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Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie 
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel 

Ondernemingsnummer: 0314.595.348 

 

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2009 
Speciale module “Toegang van jongeren tot de arbeid smarkt” 

Tweede kwartaal 2009 
 

Vragen te stellen aan alle personen van 15 tot en m et 34 jaar. 

De vragen van de module moeten persoonlijk door de respondent beantwoord worden, dus niet door een pro xi! 

 

N. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER HET REGULIER 
ONDERWIJS 

(In te vullen voor elk lid van het huishouden tusse n 15 en 34 jaar, zie 
huishoudformulier p. 2) 

Ga naar vraag  � 

A0. Start interview:  I___I___I u. I___I___I min. 

Dag: I___I___I    Maand: I___I___I  
96 

96. Tot slot nog enkele vragen over de toegang van jongeren 
tot de arbeidsmarkt. De vragen die handelen over he t 
onderwijs, hebben enkel betrekking op het regulier 
onderwijs, met inbegrip van leercontract en sociale  
promotie.  

 Wanneer heeft u het onderwijs voor het eerst voor 
minstens 1 jaar verlaten? Geef de maand en het jaar .  

- (MM / JJJJ)  ..................................  I___I___I / I___I___I___I___I 97 

- (Noteer 00 indien de maand onbekend is) 97 

- (Noteer 88/8888 indien onderwijs nog niet verlaten)  100 

- (Noteer 99/9999 indien nooit onderwijs gevolgd)  115 

97. Bent u nadat u het onderwijs voor de eerste kee r voor 
minstens 1 jaar heeft verlaten, opnieuw gaan studer en? Met 
opnieuw gaan studeren bedoelen we het volgen van ee n 
opleiding die leidt tot een diploma of certificaat.  Dit kan 
zowel voltijds als deeltijds, overdag of in avondon derwijs 
zijn. Het doet er niet toe of het diploma of certif icaat ook 
effectief behaald is. Het gaat hier niet om korte o f 
modulaire opleidingen.   

- Ja  ....................................................................................... 1 98 
- Neen  ................................................................................... 2 100 

98. Wanneer verliet u het onderwijs voor het laatst ? Geef de 
maand en het jaar.  

- (MM / JJJJ)  ..................................  I___I___I / I___I___I___I___I 99 

- (Noteer 00 indien de maand onbekend is) 99 

- (Noteer 88/8888 indien opleiding nog lopende of pas begonnen)  100 

99. Was u tussen het tijdstip waarop u voor het eer st en het 
laatst het onderwijs verliet, een periode werkloos en actief 
op zoek naar werk?  

- ja, minder dan één maand ................................................... 1 100 
- ja, één tot minder dan drie maanden.................................... 2 100 
- ja, drie tot minder dan zes maanden .................................... 3 100 
- ja, zes maanden tot minder dan een jaar ............................. 4 100 
- ja, een jaar of meer dan een jaar ......................................... 5 100 
- neen  ................................................................................... 6 100 

Ga naar vraag  � 

100. Heeft u tijdens uw studies in het regulier ond erwijs ooit 
gedurende één school of academiejaar minstens 1 maa nd 
betaalde arbeid verricht? Het hoeft niet noodzakeli jk om 
een aaneensluitende periode te gaan.   

- ja  ......................................................................................... 1 102 
- neen  .................................................................................... 2 101 

101. Heeft u tijdens uw studies in het regulier ond erwijs ooit 
gedurende één school of academiejaar minstens 1 maa nd 
onbetaalde stage gelopen? Het hoeft niet noodzakeli jk om 
een aaneensluitende periode te gaan. Indien u enkel  een 
onkostenvergoeding heeft ontvangen, dan antwoordt u  ja.   

- ja  ......................................................................................... 1 E14 
- neen  .................................................................................... 2 E14 

102. Heeft u tijdens uw studies in het regulier ond erwijs ... ?  

- enkel betaalde arbeid verricht in het kader van uw 
opleiding of stage ................................................................. 

1 E14 

- enkel betaalde arbeid verricht buiten het 
onderwijsprogramma ............................................................ 

