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Wijzigingen EBB 2010B ten opzichte van EBB 2010A 

 
• De EBB 2010B maakt gebruik van de basisvragenlijst 2010B. 
• Ten behoeve van de ad hoc module 2010 zijn de volgende blokken toegevoegd: 

o Regelmatige Zorg Ad hoc 
o Regeling werktijden Ad hoc 
o Zorg Ad hoc 
o Arbeidsmarktsituatie en zorg voor jongste kind Ad hoc 
o Opvang jongste kind Ad hoc 

• Beroep.IntroBeroep: De vraagtekst is aangepast, omdat er niet meer in de basisvragenlijst naar beroep wordt gevraagd. 
• Werkzoeken: bij de toegangsvoorwaarden voor het blok Zoekgedrag is een fout in de toegangsvoorwaarden verbeterd. 

Indien Betwrknu = nee is moet Wil_12Ur = [nee] gelden in plaats van Wil_12Ur = [ja]. OPs met Wil_12Ur = [ja] (zoals 
het er eerst stond) komen in het blok terecht ongeacht de waarde op Betwrknu.  

• MeerMinder.RedenPT: label ‘[verviel]’ gewijzigd in ‘[nietgev]’. Het betreft enkel een wijziging van het schema, niet 
van de source. 

• Zoekgedrag.WrkKomen: ‘jaar’ gewijzigd in ‘half jaar’. Het betreft enkel een wijziging van het schema, niet van de 
source. Daar stond al, net als in het verleden ‘half jaar’. Bij het maken van de nieuwe schema’s was per abuis het woord 
‘half’ weggevallen. 

• Onderwijs Gevolgd.IntrOplG: De introductietekst is aangepast, omdat er niet meer terug hoeft worden te verwezen naar de 
onderwijsvragen in de basisvragenlijst. 
Onderwijs Gevolgd.OplNaLoNL: De vraag is niet langer een STEL VAST vraag, omdat er in de basisvragenlijst geen 
onderwijsvragen meer worden gesteld. 

• Onderwijs Gevolgd Buitenland: routingvoorwaarden aangepast. Het betreft enkel een wijziging van het schema, niet van 
de source. 

• EindePersoonsvragenlijst.OPKlaar: De tekst ‘Dit waren de vragen voor deze persoon’ wordt alleen getoond bij 
meerpersoonshuishoudens of in vervolgpeilingen.  

• Blok Werving EBB Vervolgpeilingen: 65 plus huishoudens worden voor tweede peiling geworven. De werving van de 
EBB werd eerder in het schema van de basisvragenlijst beschreven. Dit gebeurt nu in het schema van de EBB. 
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Legenda 

 
In de schema’s wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende omschrijvingen: 
 
[antwoord]  de blaisenaam van de antwoordcategorie 
response Geldig antwoord. Dat wil zeggen, dat er een antwoord op de vraag is en dat antwoord niet ‘weet 

niet’ of ‘weigert’ is. 
wn  weet niet 
wg  weigert 
empty  vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 
leeg  vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 
nodk  ‘weet niet’ niet toegestaan (no don’t know) 
norf  ‘weigert’ niet toegestaan (no refusal) 
harde controle Melding dat het betreffende antwoord niet ingevuld mag worden. Verder gaan is pas mogelijk 

als het antwoord gewijzigd is.  
zachte controle Controle of het betreffende antwoord juist is. Verder gaan is mogelijk zonder het antwoord te 

wijzigen. 
($i) voorwaarde  Imputatievoorwaarde die geen betrekking heeft op de routing  
voorwaarde ($i)  Routingvoorwaarde die tevens dienst doet als imputatievoorwaarde 
vraag := [antwoord] Vraag krijgt de waarde ‘antwoord’ 
TOmschrijving  Type antwoordmogelijkheden, zie hoofdstuk Types 
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Voor OP[ i]

Oud. Betwrknu = [ ja ] Anders

Inventarisatie werkkringen Terugkoppeling

Inventarisatie werkkringen

AndersInvWerk . Betwerknu = [ ja] 

Arbeidsrelatie ( werkkring[  i])

ArbRel. WrkNemer = [ ja] of ArbRel.BedrPrak = [ nvt] Anders

Dienstverband (werkkring[i  ])

Arbeidsuren ( werkkring[  i])

Referentieweek ( werkkring[  i])

Peilnr = 2 Anders

Regelmatige Zorg Ad hoc module

huishoudniveau

Blokkenschema 
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werkkring[1]

Ouderschapsverlof

Anders

AndersInvWerk.Betwrknu = [ja]

Ziekteverzuim

OP = lidHHkern en 
aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar >= 1 en 

ArbRel[1].Afl_ArbRel = [werkn] en 
ArbUren[1].Afl_Uren  >= 12

Anders

ArbRel[1].Afl_ArbRel  = [werkn]/[freelan]

Overwerk vervolgpeilingen

Anders

Overwerk eerste peiling

Peiling 1 Vervolgpeiling

Peiling 3 Anders

Peiling 2

Regeling werktijden

Anders

ArbRel[1].Wrknemer = [ja] Anders

Regeling werktijden Ad hoc module
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Anders

Anders
Peiling 1 en werkkring[1] en 

ArbUren[1].Afl_Uren  > 0

Woon-werkverkeer tweede peiling  Woon-werkverkeer eerste peiling

Peiling 2 en 
ArbUren[i].Afl_Uren  > 0

InvWerk.Betwrknu = [ja]

ArbRel.Wrknemer = [ja]

Bedrijf werknemers Bedrijf niet-werknemers

ArbRel.Wrknemer <> [ja]

Anderspeiling 1 of nieuwe werkkring of nieuw persoon

Werkkring[1]

Beroep

Anders

Afleiding uren totaal
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Retro

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW

Anders

Werkzoeken

Lft_OP < 75 Anders

Peiling 1 of (peiling 2 en nieuw persoon)

Anders

Anders

Arbeidssituatie en zorg voor jongste kind Ad hoc mo dule

Anders

Opvang Jongste Kind Ad hoc module

Nkind14  >= 1 en
OP eerste lid Hhkern waarvoor persoonsvragenlijst wordt ingevuld

Peilnr = 2 en OP lid Hhkern

AndersNKind7 >= 1 en
RefWeek.RefWkNietWrk  <> [ZwangVlf] en 
RefWeek.RefWkMinderWrk  <> [ZwangVlf]
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Arbeidsgehandicapten

AndersPeiling 3 en 
(Lft_OP < 65 of 
(Lft_OP > 64 en (Willen.Wilwerk = [ja] of InvWerk.Betwrknu = [ja])))

Onderwijs

Arbeidsbureau

Levensloop

Peiling 3 en ArbRel[1].Afl_Arbrel = [werkn] Anders

Pensioen

Peiling 3 en Lft_OP > 49 Anders

Vakbond

Peiling 3 en ArbRel[1].Afl_Arbrel  <> [ZelfdD]/[ZelfdO]/[MeeWerk] Anders
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OP Klaar

Maatschappelijke positie

Peiling 2 Anders

Verhuis

Peiling 1 en (InvWerk.SindsWJr[1]  = referentiejaar of InvWerk.SindsWJr[1]  = referentiejaar – 1) Anders

Peiling 1 Anders

huishoudniveau

Einde EBB 

Afsluiting en werving EU-SILC

Parameter EUSILC = 1 Anders

Afsluiting en werving EBB

Nationaliteit

Geboorteland

Geboorteland vader/moeder
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Types 
 
Sommige antwoordmogelijkheden worden een aantal keer gebruikt in de vragenlijst. In dat geval kan een type gedefinieerd 
worden: de antwoordmogelijkheden worden één keer beschreven worden en hierheen wordt steeds terug verwezen. De types 
worden hier beschreven. 
 

