplicht 
onderdeel is van het leerprogramma van de leerling of student (bv. stage, leertijd…). 

Betaalde arbeid verricht buiten het onderwijsprogramma: betaald werk buiten het opleidingsprogramma 
volgens de definitie van vraag 100 (vb. studentenjob, weekendwerk, avondwerk).  

 

 

Vraag 103: Eerder had u vermeld dat u een diploma l ager secundair of postsecundair niet-hoger 
onderwijs heeft behaald. Om welk soort opleiding gi ng het precies? 

 

Deze vraag is is enkel bestemd voor respondenten die op V88a over het hoogst behaalde diploma, één van 
de volgende antwoorden hebben gegeven: 

- Lager technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs (TSO, KSO, BSO)  (code 3) 

- Postsecundair niet-hoger onderwijs       (code 8) 

Het doel van deze vraag is om de respondenten te identificeren die beroepsonderwijs hebben gevolgd. 

 

Vraag 104: Waar vond het beroepssecundair onderwijs  dat gepaard ging met uw hoogst behaalde 
diploma, plaats? 

 

Deze vraag is bestemd voor alle respondenten met als hoogste diploma een diploma beroepsonderwijs, 
ongeacht het niveau (lager of hoger secundair) of het type (leertijd/leercontract).  

- Hoofdzakelijk op school: minstens 75% van uren gespendeerd op school. 

- Hoofdzakelijk op de tewerkstellingsplaats: minstens 75% van uren gespendeerd op de 
tewerkstellingsplaats. 

- Combinatie op school en op de tewerkstellingsplaats minder dan 75%, maar meer dan 25% van de 

- uren gespendeerd op school. 

 

Opm: de tewerkstellingsplaats is het bedrijf of de stageplaats waar de respondent praktijkervaring heeft 
opgedaan. Het gaat niet om de werkplaatsen of ateliers op school waar praktijklessen worden gegeven. 
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O. EERSTE BELANGRIJKE BETREKKING NADAT HET REGULIER ONDERWIJS VOOR HET LAATST 
WERD VERLATEN 

 

Vraag 105: Heeft u ooit een betrekking gehad van mi nstens 3 maanden? 

 

Het gaat om een betrekking: 

- nadat de respondent het onderwijs voor het laatst  heeft verlaten.  

- die minimaal 3 maanden  heeft geduurd zonder onderbreking   

- kan zowel voltijds als deeltijds zijn 

- kan zowel als loontrekkende, als zelfstandige als (onbezoldigd) meewerkend familielid zijn 

 

Opmerkingen: 

- Als loontrekkende  dient het te gaan om een betrekking van minstens 3 maanden zonder onderbreking 
bij dezelfde werkgever , los van eventuele verandering van functie of karakteristieken van de betrekking. 
Indien een leerkracht 2 maanden les geeft in school X en vervolgens 2 maanden in school Y, dan wordt 
dit niet als één betrekking van minstens 3 maanden beschouwd. Indien een wiskundige gedurende 2 
maanden als leraar in school X werkt om vervolgens 2 maanden als projectleider in dezelfde school X 
aan de slag te gaan, dan is er wel sprake van één betrekking van minstens 3 maanden. 

- Wanneer men via een interim-kantoor  tewerkgesteld is, dan bepaalt het verblijf bij éénzelfde bedrijf of  
organisatie waar men tijdelijk tewerkgesteld is of het om een periode van minimaal 3 maanden gaat. De 
band met het interim-bureau doet niet ter zake. Indien een leerkracht via een interim-kantoor voor 2 
maanden is tewerkgesteld in school X en vervolgens door hetzelfde interim-kantoor voor 2 maanden 
tewerkgesteld is in school Y, dan is niet aan de voorwaarden voldaan.  

- Leger- of burgerdienst, vrijwilligerswerk (onbezold igd), vakantiejobs en onbezoldigde stages  
komen niet in aanmerking. 

- Als iemand nu een betrekking heeft die nog geen 3 maanden geleden beg onnen is , dan dient men 
rekening te houden met de voorziene duur om te bepalen of de betrekking in aanmerking komt of niet. 
Indien de volgende voorwaarden vervuld zijn, dient ook “ja” geantwoord te worden: 

o Indien iemand een contract heeft van 3 maanden of langer. 

o Indien iemand een contract heeft voor een kortere periode, maar er gerust in is dat het contract 
verlegd zal worden. 

- Het is tevens mogelijk dat deze betrekking begonnen  is vóór de datum waarop de respondent  
het onderwijs voor het laatst verliet . 