2 E14 

- combinatie van beiden  ......................................................... 3 E14 

E14: Respondenten die een diploma lager secundair t echnisch, 
kunst- of beroeps onderwijs of een postsecundair ni et-
hoger onderwijs hebben behaald als hoogste diploma 
(V88a = 3 of 8)   .......................................................................  103 
Respondenten die een diploma hoger secundair beroep s 
onderwijs als hoogste diploma hebben behaald (V88a = 7)  104 
Andere gevallen (V88a = 1, 2, 4, 5, 6, of 9-18)  .......................  E15 

103. Eerder had u vermeld dat u een diploma lager s ecundair of 
postsecundair niet-hoger onderwijs heeft behaald. O m welk 
soort opleiding ging het precies?  

- Algemeen secundair onderwijs (ASO) .................................. 1 E15 
- Technisch secundair onderwijs (TSO) .................................. 2 E15 
- Kunstsecundair onderwijs (KSO) .......................................... 3 E15 
- Beroepsonderwijs (BSO), deeltijds beroepsonderwijs 

(DBSO) of leercontract ......................................................... 4 104 

104. Waar vond het beroepssecundair onderwijs dat g epaard 
ging met uw hoogst behaalde diploma, plaats?  

- hoofdzakelijk op school ........................................................ 1 E15 
- hoofdzakelijk op de tewerkstellingsplaats ............................. 2 E15 
- gecombineerd op school en op de tewerkstellingsplaats ...... 3 E15 

 
E15: Respondenten die het onderwijs minstens één ke er 

hebben verlaten (V96 ≠ 88/8888 of 99/9999)  ........................  105 
Respondenten die het onderwijs nog nooit hebben 
verlaten (V96 = 88/8888 of 99/9999)  ......................................  115 

Groep / huishouden / respondent nr.:  
I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 

Naam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Voornaam  : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Gsm:  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / dag: ....    uur:  .......  

Tel.: I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / dag : ....    uur:  .......   
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O. EERSTE BETREKKING VAN MINSTENS DRIE MAANDEN 
NADAT HET REGULIER ONDERWIJS VOOR HET LAATST 
WERD VERLATEN 

Ga naar vraag  � 

105. Heeft u sinds u het onderwijs voor het laatst heeft verlaten,  
een betrekking gehad van minstens 3 maanden?  

- Ja, mijn huidige betrekking is mijn eerste betrekking van 
minstens 3 maanden ........................................................... 1 112 

- Ja, maar mijn eerste betrekking van minstens 3 maanden 
is al beëindigd ...................................................................... 2 106 

- Nee, ik heb sinds ik het onderwijs voor het laatst heb 
verlaten geen betrekking van minstens 3 maanden gehad .. 3 115 

106. Wat was uw beroep of functie van deze eerste b etrekking 
van minstens 3 maanden? Geef een precieze omschrijv ing.  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  107 

I___I___I___I  

107. Het statuut van deze eerste betrekking van min stens 3 
maanden na het verlaten van het onderwijs was …  

- loontrekkende  ..................................................................... 1 108 
- zelfstandige / vrij beroep  ..................................................... 2 110 
- meewerkend gezinslid  ........................................................ 3 110 

108. Ging het om …  
- … vast werk, d.w.z. een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur of een statutair ambt  ................................ 1 109 
- … tijdelijk werk  .................................................................... 2 109 

109. Deze eerste betrekking van minstens 3 maanden was …  
- een voltijdse betrekking ....................................................... 1 110 
- een deeltijdse betrekking ..................................................... 2 110 

110. Wat was de aanvangsdatum van deze eerste betre kking 
van minstens 3 maanden? Geef de maand en het jaar.  

- (MM / JJJJ)  ..................................  I___I___I / I___I___I___I___I 111 

- (Noteer 00 indien de maand onbekend is) 111 

111. Wat was de einddatum van deze eerste betrekkin g van 
minstens 3 maanden? Geef de maand en het jaar. 

(Moet minstens 3 maanden na V110 zijn)  