TJaNee 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee   [Nee] 

 
TUren 

0..95 
 

TMaand 
1. Januari 
2. Februari  
3. Maart 
4. April 
5. Mei 
6. Juni 
7. Juli 
8. Augustus 
9. September 
10. Oktober 
11. November 
12. December 

 
TJaar 

1900..2030 
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Blok Regelmatige Zorg Ad hoc module 
 
 
RegResp 

 STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen op dit moment? 
1. (($1) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
2. (($2) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
3. (($3) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
4. (($4) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
5. (($5) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
6. (($6) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
7. (($7) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
8. (($8) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
9. (($9) Iemand anders uit het huishouden    [IemAnd] 

 
InlZorg 

 Ik wil u eerst vragen stellen over de zorg voor kinderen, zieke familieleden of vrienden. Onder zorg wordt NIET 
verstaan financiële steun, vrijwilligerswerk namens een instelling of organisatie, of zorg in het kader van betaald werk. 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
 

Invent15min 
 >> ENQ: * Zorg voor gezond of ziek kind.<< 

Zorgt u ($10 of iemand anders uit uw huishouden) regelmatig voor een kind dat jonger is dan 15 jaar en geen deel uit 
maakt van uw huishouden?  
TJaNee 
 

Zorg15min 
>> ENQ: * Zorg voor gezond of ziek kind. 
 * Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
STEL VAST: Wie verleent die zorg? 
1. (($1) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
2. (($2) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
3. (($3) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
4. (($4) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
5. (($5) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
6. (($6) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
7. (($7) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
8. (($8) <regelnr HHBox geslacht leeftijd geboortedatum >) 
9. Iemand anders uit het huishouden    [IemAnd] 
Nodk, norf 

 
Invent15plus 
 Zorgt u ($10 of iemand anders uit uw huishouden) regelmatig voor een familielid, vriend of vriendin van 15 jaar of 

ouder die ziek of hulpbehoevend is? Het kan gaan om zorg voor iemand binnen of buiten uw huishouden. 
 TJaNee 
 
Zorg15plus 
 >>ENQ:  Meerdere antwoorden mogelijk<< 
 STEL VAST: Wie verleent die zorg? 

1. (($1) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
2. (($2) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
3. (($3) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
4. (($4) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
5. (($5) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
6. (($6) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
7. (($7) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
8. (($8) <regelnr HHBox geslacht geboortedatum leeftijd>) 
9. Iemand anders uit het huishouden    [IemAnd] 
Nodk, norf 
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Invent15min

Zorgt u regelmatig voor een kind dat jonger is dan 15 jaar en geen deel uit maakt van uw huishouden? 

Zorgt u regelmatig voor een familielid, vrien of vriendin van 15 jaar of ouder die ziek of hulpbehoevend is? 

Ik wil u eerst vragen stellen over de zorg voor kinderen en zieke familieleden en vrienden. 

InlZorg

Alleen indien:
Peilnr = 2 en 

huishoudniveau

Endblock

STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen op dit moment?

RegResp

andersAantal personen in huishouden van 15 jaar of ouder > 1 ($10) 

($1) Leeftijd persoon regelnr 1 HHBox > 14 jaar 
($2) Leeftijd persoon regelnr 2 HHBox > 14 jaar
($3) Leeftijd persoon regelnr 3 HHBox > 14 jaar
($4) Leeftijd persoon regelnr 4 HHBox > 14 jaar
($5) Leeftijd persoon regelnr 5 HHBox > 14 jaar
($6) Leeftijd persoon regelnr 6 HHBox > 14 jaar
($7) Leeftijd persoon regelnr 7 HHBox > 14 jaar
($8) Leeftijd persoon regelnr 8 HHBox > 14 jaar
($9) AantalPP > 8

Afleiding OP15min en OP15plus

OP15Min[OP] = 1 als regelnummer OP in Zorg15Min.
OP15Plus[OP] = 1 als regelnummer OP in Zorg15Plus.

[ja] en aantal personen in huishouden van 15 jaar en ouder > 1 anders

Zorg15min

STEL VAST: Wie zorgt er verleent de zorg?

Invent15plus

[ja] en aantal personen in huishouden van 15 jaar en ouder > 1 anders

Zorg15plus

STEL VAST: Wie zorgt er verleent de zorg?
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Blok Inventarisatie Werkkringen Terugkoppeling 
 

T_ZelfWrk[1] 
 De vorige keer werkte u <Oud.InvWerk.Werknaam[1]>. Is dat nog steeds zo? 

1. Ja     [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Ja, maar werknaam klopt niet  [Werkfout] 

 
CorrWrkn[1] 
 >>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden.<< 
 Wat is dan de juiste werknaam? 
 STRING [40] 
 Nodk, norf 
 
  
T_ZelfWrk[2] 
 De vorige keer werkte u <Oud.InvWerk.Werknaam[2]>. Is dat nog steeds zo? 

1. Ja     [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Ja, maar werknaam klopt niet  [Werkfout] 

 
CorrWrkn[2] 
 >>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden.<< 
 Wat is dan de juiste werknaam? 
 STRING [40] 
 Nodk, norf 
 
 
AndWrkr 
 Heeft u op dit moment nog een andere betaalde werkkring? 
 TJaNee 
 
Werknaam 
 >>ENQ: * Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden. 
  * Bij meerdere werkkringen de grootste noteren.<< 
  STEL VAST: <werknaam nieuwe werkkring> 
 STRING [40] 
 Nodk, norf 
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[Werkfout]

Alleen indien:
Oud.BetWerkNu = [Ja]

De vorige keer werkte u bij <oud.werknaam[1]>. Is dat nog steeds zo?

T_ZelfWrk[1]

anders

Wat is dan de juiste werknaam?

CorrWrkn[1]

Oud.Werknaam[2] = response anders

De vorige keer werkte u bij <oud.werknaam[2]>. Is dat nog steeds zo?

T_ZelfWrk[2]

[Werkfout]

Wat is dan de juiste werknaam?

anders

CorrWrkn[2]

Heeft u op dit moment nog een andere betaalde werkkring?

AndWrkr

[Ja] anders

Werknaam

Werknaam

(T_ZelfWrk[1]  = [ja]/[werkfout] en T_ZelfWrk[2]  = [nee]/wn/wg/leeg) of
(T_ZelfWrk[1]  = [nee]/wn/wg en T_ZelfWrk[2]  = [ja]/[werkfout])

anders

OP heeft één 
werkkring 
hetzelfde als de 
vorige keer

OP heeft twee 
werkkringen 

hetzelfde als de 
vorige keer

T_ZelfWrk[1]  = [ja]/[werkfout] en 
T_ZelfWrk[2]  = [ja]/[werkfout]

Endblock

OP heeft geen 
werkkring 

hetzelfde als de 
vorige keer

Afl_AantWerk := [Geen]
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SindsWjr 
 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 
 STEL VAST: Sinds welk jaar? 
 TJaar 

 
Harde controle SindsWJr 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 

Zachte controle SindsWJr 
OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 
Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 
SindsMnd 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 
 STEL VAST: Sinds welke maand? 
 TMaand 

 
Harde controle SindsWJr en SindsMnd 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 

Langer1J 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  
 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 
2. 1 jaar of langer  [Langer] 

 
Blangwrk 
 >>ENQ: Indien onbekend houd bestaande volgorde aan.<<  
 STEL VAST: In welke werkkring werkt OP het meest? 
 Overzicht werkkringen 

1..2, nodk, norf 
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Afl_AantWerk := [Een]Afl_AantWerk := [Tweeplus]

AndWrkr = [ja] T_ZelfWrk[1]  = [ja]/[werkfout] en 
T_ZelfWrk[2]  = [ja]/[werkfout]AndWrkr = [nee]/wn/wg

Afl_AantWerk := [Tweeplus]

Afl_AantWerk = [tweeplus]
Anders

STEL VAST: In welke werkkring werkt OP het meest?