 

Vraag 107: Het statuut van deze eerste betrekking v an minstens 3 maanden na het verlaten van het 
onderwijs was … 

 

Een loontrekkende  kan een bediende, arbeider, statutair of contractueel ambtenaar zijn.   

Een baan als zelfstandige of vrij beroep  kan met of zonder personeel zijn. 

 

Vraag 109: Deze eerste betrekking van minstens 3 ma anden was … 

 

Zoals bij V17 van de hoofdvragenlijst zal de respondent zelf oordelen of het om voltijds of deel tijds werk 
ging . Het aantal uren om van een voltijdse betrekking te spreken verschilt immers van sector tot sector.   

 

Vraag 110: Wat was de aanvangsdatum van deze eerste  betrekking van minstens 3 maanden? 

 

Het is mogelijk dat de eerste betrekking na het verlaten van het onderwijs al vóór de datum waarop men het 
onderwijs voor het laatst verliet is gestart. In dit geval zal het antwoord op V110 vóór de datum van V96 of 
V98 liggen. 
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Vraag 111: Wat was de einddatum van deze eerste bet rekking van minstens 3 maanden? 

 

De einddatum kan ten vroegste 3 maanden zijn na de aanvangsdatum dat  bij V110 is genoteerd . 

  

Vraag 112: Via welk kanaal heeft u uw eerste betrek king van minstens 3 maanden gevonden? 

 

Het gaat om het kanaal waarlangs men de eerste betrekking van minstens 3 maanden na het verlaten van 
het onderwijs heeft gevonden . Dus niet de kanalen waarlangs men heeft gezocht, maar die niet geleid 
hebben tot deze betrekkling. 

Er mag maar één enkel antwoord  gegeven worden. Dus enkel het hoofdkanaal  moet aangeduid worden.  

Code 2 via een openbare dienst voor arbeidsbemiddel ing  houdt in dat deze dienst u op de hoogte heeft 
gebracht van het bestaan van de vacature die uiteindelijk tot de betrekking heeft geleid. De informatie kan 
rechtstreeks naar de respondent gecommuniceerd zijn (vb. via telefoon, e-mail, brief, brochure…) of via de 
website van de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling bekendgemaakt zijn. 

Personen die een familiebedrijf overnemen  vallen onder code 8. Personen die als werknemer in een 
familiebedrijf tewerkgesteld worden of als meewerke nd gezinslid  meedraaien in de onderneming 
zonder dat er sprake is van een overname van het bedrijf, vallen onder code 6. 

 

P. SITUATIE NADAT HET ONDERWIJS VOOR HET LAATST WERD VERLATEN 

 

Vragen 113 en 114: Welk van de volgende situaties k wam het langst voor in de periode tussen het 
tijdstip waarop u het onderwijs voor het laatst ver liet en de start van uw eerste betrekking met een 
duur van minstens 3 maanden? 

Vragen 113 en 114 dienen enkel gesteld te worden aa n respondenten bij wie er meer dan 3 maanden 
verstreken waren tussen het tijdstip waarop ze het onderwijs voor het laatst hebben verlaten en het 
aanvangen van de eerste betrekking van minstens 3 m aanden. 

Indien er verschillende van de opgegeven situatie tijdens dez e periode van toepassing waren  op de 
respondent, dan dient enkel de situatie die het langst in tijd  heeft geduurd, geregistreerd te worden. 

Vakantieperiodes die onmiddellijk na het verlaten van het onderwijs genomen werden, komen niet in 
aanmerking. D.w.z. dat de vraag gesteld wordt over de periode na het verlaten van het onderwijs én na een 
eventuele vakantie of reis. 

Met een betrekking  bedoelt men alle banen (voltijds of deeltijds) met om het even welk statuut (bediende, 
arbeider of statutair of contractueel ambtenaar).  

Bij periodes zonder betrekking  wordt een onderscheid gemaakt tussen periodes waar men actief opzoek 
was naar werk en periodes waar men dit niet was.  

 

Q. SOCIALE ACHTERGROND 
 

Vraag 115: Wat is het niveau van het hoogste diplom a dat door uw vader werd behaald? 

Het hoeft niet noodzakelijk om de biologische vader  te gaan.  Het kan ook om de adoptieve vader  gaan 
of de persoon die instond voor de opvoeding van de respondent  (stiefvader, grootvader, …) en die door de 
respondent als ‘vader’ beschouwd wordt. Bij twijfel suggereer dan om de vaderfiguur te nemen toen de 
respondent 15 jaar oud was .  

Gebruik de code “niet van toepassing ” indien de vader onbekend is of overleden was vóór de respondent 
15 jaar oud was. Ook personen opgegroeid in een instelling vallen hieronder.  
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Vraag 116: Wat is het geboorteland van uw vader? 