- (MM / JJJJ)  ..................................  I___I___I / I___I___I___I___I 112 

- (Noteer 00 indien de maand onbekend is) 112 

112. Via welk kanaal heeft u deze eerste betrekking  van 
minstens 3 maanden gevonden? 

(Eén enkel antwoord mogelijk) 
 

- via een onderwijsinstelling  .................................................. 1 E16 
- via een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling zoals de 

VDAB, ACTIRIS (FOREM, ADG), lokale werkwinkel ............ 2 E16 

- via een uitzend-, wervings- of selectiebureau zoals 
bijvoorbeeld interim-kantoren en SELOR. ............................ 3 E16 

- via advertenties in de pers of op internet ............................. 4 E16 

- rechtstreekse, spontane sollicitatie bij werkgever ................ 5 E16 

- via familie of vrienden  ......................................................... 6 E16 

- tijdens de studies als jobstudent, stagiair of vrijwilliger, 
ervaring opgedaan bij hetzelfde bedrijf .................................

 

7 E16 

- gestart met eigen bedrijf  ..................................................... 8 E16 

- werkgever nam zelf contact op  ........................................... 9 E16 

- via een dienstencheque-onderneming  ................................ 10 E16 

- andere (omschrijving)  .........................................................   

  ............................................................................................ 11 E16 

 
 

 

P. SITUATIE NADAT HET ONDERWIJS VOOR HET LAATST 
WERD VERLATEN 

Ga naar vraag  � 

E16: Indien er 3 maanden of meer verstreken waren t ussen het 
tijdstip waarop M_ het onderwijs voor het laatst ha d 
verlaten en het aanvangen van de eerste betrekking van 
minimaal 3 maanden (te bepalen a.d.h.v. V96/V98 en V110) 113 
Indien er minder dan 3 maanden verstreken waren tus sen 
het tijdstip waarop M_ het onderwijs voor het laats t had 
verlaten en het aanvangen van de eerste betrekking van 
minimaal 3 maanden (te bepalen a.d.h.v. V96/V98 en V110) 115 

113. Welke van de volgende situaties kwam het langs t voor in 
de periode tussen het tijdstip waarop u het onderwi js voor 
het laatst verliet en de start van uw eerste betrek king met 
een duur van minstens 3 maanden. U … 

(Eén enkel antwoord mogelijk)  
- had één of mee betrekkingen korter dan 3 maanden  ........... 1 115 

- vervulde uw militaire dienstplicht  ......................................... 2 115 

- had geen betrekking, maar was wel actief werkzoekend ...... 3 115 

- had geen betrekking en was niet actief werkzoekend ........... 4 114 

114. Waarom was u toen niet werkzoekend?    

     - om familiale redenen  ...................................................... 1 115 

     - deelname aan opleiding(en) buiten het regulier 
     onderwijssysteem  ...........................................................

2 115 

     - vrijwilligersactiviteiten  ..................................................... 3 115 

     - gezondheidsproblemen  .................................................. 4 115 

     - andere (omschrijving)  .....................................................   

      ......................................................................................... 5 115 

Q. SOCIALE ACHTERGROND 

115. Om te eindigen nog enkele vragen over uw ouder s. 
Wat is het niveau van het hoogste diploma dat door uw 
vader werd behaald?  

- geen diploma ........................................................................ 1 116 
- lager onderwijs  .................................................................... 2 116 
- lager secundair onderwijs ..................................................... 3 116 
- hoger secundair onderwijs .................................................... 4 116 
- hoger onderwijs  ................................................................... 5 116 
- niet van toepassing  .............................................................. 6 117 

116. Wat is het geboorteland van uw vader? (Noteer het land)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  117 

117. Wat is het niveau van het hoogste diploma dat door uw 
moeder werd behaald?  

- geen diploma ........................................................................ 1 118 
- lager onderwijs  .................................................................... 2 118 

- lager secundair onderwijs ..................................................... 3 118 

- hoger secundair onderwijs .................................................... 4 118 

- hoger onderwijs  ................................................................... 5 118 

- niet van toepassing  .............................................................. 6 AT 

118. Wat is het geboorteland van uw moeder? (Noteer het land)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  AT 

 
AT. ... Einde interview: I___I___I u. I___I___I min.  X 

 