Blangwrk

($1) T_ZelfWrk[1]  = [ja]
($2) T_ZelfWrk[1]  = [werkfout]
($3) T_ZelfWrk[2]  = [ja]
($4) T_ZelfWrk[2]  = [werkfout]
($5) AndWrkr = [ja]

Endblock

SindsWJr

STEL VAST: Sinds welke maand?

SindsMnd
referentiejaar – SindsWJr =< 5 Wn/wg

Weet u of het al langer dan 1 jaar is?

Langer1J

SindsWJr = wn/wg of
(SindsMnd = wn/wg en 
referentiejaar - SindsWJr = 1)

Anders

Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring?

Anders

Referentiejaar/maand < 

SindsWJr/SindsMnd 

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle
Anders

SindsWJr Lft_OP < 12 jaar

OP was nog geen 12 jaar

Controle
Anders

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle

Anders

Referentiejaar < SindsWJr
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Blok Inventarisatie Werkkringen 
 

InlInv 
 ($1 Er zijn al een aantal vragen geweest over uw betaalde werkzaamheden. Daar wil ik nu graag meer vragen over 

stellen.) 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 
Betwerk 
 De volgende vragen gaan over uw huidige situatie op de arbeidsmarkt. 
 Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 
 TJaNee, nodk, norf 

 
EenMeerW 
 Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één? 
 Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee. 
 >>ENQ: Als toch geen betaald werk, corrigeer vorige vraag.<< 

1. Eén    [Een] 
2. Meer dan één    [Meer] 

 Nodk, norf 
 
Zelfstan 
 Bent u werkzaam in een eigen bedrijf? 
 TJaNee 

 
MeeWerk 
 Of in een bedrijf van uw partner of een familielid? 

 TJaNee 
 

Betwrknu 
 Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet 
    TJaNee, nodk, norf 
 

N_Wrkkr 
 ($1 U heeft aangegeven dat u meer dan één werkkring heeft. Hoeveel zijn dat er in totaal? 
 >>ENQ: Indien toch 1, ga terug in de vragenlijst om te corrigeren<<) 

($2 STEL VAST: Op hoeveel? 
>>ENQ: Indien toch 1, corrigeer vorige vraag.<<) 

 2..7, nodk, norf 
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Heeft u op dit moment betaald werk?

[nee][ja]

Endblok

Betwerk

Alle respondenten

Eén werkkring of meer dan één? Bent u werkzaam in een eigen bedrijf?

[nee]/wn/wg

Of in een bedrijf van partner of 
familielid?

[nee]/wn/wg

BetWrkNu := Nee

Zelfstan

Meewerk

[ja]

[ja]

EenMeerW

Peiling = 1

Kopieer variabelen 
BetWerk , EenMeerW, 
ZelfStan,  MeeWerk, 

BetWrkNu uit 
Basisvragenlijst

EenMeerW := [Een]

BetWrkNu = Ja

BetWrkNu := Ja

Peiling <> 1

EenMeerW = [Meer]
(($1) Peiling = 1)

(($2) anders)

$1 U heeft aangegeven dat u meer dan één werkkring heeft. Hoeveel zijn dat er in totaal? / $2 STEL VAST: 
 Hoeveel?

N_Wrkkr

anders

Afl_AantWerk = [Geen] / EmptyAfl_AantWerk = [Een] / [Tweeplus]

Kopieer 
variabelen uit 
InventWerk 

terugkoppeling

anders

($1 Er zijn al een aantal vragen geweest over uw betaalde werkzaamheden. Daar wil ik nu graag meer vragen over stellen.)
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.

InlInv

($1) Peiling = 1 en Basis.Betwerk.Betwrknu = [ja]
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Werknaam[1] 
 >>ENQ: * Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden. 
  * Werkkring waar OP de meeste uren werkt($1, waar al vragen over zijn gesteld in de basisvragenlijst).<< 
 STEL VAST: <werknaam> werkkring 1 
 STRING[40], nodk, norf 
 
SindsWjr[1] 
 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 
 STEL VAST: Sinds welk jaar? 
 TJaar 

 
Harde controle SindsWJr[1] 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 

Zachte controle SindsWJr[1] 
OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 
Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 
SindsMnd[1] 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 
 STEL VAST: Sinds welke maand? 
 TMaand 

 
Harde controle SindsWJr[1] en SindsMnd[1] 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 

Langer1J[1] 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  
 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 
2. 1 jaar of langer  [Langer] 
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Werknaam werkkring 1

Werknaam[1]

Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring?

SindsWJr[1]

STEL VAST: Sinds welke maand?

SindsMnd[1]

referentiejaar – SindsWJr[1] =< 5 Anders

Weet u of het al langer dan 1 jaar is?

Langer1J[1]

SindsWJr[1] = wn/wg of
(SindsMnd[1] = wn/wg en referentiejaar - SindsWJr[1] = 1)

Anders

Referentiejaar/maand < 

SindsWJr/SindsMnd 

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle
Anders

SindsWJr Lft_OP < 12 jaar

OP was nog geen 12 jaar

Controle
Anders

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle

Anders

Referentiejaar < SindsWJr

Wn/wg
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Werknaam[2] 
 >>ENQ: * Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden.<< 
 STEL VAST: <werknaam> werkkring 2 
 STRING[40] 
 Nodk, norf 
 
SindsWjr[2] 
 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 
 STEL VAST: Sinds welk jaar? 
 TJaar 

 
Harde controle SindsWJr[1] 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 

Zachte controle SindsWJr[2] 
OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 
Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 
SindsMnd[2] 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 
 STEL VAST: Sinds welke maand? 
 TMaand 
 
Harde controle SindsWJr[2] en SindsMnd[2] 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 
 
Langer1J[2] 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  
 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 
2. 1 jaar of langer  [Langer] 

 
Afl_SindsDat 
 Sinds welke datum in deze betrekking (afleiding) 
     Datetype, nodk, norf 
 
Afl_HoelanGel 
     Globaal aantal dagen geleden aanvang werkkring (afleiding) 
     0..99999 
 
Afl_AantWerk 
     Aantal werkrkingen 
     [Een], [Tweeplus], [Geen], nodk, norf 
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BetWrkNu = [Ja] en 

EenMeerW = [Een]

BetWrkNu = [Ja] en 

N_Wrkkr > 1
BetWrkNu = [Nee]/Empty

Afl_AantWerk := [Een] Afl_AantWerk := [Tweeplus] Afl_AantWerk := [Geen]

Afl_SindsDat {Datum sinds wanneer werkzaam in werkkring}
Afl_HoelanGel {Aantal dagen werkzaam in werrkring}

Endblok

N_Wrkkr  >1 anders

Werknaam werkkring 2

Werknaam[2]

Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring?

SindsWJr[2]

STEL VAST: Sinds welke maand?

SindsMnd[2]

referentiejaar – SindsWJr[2] =< 5 Anders

Weet u of het al langer dan 1 jaar is?