Indien de respondent geen land kan opgeven, is het toegelaten een landengroep op te geven (vb. Europese 
unie, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Centraal-Afrika, West-Afrika, Midden-
Oosten, Australië, Azië).  

Indien het land onbekend is, dan noteert u “onbekend”. 

 

Vraag 117: Wat is het niveau van het hoogste diplom a dat door uw moeder werd behaald? 

Het hoeft niet noodzakelijk om de biologische moede r te gaan.  Het kan ook om de adoptieve moeder  
gaan of de persoon die instond voor de opvoeding van de respondent  (stiefmoeder, grootmoeder, …) en 
die door de respondent als ‘moeder” beschouwd wordt. Bij twijfel suggereer dan om de moederfiguur te 
nemen toen de respondent 15 jaar oud was .  

Gebruik de code “niet van toepassing ” indien de moeder onbekend is, of overleden was vóór de 
respondent 15 jaar oud was. Ook personen opgegroeid in een instelling vallen hieronder.  

 

Vraag 118: Wat is het geboorteland van uw moeder? 

Indien de respondent geen land kan opgeven, is het toegelaten een landengroep op te geven (vb. Europese 
unie, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Centraal-Afrika, West-Afrika, Midden-
Oosten, Australië, Azië).  

Indien het land onbekend is, dan noteert u “onbekend”. 

 

Bijalge: enkele voorbeelden i.v.m. het verlaten en terugkeren naar het onderwijs 
 

• Ann, geboren in 1975, heeft het secundair onderwijs (humaniora) voltooid in 1993, heeft het jaar 1993-
1994 in de Verenigde Staten doorgebracht (woonde bij een gezin en was ingeschreven bij de 
plaatselijke high school), en zodra zij terug in het land was, verder gestudeerd (voor industrieel 
ingenieur), en afgestudeerd in juli 1998. Zij heeft dus nooit het onderwijs onderbroken; bijgevolg heeft 
Ann het onderwijs voor het eerst in 1998 verlaten. 

• Bob, geboren in 1975, heeft gekozen om na het secundair onderwijs zijn legerdienst te volbrengen (van 
september 1993 tot augustus 1994), hij begint daarna aan medische studies en behaalt zijn diploma in 
2002. Het jaar legerdienst betekent niet dat het onderwijs onderbroken werd; bijgevolg heeft Bob het 
onderwijs voor het eerst in 2002 verlaten.  

• Chris, die zijn diploma van het hoger secundair kunstonderwijs in 1998 behaalde, beslist, na 
afwisselende werkloosheid en tijdelijke baantjes, in 2001 opnieuw te studeren voor maatschappelijk 
assistent, en behaalt zijn diploma in 2004. Hij heeft dus het onderwijs voor het eerst verlaten in 1998 en 
voor het laatst in 2004 (de onderbreking van de studies duurt meer dan 1 jaar, nl. 3 jaar wat wijst op een 
“terugkeer naar het onderwijs”). 

• Doris, met een diploma van het algemeen hoger secundair onderwijs op zak in 2000, schrijft zich in aan 
de universiteit (eerste kandidatuur in de economische wetenschappen) voor het academiejaar 2000-
2001, en zakt op beide zittijden van 2001; ze beslist te bissen, maar geeft uiteindelijk op na de 
tussenexamens van januari 2002. Zij verliet voor het eerst het onderwijs in 2002 (ofschoon haar hoogste 
diploma al behaald werd in 2000). 

• Erik, geboren in 1977, is licentiaat in de natuurkundige wetenschappen geworden in 1999. Na 5 jaar 
werk in Afrika keert hij naar België terug in 2004, en verdedigt een doctoraatsthesis in de 
landbouwkunde in november 2008. Hij verliet het onderwijs voor het eerst in 1999 en voor het laatst in 
2008 (de onderbreking van de studies duurde meer dan 1 jaar, nl. 5 jaar wat wijst op een “terugkeer naar 
het onderwijs”. 

• Zeventienjarige Francine behaalt een diploma van het lager secundair beroepsonderwijs in juni 2004; 
thans is ze in alternerende opleiding: ‘s ochtends op school, ‘s namiddags als leermeisje bij een garagist 
die haar 8 EUR/uur betaalt. Francine (ook al werkt ze halftijds tegen betaling, heeft dus “ja” geantwoord 
op V1 (hoofdvragenlijst), en zal als werkende persoon worden beschouwd) heeft het onderwijs nog niet 
verlaten – bij V96 88/8888 invullen. 

 