Langer1J[2]

SindsWJr[2] = wn/wg of
(SindsMnd[2] = wn/wg en referentiejaar - SindsWJr[2] = 1) Anders

Referentiejaar/maand < 

SindsWJr/SindsMnd 

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle
Anders

SindsWJr Lft_OP < 12 jaar

OP was nog geen 12 jaar

Controle
Anders

Datum kan niet in toekomst liggen

Controle

Anders

Referentiejaar < SindsWJr

Wn/wg
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Blok Arbeidsrelatie 
 

InlMrWrk 
 De volgende vragen gaan over uw werkkring <InvWerk.Werknaam[i]>.  
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 
WrkNemer 
 Werkt u als werknemer? 

TJaNee 
 

BedrPrak 
 Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: � 

1. van uzelf    [Eigen] 
2. van uw partner    [Partner] 
3. of van uw ouders of schoonouders? [Ouders] 
4. N.v.t. (geen van deze)   [Nvt] 
Nodk, norf 

 
Betaling 
 Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld? 

1. Loon of salaris    [LoonSal] 
2. Betaling anders geregeld   [BetalAnd] 

 
Afl_ArbRel 
 Afleiding arbeidsrelatie 

Werknemer         [werkn] 
zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder  [zelfD] 
zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, overig     [zelfO] 
meewerkende, bedrijf partner of ouders       [meewerk] 
freelancer          [freelan] 

 nodk, norf 
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Alleen indien:
InventWerk.BetWrkNu = ja 

(Werkkring[i])

De volgende vragen gaan over uw werkkring <Werknaam[i]>.

InlMrWrk

anders

InventWerk.Zelfstan <> [Ja]

Werkt u als werknemer?

WrkNemer

[ja] [Nee]/wn/wg

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de 
praktijk van:->

BedrPrak

Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld?

Betaling

IF Wrknemer = Ja THEN
       Afl_ArbRel := werkn
     ELSEIF BedrPrak = Eigen THEN
       IF Betaling = LoonSal THEN
          Afl_ArbRel := ZelfD
         ELSE
          Afl_ArbRel := ZelfO
       ENDIF
     ELSEIF (BedrPrak = Partner) OR (BedrPrak = Ouders) THEN
       Afl_ArbRel := Meewerk
     ELSEIF (BedrPrak = NVT) THEN
       IF Betaling = LoonSal THEN
          Afl_ArbRel := werkn
        ELSE
          Afl_ArbRel := Freelan
       ENDIF
ENDIF

Vorige keer Arbeidsrelatie gevraagd

Kopieer blok 
van de vorige 

keer

InventWerk.Zelfstan =  [Ja]

WrkNemer := 
[nee]

BedrPrak := 
[eigen]

Peiling = 1 en 
Werkkring = 1

Kopieer variabelen WrkNemer , 
BedrPrak uit Basisvragenlijst

InventWerk.Zelfstan =  [Ja] of
WrkNemer = [Nee]/wn/wg

anders

Endblock -
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Blok Dienstverband 
 

VastDnst 
 >>ENQ: Proeftijd = code 2<< 
 Bent u op dit moment in vaste dienst? 

1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Deels vast, deels tijdelijk [Deels] 
4. N.v.t. (geen van deze)  [NVT] 

 
BijzCat1 
 Werkt u als: � 

1. uitzendkracht,      [Uitzend] 
2. oproepkracht of invalkracht,    [OprInvl] 
3.  
4. of werkt u via de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)? [WSW] 
5. N.v.t. (geen van deze)     [NVT] 

 
SubBaan 
 Om de werkloosheid te bestrijden creëert de overheid speciale banen.  
 Werkt u misschien in zo’n baan? 

TJaNee 
 

Detacheer 
Bent u door uw werkgever gedetacheerd naar één of meer andere bedrijven? 

 TJaNee 
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Alleen indien:
InventWerk.BetWrkNu = [ja] en

 (Arbrel.WrkNemer = [Ja] of Arbrel.BedrPrak = [nvt]) 
(Werkkring[i])

Bent u op dit moment in vaste dienst?

VastDnst

[nvt]

Werkt u als uitzendkracht etc.

[ja]/[nee]/[deels]/wn/wg

BijzCat1

[Nvt]/wn/wg anders

Werkt in een door de overheid gecreëerde baan?

SubBaan

Arbrel.WrkNemer = [ja] Arbrel.BedrPrak = [nvt]

Bent u gedetacheerd?

Detacheer

anders[nee]/wn/wg

(Oud.VastDnst  = [Ja]/[Deels] 

of Oud.Tijdvast = [Ja])

Kopieer variabelen uit vorige 
peiling

Endblok

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

TJaNee 
 
AfspDuur 
 Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode? 

TJaNee 
 

DuurTijd 
 Voor hoe lang? 

1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 
2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
4. 6 maanden of langer  [Lang6] 

 
HoevJrDnst 
 >>ENQ: minder dan één jaar =  <ENTER><< 
 STEL VAST: Hoeveel hele jaren? 
 1..57, EMPTY 

 
HoevMndDnst 

>> ENQ: minder dan één maand = <ENTER><< 
STEL VAST: Hoeveel hele maanden? 
1..11, EMPTY 

 
Harde controle HoevJrDnst en HoevMndDnst 

JAREN en MAANDEN mogen NIET ALLEBEI <LEEG> zijn! 
 

Harde controle HoevJrDnst en HoevMndDnst 
Aantal maanden dient minimaal 6 te zijn! 

 
DuurVerw 
 >>ENQ: Rekenen vanaf startdatum werkkring<< 
 Hoe lang verwacht u in totaal in deze werkkring te werken? 

1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 
2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
4. 6 maanden of langer  [Lang6] 
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Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf gestelde periode?

AfspDuur

[Ja] [Nee]/wn/wg

Voor hoelang dan?

DuurTijd

DuurVerw

[Lang6]

Endblok

Arbrel.BedrPrak = [nvt] of 

VastDnst = [nvt]

(Afl_HoelanGel < 184 of Afl_HoelanGel = wn) {werkt er korter dan een 
half jaar} en

(AfspDuur = [nee]/wn/wg of VastDnst = [nvt] of Arbrel.BedrPrak = [nvt])

BijzCat1 <> [Uitzend]

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

TijdVast

Anders

VastDnst = [ja]/[deels]VastDnst = [nee]/wn/wg

TijdVast = [nee]/wn/wg of BijzCat1 = [Uitzend]

Anders

Hoelang verwacht u in deze werkkring te werken?

Hoeveel jaren

Hoeveel maanden

HoevMndDnst
Wn/wg

Response/empty

HoevJrDnst

HoevJrDnst = empty en HoevMndDnst = empty

Controle

Controle

HoevJrDnst = empty en HoevMndDnst < 6

anders

Anders

Afl_HoelanGel >= 184 en 
(AfspDuur = [nee]/wn/wg of VastDnst = [nvt] of 

Arbrel.BedrPrak = [nvt])

DuurVerw := [Lang6]
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Blok Arbeidsuren 
 

InlArbUren 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan. 
 

T_UrDnst 
Vorige keer werkte u ($1 Oud.UrDnst uur per week/$2 Oud.UrDnst uur per maand/$3 Oud.UrDnst uur per jaar/ $4 
Oud.UrDnst lesuur per week). Is dat nog zo? 
1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Vorige opgave foutief  [Fout] 

  
VastUren 

Bent u in dienst voor een vast aantal uren? 
1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. N.v.t. (niet in dienst)  [Nvt] 

  
UrDnstWk 

U heeft aangegeven dat u gemiddeld <Basis.Betwerk.UrTot> uur per week werkt. Bent u ook in dienst voor 
<Basis.Betwerk.UrTot> uur per week? 
1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 

 
UrDnst 
 >>ENQ: Afronden op hele uren<< 
 Voor hoeveel uur bent u in dienst? 

 0..9995 
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Alleen indien:
InventWerk.Betwrknu = [ja]

(Werkkring[i])

VastUren

In dienst voor <Basis.Betwerk.UrTot> uur?

 [ja]

UrDnstWk

Dienstverband.VastDnst = [ja]/[nee]/[deels]/wn/wg

Eerste peiling en eerste werkkring en 
InventWerk.EenMeerW = [Een] en
Basis.Betwerk.UrTot = response

Voor hoeveel uur bent u in dienst?

UrDnst

anders

Anders

Anders

Vervolgpeiling en 

Oud.Vasturen = [ja]/[nvt]

VastUren := 
Oud.VastUren

Bent u in dienst voor een vast aantal uren?

Anders

T_UrDnst

Nog <Oud.UrDnst > uur per 
<Oud.Periode > in dienst?

Oud.UrDnst = response

(($1) Oud.Periode = [Week]/wn/wg
(($2)  Oud.Periode = [Maand])
(($3) Oud.Periode = [Jaar])
(($4) Oud.Periode = [LesUur])

anders

VastUren = [ja] en 
((eerste peiling en ((eerste werkkring en (UrDnstWk = [nee] of InventWerk.EenMeerW = [meer])) of tweede werkkring)) of
(vervolgpeiling en T_UrDnst  = [nee]/[fout]/empty))

Anders

InlArbUren

>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<
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T_HoevGem 
 Vorige keer werkte u ($1 Oud.HoevGem uur per week/$2 Oud.HoevGem uur per maand/$3 Oud.HoevGem uur per 

jaar/ $4 Oud.HoevGem lesuur per week). Is dat nog zo? 
1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Vorige opgave foutief  [Fout] 

 
HoevGem 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 
 Hoeveel uur werkt u gemiddeld? 

 0..9995 
 

DgnMnd 
 >>ENQ: Incl. doorbetaald ziekte/verlof.<< 
 Kunt u dan zeggen op hoeveel dagen u de vorige maand heeft gewerkt? 

1. Hele maand    [HeleMnd] 
2. 16 dagen – hele maand  [N16dMeer] 
3. 11 – 15 dagen   [N11_15d ] 
4. 6 – 10 dagen   [N_6_10d] 
5. 0 – 5 dagen   [N_0_5d] 

 
PerDag 

>>ENQ: Afronden op hele uren.<< 
En hoeveel uur gemiddeld per gewerkte dag? 
0..24 

 
Zachte Controle PerDag 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 
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T_HoevGem

Werkt nog gemiddeld <Oud.HoevGem> uur per <Oud.Periode>?

Vervolgpeiling en 
Oud.HoevGem = response

(($1) Oud.Periode = [Week]/wn/wg
(($2)  Oud.Periode = [Maand])
(($3) Oud.Periode = [Jaar])
(($4) Oud.Periode = [LesUur])

HoevGem

Hoeveel uur werkt u gemiddeld?

Anders

Kunt u zeggen hoeveel dagen vorige maand?

DgnMnd

Hoeveel uur per gewerkte dag?

Perdag

[N_6_10d]/[N11_15d]/

[N16dMeer]/[HeleMnd]

Anders

wn/wg Anders

Vasturen = [nee]/[nvt]/wn/wg/empty Vasturen = [ja]

Anders

Zachte controle

AndersPerDag > 10

(eerste peiling en InventWerk.EenMeerW <> [een]) of
(vervolgpeiling en T_HoevGem = [nee]/[fout]/empty)
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Periode 
 STEL VAST: Is dat per… 

1. week   [Week] 
2. maand   [Maand] 
3. jaar    [Jaar] 
4. Lesuren per week  [Les] 
Nodk, norf 

 
MaxUur 
 Integer 
 
Harde Controle UrDnst 

 Waarde moet tussen 0 en <MaxUur> zijn 
 

Zachte Controle UrDnst 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 
Harde Controle HoevGem 

 Waarde moet tussen 0 en <MaxUur> zijn 
 

Zachte Controle HoevGem 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 
UrenGlob 
 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 
 Weet u dan of het gaat om: � 

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 
4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 
nodk, norf 
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UrenGlob

AndersUrDnst = wn/wg of 
DgnMnd = wn/wg of 
Perdag = wn/wg of
(eerste peiling en eerste werkkring en UrDnstWk = wn/wg) of
(vervolgpeiling en (T_UrDnst  = wn/wg of T_HoevGem = wn/wg))

STEL VAST: Is dat per: � 

Periode

AndersUrDnst = response of HoevGem = response

>>ENQ: Antwoorden verplicht.<<  Weet u dan of het gaat om: 
Nodk, norf

MaxUur := 412 MaxUur := 4940 MaxUur := 95MaxUur := 69

[week][Maand] [Jaar] [Les]

UrDnst = response HoevGem = response

UrDnst > MaxUur 

Harde controle

Anders

Periode = [week] en UrDnst >= 50 of
Periode = [maand] en UrDnst >= 210 of
Periode = [jaar] en UrDnst >= 2500 of
Periode = [les] en UrDnst >= 37

Zachte controle

Anders

HoevGem > MaxUur 

Harde controle

Anders

Periode = [week] en HoevGem >= 50 of
Periode = [maand] en HoevGem >= 210 of
Periode = [jaar] en HoevGem >= 2500 of
Periode = [les] en HoevGem >= 37

Zachte controle

Anders
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Afl_Uren 
 Afleiding Uren werkkring 

 TUren
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UrDnst := 
Oud.UrDnst

HoevGem := 
Oud.HoevGem

Endblok

Afl_Uren Afleiding uren Werkkring (zie hierna)

Periode := 
Oud.Periode

UrDnst := 
Basis.Betwerk

.UrTot

UrDnstWk = [ja]

Periode := 
[week]

HoevGem := 
Basis.Betwerk.

UrTot

IF HoevGem = 
response then

Periode := 
[week]

Periode := 
Oud.Periode

UrenGlob := 
Basis.Betwerk.

UrSchat

UrenGlob := 
Basis.Betwerk.

UrSchat

vervolgpeiling eerste peiling

T_UrDnst = [ja] T_HoevGem = [ja]

InventWerk.EenMeerW = [een]

Anders Vasturen = [ja]

Anders

Basis.Betwerk.
UrTot 

= wn/wg

Anders

Anders

HoevGem := 
Basis.Betwerk.

UrTot

IF HoevGem = 
response then

Periode := 
[week]

UrenGlob := 
Basis.Betwerk.

UrSchat

Vasturen = 
[nee]/[nvt]/wn/wg

Dienstverband.VastDnst = 
[ja]/[nee]/[deels]/wn/wg

Dienstverband.VastDnst = [nvt] of 
ArbRel.Wrknemer = [nee]/wn/wg
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Afleiding uren werkkring
Afl_Uren

LesFact:= 1
IF (Periode = Les) THEN
             LesFact   := 40 / 29
ENDIF

IF UrenGlob = RESPONSE THEN
          IF UrenGlob = Minder5 THEN
             HUren := 2
           ELSEIF UrenGlob = Minder12 THEN
             HUren := 8
           ELSEIF UrenGlob = Minder30 THEN
             HUren := 21
           ELSEIF UrenGlob = Is30Meer THEN
             HUren := 34
          ENDIF
ELSEIF UrDnst = RESPONSE THEN
          IF (periode = week) THEN
            HUren := UrDnst
           ELSEIF periode = maand THEN
            HUren := UrDnst / (13/3)
           ELSEIF periode = jaar THEN
            HUren := UrDnst / 52
           ELSEIF periode = les THEN
            HUren := UrDnst * LesFact
            ENDIF
ELSEIF HoevGem = RESPONSE THEN
             IF (periode = week) THEN
                HUren := HoevGem
              ELSEIF periode = maand THEN
                HUren := HoevGem / (13/3)
              ELSEIF periode = jaar THEN
                HUren := HoevGem / 52
              ELSEIF periode = les THEN
                Huren := HoevGem * LesFact
              ENDIF
ELSEIF DgnMnd = N_6_10d THEN
             HUren :=  1.847 * PerDag * LesFact   {PerDag altijd geldige waarde door elseif; wn/wg hebben UrenGlob}
ELSEIF DgnMnd = N11_15d THEN
             HUren :=  3 * PerDag * LesFact
ELSEIF DgnMnd = N16dMeer THEN
             HUren :=  4 * PerDag * LesFact
ELSEIF DgnMnd = HeleMnd THEN
             HUren :=  5 * PerDag * LesFact
ELSEIF DgnMnd = N_0_5d THEN
             HUren := 5
ENDIF 

Afl_Uren:= (HUren)
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Blok Referentieweek 

 
UrRefWk 
 >>ENQ:  * Vorige week = de week voorafgaand aan de enquêteweek (maandag t/m zondag). 
  * Lesuren plús overige gewerkte uren.<< 
 Hoeveel uur heeft u vorige week daadwerkelijk in deze werkkring gewerkt? 
 Turen 

Zachte Controle UrRefWk 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 
 

Afl_UrRef  
 Afleiding uren meer of minder gewerkt dan contracturen 
 TUren 
 

RefWkNietWrk 
 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 
 Wat was de reden waarom u vorige week niet heeft gewerkt? 

1.  
2. Geen of weinig werk in de branche op dit 

moment   
 [Slap] 

3. Opleiding of training   [OplTrain] 
4. Zwangerschapsverlof  [ZwangVlf] 
5. Ouderschapsverlof  [OudVlf] 

6. Zorgverlof   [ZorgVlf] 
7. Verlof   [Verlof] 
8. Feestdagen   [Feestdagen] 
9. Eindigen of veranderen van baan [EindBaan] 
10. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekArbO] 
11. Andere reden   [Andere] 

 
DuurAfw 

>> ENQ.: tot nu toe << 
Hoe lang heeft u om die reden in totaal niet gewerkt? 
1. 3 maanden of korter [Kort3mnd] 
2. langer dan 3 maanden [Lang3Mnd] 

 
OntvSal   

Wordt u nog wel door uw werkgever doorbetaald in de vorm van loon, salaris of een uitkering? 
TJaNee 

 
PercSal 

Hoeveel procent van uw loon of salaris ontvangt u nu nog? 
1. minder dan 50% [Min50] 
2. 50 tot 75%  [P50] 
3. 75 tot 100%  [P75] 
4.  100%  [P100] 

 
RefWkMeerWrk 
 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 
 Wat was de reden waarom u vorige week meer uren heeft gewerkt dan normaal? 

1. variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden)  [Variabel] 
2. Overwerk      [Overwrk] 
3. Opbouw ADV     [ADV] 
4. Andere reden      [Andere] 

 
RefWkMinderWrk 
 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 
 Wat was de reden waarom u vorige week minder heeft gewerkt? 

1. Variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden) [Variabel] 6. Zorgverlof [ZorgVlf] 
2. Geen of weinig werk in de branche op dit moment [Slap]  7. Verlof  [Verlof]  
3. Opleiding of training     [OplTrain] 8. Feestdagen [Feestdagen] 
4. Zwangerschapsverlof    [ZwangVlf] 9. Eindigen of veranderen van baan [EindBaan] 
5. Ouderschapsverlof    [OudVlf]  10. Ziekte of arbeidsongeschiktheid 

[ZiekArbO] 
11. Andere reden [Andere] 
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Hoeveel uren heeft u vorige week daadwerkelijk gewerkt?

RefWkMeerWrk

Afl_UrRef:= UrRefWk – Afl_Uren

UrRefWk = 0

Afl_UrRef > 0 Afl_UrRef < 0
Reden niet gewerkt

Reden minder gewerktReden meer gewerkt

RefWkMinderWrk

RefWkNietWrk

[Slap]/[OplTrain]/[OudVlf]/[Verlof]/
[EindBaan]/[Andere]/[Feestdag]/

[ZorgVlf] en
ArbRel[1].WrkNemer = [Ja]

Hoe lang om die reden niet gewerkt?

DuurAfw

[Lang3Mnd]

[Ja]

Ontvangt nog loon/salaris?

OntvSal

Hoeveel procent?

PercSal

Endblock

UrRefWk

Anders

UrRefWk  = response en 
Werkkring[1]  en 

Arbeidsuren[1].Periode = [week]

Anders

Endblock

UrRefWk > 49 Anders

Controle UrRefWk

Alleen indien:
InventWerk.Betwrknu = [ja] 

(Werkkring[i])

Anders

anders

DuurAfw := 
[kort3mnd]

anders

anders

RefWkNietWrk 
= [Feestdag]

anders
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Blok Ouderschapsverlof 

 
Oudervlf 
 Maakt u op dit moment gebruik, of heeft u al eens gebruik gemaakt, van een ouderschapsverlofregeling? 

TJaNee 
 

KindOud 
 >>ENQ: Indien OP op dit moment ouderschapsverlof heeft, dit meetellen.<< 
 U heeft <aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar> kinderen jonger dan 9 jaar. 
 Voor hoeveel van hen heeft u reeds ouderschapsverlof opgenomen? 
 0..7 
 
Harde controle KindOud 
 Er zijn slechts <aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar>  kinderen jonger dan 9 jaar. 

 
StartOud 
 Bent u met ($1 dit/ $2 het laatste) ouderschapsverlof begonnen na <referentiemaand> vorig jaar? 

TJaNee 
 
UrenOud 
 >>ENQ: afronden op hele uren.<< 
 Voor hoeveel uur per week heeft of had u ouderschapsverlof? 
 TUren 
 
Harde Controle UrenOud 
 Waarde moet tussen 0 en 40 zijn 
 
MndOud 
 En voor hoeveel maanden? 
 1..60 
 
BetOud 
 Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever? 

1. Ja, geheel  [JaHeel] 
2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeel] 
3. Nee   [Nee] 
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Alleen indien: 
Peiling = 3 en werkkring 1 en

OP = lid Hhkern en 
aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar >= 1 en

Arbeidsrelatie[1].Afl_Arbrel  = [werkn]  en 
Arbeidsuren[1].Afl_Uren  >= 12

Oudervlf

Referentieweek[1].RefWkNietWrk  = [OudVlf] of 

Referentieweek[1].RefWkMinderWrk = [OudVlf]

Oudervlf := [Ja]

Endblok

Anders

Maakt op dit moment gebruik van ouderschapsverlofregeling?

KindOud

Oudervlf = [ja] Anders

Aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar > 1

Voor hoeveel kinderen reeds ouderschapsverlof opgenomen?

Anders

($1) Aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar = 1
($2) Anders

StartOud

Met ouderschapsverlof begonnen na <referentiemaand> vorig jaar?

UrenOud

Voor hoeveel uur per week heeft of had u ouderschapsverlof?

[ja] anders

MndOud

BetOud

Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever?

En voor hoeveel maanden?

> 40

Controle
anders

KindOud > Aantal kinderen in HH jonger 9 jaar

Controle

Anders
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Blok Ziekteverzuim 

 
Verzuim 
 >>ENQ:  * Vorige week = week voorafgaand aan enquêteweek (maandag t/m zondag) 

* Zwangerschapsverlof niet tellen als ziekte 
* Alleen ziekte van respondent zelf meetellen 

 Heeft u vorige week in deze werkkring vanwege ziekte niet of minder gewerkt? 
1. Ja, minder gewerkt  [JaMinder] 
2. Ja, niet gewerkt  [JaNiet] 
3. Nee    [Gewerkt] 

 
NDagZiek 
 >>ENQ: * Vorige week = week voorafgaand aan enquêteweek (maandag t/m zondag) 
 Op hoeveel dagen heeft u vorige week ($1 minder/ $2 niet) gewerkt vanwege ziekte? 
 0.00..7.00 

 
DuurZiek 
 Hoe lang bent u tot nu toe in totaal ziek geweest? 

1. Korter dan 2 weken  [KortW_2] 
2. 2 weken tot 1 maand   [W_2tot4] 
3. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 
4. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 
5. 6 maanden of langer  [LangM_6] 

 
HoevJrZiek 
 >>ENQ: minder dan één jaar =  <ENTER><< 
 STEL VAST: Hoeveel hele jaren? 
 1..57, EMPTY 

 
HoevMndZiek 

>> ENQ: minder dan één maand = <ENTER><< 
STEL VAST: Hoeveel hele maanden? 
1..11, EMPTY 

 
Harde Controle HoevJrZiek en HoevMndZiek 
 HoevJrZiek en HoevMndZiek mogen niet allebei leeg zijn 

 
Harde Controle HoevJrZiek en HoevMndZiek 
 Aantal maanden dient minimaal 6 te zijn. 
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Alleen indien:
Peiling 3 en werkkring 1

Verzuim

Referentieweek[1].Ref
WkNietWrk  = 

[ZiekArbO]

Verzuim := [JaNiet] 

Referentieweek[1].Ref
WkMinderWrk = 

[ZiekArbO]

Anders

NDagZiek

Op hoeveel dagen heeft u vorige week ($1minder/ $2 niet) gewerkt vanwege ziekte?

Verzuim := [JaMinder]

DuurZiek

Hoelang bent u tot nu toe in totaal ziek geweest?

HoevJrZiek

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?

Anders[LangM_6]

HoevMndZiek

STEL VAST: Hoeveel MAANDEN?

Endblock

Response/empty Wn/wg

Verzuim = [JaMinder] ($1)/[JaNiet]($2)

Heeft u vorige week in deze werkkring vanwege ziekte niet 
of minder gewerkt?

Anders

HoevJrZiek = empty en HoevMndZiek = empty

Controle

Controle

HoevJrZiek = empty en HoevMndZiek < 6
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Blok Overwerk eerste peiling 

 
Overwerk2 
 $1 U heeft aangegeven dat u vorige week heeft overgewerkt. Werkt u regelmatig of soms over? 
 $2 Werkt u in deze werkkring wel eens over? 

1. Ja, regelmatig    [JaRegel] 
2. Ja, soms   [JaSoms] 
3. ($2 Nee)   [Nee] 

 
Overwcomp2 
 Hoe worden deze uren gecompenseerd? 

1. In tijd   [Tijd] 
2. In geld   [Geld] 
3. In tijd en geld   [TijdGeld] 
4. Niet    [Niet] 

 
Overwerk1 
 Neemt u wel eens werk mee naar huis? 

1. Ja, regelmatig    [JaRegel] 
2. Ja, soms   [JaSoms] 
3. Nee    [Nee] 

 
Overwcomp1 
 Hoe worden deze uren gecompenseerd? 

1. In tijd   [Tijd] 
2. In geld   [Geld] 
3. In tijd en geld   [TijdGeld] 
4. Niet    [Niet] 

 
OverwUur 
 >>ENQ: Afronden op hele uren.<< 
 Hoeveel uur heeft u vorige week ($3 overgewerkt/$4 thuis gewerkt)? 
 TUren 
 
CompGldP 
 >>ENQ: Afronden op hele uren.<< 
 Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd? 
 TUren 

 

Harde Controle CompGldP 
 Het aantal gecompenseerde uren kan niet groter zijn dan het totaal aantal overuren. 
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Alleen indien:
Peiling = 1 en Werkkring 1 en 
Arbeidsrelatie[1].Afl_ArbRel  = 

[freelan]/[werkn]

$1 U heeft aangegeven dat u vorige week heeft overgewerkt. Werkt u regelmatig of soms over? / $2 Werkt u wel eens over?

(($1) Referentieweek[1].RefWkMeerWrk = [Overwerk])

(($2) anders) 

Overwerk2

[JaRegel]/[JaSoms]

Hoe worden deze uren gecompenseerd?

Overwcomp2

Neemt u wel eens werk mee naar huis?

Overwerk1

[JaRegel]/[JaSoms]

Hoe worden deze uren gecompenseerd?

anders

Referentieweek[1].Afl_UrRef > 0 en
(Overwerk2 = [JaRegel]/[JaSoms] ($3) of 
Overwerk1 = [JaRegel]/[JaSoms] ($4) )

anders

Hoeveel uur heeft u vorige week ($3 overgewerkt / $4 thuis gewerkt)?

Overwcomp1

OverwUur

OverwUur > 0 en
(Overwcomp1 = [Geld]/[TijdGeld] of 

Overwcomp2 = [Geld]/[TijdGeld])

Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd?

CompGldP

Endblock

[JaRegel]/[JaSoms] anders

anders

Controle

CompGldP > OverwUur
anders
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Blok Overwerk vervolgpeilingen 

 
Overwerk3 
 Heeft u vorige week in deze werkkring overgewerkt? 

TJaNee 
 

Overwerk4 
 Heeft u vorige week werk mee naar huis genomen? 

TJaNee 
 

OverwUurT 
 >>ENQ: Afronden op hele uren.<<  
 Hoeveel uur heeft u toen ($1 thuis gewerkt/ $2 overgewerkt)? 

 TUren 
 

CompGldT 
 Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd? 

 TUren 
 

Harde Controle CompGldT 
 Het aantal gecompenseerde uren kan niet groter zijn dan het totaal aantal overuren. 
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Alleen indien:
Vervolgpeiling en eerste werkkring en 

Arbeidsrelatie[1].Afl_ArbRel  = [werkn]/
[freelan]

Heeft u vorige week overgewerkt?

Overwerk3

[nee]/wn [ja]/wg

Heeft u vorige week werk mee naar huis genomen?

Overwerk4

Overwerk4 = [ja] ($1) of
(Referentieweek[1].RefWkMeerWrk = [overwerk] of Overwerk3 = [ja]) ($2) 

anders

Hoeveel uur heeft u vorige week ($1 thuis gewerkt/ $2 overgewerkt)?

OverwUurT

Wn/wg

Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd?

CompGldT

Endblock

Referentieweek[1].UrRefWk > 0 en 
Referentieweek[1].RefWkMeerWrk <> [overwrk]

anders

OverwUurT = response

Controle

CompGldT > OverwUurT
anders
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Blok Regeling werktijden 

 
Avond 
 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 
 De volgende vragen gaan over uw normale werktijden in deze werkkring. 
 Werkt u wel eens ’s avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur ’s avonds en 12 uur ‘s nachts? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 
2. Ja, soms  [JaSoms] 
3. Nee   [Nee] 

 
Nacht 
 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 
 Werkt u wel eens ’s nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ‘s morgens? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 
2. Ja, soms  [JaSoms] 
3. Nee   [Nee] 

 
PloegenD 
 >>ENQ: Bedoeld wordt het werken in 2 of meer verschillende ploegen.<< 
 Werkt u in ploegendienst? 

1. Ja, gewoonlijk  [JaGewoon] 
2. Ja, soms  [JaSoms] 
3. Nee   [Nee] 

 
N_Ploeg 
 Hoeveel ploegen telt de ploegendienst? 
 >>ENQ: Kies uit 2, 3, 4 of 5 (=5 of meer).<< 
 2..5 
 
Zaterdag 
 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 
 Werkt u wel eens op zaterdag? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 
2. Ja, soms  [JaSoms] 
3. Nee   [Nee] 

 
Zondag 
 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 
 En op zondag? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 
2. Ja, soms  [JaSoms] 
3. Nee   [Nee] 
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Alleen indien:
Peiling 2 en 

BetWerkNu = [Ja]
eerste werkkring

Werkt u wel eens ‘s avonds?

Avond

Werkt u wel eens ‘s nachts?

Nacht

Werkt u in ploegendienst?

PloegenD

Hoeveel ploegen telt de ploegendienst?

Werkt u wel eens op zaterdag?

N_Ploeg

Zaterdag

Werkt u wel eens op zondag?

Zondag

Endblock

Arbeidsrelatie[1].Afl_ArbRel  = [werkn] en 
(Avond <> [nee] of Nacht <> [nee])

[JaGewoon] Anders

anders

(($1) Arbeidsrelatie[1].Afl_ArbRel = [werkn]) 
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Blok Regeling Werktijden Ad hoc module 

 
 

TijdWGev 
 Moet u in deze werkkring beginnen en eindigen op een vast tijdstip dat door de werkgever is vastgesteld? 
 TJaNee 

 
BlokTijd 
 Moeten uw begin- en eindtijden binnen bepaalde periodes vallen, bijvoorbeeld tussen 7 en 9 beginnen en tussen 4 en 6 

eindigen? 
 TJaNee 
 
VstUur 
 Werkt u een van te voren vastgesteld aantal uren per dag, of kunt u iedere dag bepalen hoe lang u werkt en teveel 

gewerkte uren sparen? 
1. Werkt vast aantal uren per dag   [vast] 
2. Kan iedere dag bepalen hoe lang wordt gewerkt  [variabel] 

 
HoevTijd 
 Zijn uw werktijden afhankelijk van de hoeveelheid werk? 
 TJaNee 
 
Chef 

Bepaalt u uw werktijden zelf of in overleg met uw chef? 
1. Zelf      [zelf] 
2. In overleg met chef    [metchef] 
3. Anders     [anders] 

 
FlexTijd 
 Kunt u in deze werkkring minimaal één uur later beginnen of eerder weg gaan wegens familieomstandigheden? 

1. Meestal wel mogelijk  [Meestal] 
2. Zelden mogelijk  [Zelden] 
3. Nooit   [Nooit] 

 
OrgVerlf 
 Kunt u uw werktijden of werk zodanig organiseren dat u hele dagen vrij kunt nemen wegens familieomstandigheden 

zonder daar ADV, vakantiedagen of calamiteitenverlof voor op te nemen? 
1. Meestal wel mogelijk  [Meestal] 
2. Zelden mogelijk  [Zelden] 
3. Nooit   [Nooit] 
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Moet u in deze werkkring beginnen en eindigen op een tijdstip dat door de werkgever is vastgesteld?

Moeten uw begin en eindtijden binnen bepaalde periodes vallen?

Vast aantal uren per dag of iedere dag bepalen?

Bepaalt u werktijden zelf of met chef?

TijdWGev

[nee]/wn/wg

BlokTijd

[ja]

VstUur

anders

Chef

[ja]

Alleen indien:
Peilnr = 2 en werkkring[1] en 
ArbRel[1].Wrknemer = [ja]

anders Werktijd_P2[1].PloegenD = 
[JaGewoon]/[JaSoms]

Endblock

Minimaal één uur later beginnen of eerder weg gaan wegens familieomstandigheden?

FlexTijd

Werktijden of werk zodanig te organiseren dat hele dagen vrij wegens familieomstandigheden zonder verlof opnemen?

OrgVerlf

Werktijd_P2[1].PloegenD = [JaGewoon]/[JaSoms] 
of TijdWGev = [ja] of VstUur = [vast]/wn/wg of 

Chef = [metchef]/[anders]/wn/wg

anders

Werktijden afhankelijk van hoeveelheid werk?

HoevTijd

[nee]/wn/wg en ArbUren.VastUren = [ja] anders

[nee]/wn/wg
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Blok Woon-werkverkeer eerste peiling 

 
RegioWrk 
In welke provincie werkt u in deze werkkring doorgaans? 

1. Groningen  [Groning] 
2. Friesland  [Fries] 
3. Drenthe  [Drenthe] 
4. Overijssel  [Overijs] 
5. Gelderland  [Gelder] 
6. Flevoland  [Flevo] 
7. Utrecht   [Utrecht] 
8. Noord-Holland  [NHoll] 
9. Zuid-Holland  [ZHoll] 
10. Zeeland  [Zeeland] 
11. Noord-Brabant  [NBrab] 
12. Limburg (NL)  [Limburg] 

 13. Buitenland  [BuitLand] 
 14. Nvt, geen vast werkadres [NVT] 

 
 

Cod_LndWW 
>> ENQ:  Start codeermodule door het land in te toetsen. << 

 
LandWW 

STRING[40] 
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RegioWrk

In welke provincie werkt u in deze werkkring doorgaans?

Endblock

[Buitland]

>> ENQ:  Start codeermodule door het land in te toetsen. <<

Cod_LndWW

Alleen indien:
Eerste peiling en eerste werkkring en 

Arbeidsuren[1].Afl_Uren  > 0

Anders

Response Anders

Toon land

LandWw
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Blok Woon-werkverkeer tweede peiling 

 
WaarWrk 
 Waar werkt u in deze werkkring doorgaans. Is dat: � 

1. op uw woonadres ,  [Woonadr] 
2. op een ander vast adres,  [Vastadr] 
3. of op verschillende plaatsen? [Verschil] 

 
Wrkbasis 

>>ENQ:  * Via ander adres (bijv. kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar verschillende plaatsen = code 1  
* Via ander adres (bijv. kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar vast werkadres = code 2<< 

Gaat u doorgaans van uw woonadres naar die verschillende plaatsen of gaat u eerst naar een vast werkadres om van 
daar uit naar die verschillende plaatsen te gaan? 
1. Vanuit woonadres   [Woonbas] 
2. Eerst naar vast werkadres [Eldbas] 
 

OokThuis 
Verricht u doorgaans ook thuis werkzaamheden voor deze werkkring? 
1. Ja, verricht doorgaans ook thuis werkzaamheden  [Ja] 
2. Nee, verricht doorgaans thuis  geen werkzaamheden  [Nee] 

 
WoonWrk 

Is dat dan: � 
1. in de woning zelf,        

 [InWon] 
2. of in een apart gedeelte van het gebouw of elders op het grondstuk, bijvoorbeeld praktijkruimte?

 [BijWon] 
 

TeleWerkA 
Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een computer? 

 TJaNee 
 

TeleWerkB 
Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken van een telefoon en een computer? 
TJaNee 
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Alleen indien:
Peiling 2 en 

Arbeidsuren[i].Afl_Uren  > 0

Waar werkt u in deze werkkring doorgaans?

WaarWrk

Wrkbasis WoonWrk

wn/wg

Doorgaans van woonadres naar verschillende 
plaatsen of eerst naar een ander werkadres?

[Verschil]

Ookthuis

Doorgaans ook thuis werkzaamheden?

Anders

In woning zelf of in apart gedeelte?

TeleWerkA

OokThuis = [ja] of WoonWrk = [InWon]/wn

[WoonBas]

Anders

TeleWerkB

Werk te doen zonder gebruik van telefoon en computer?

Anders

Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een computer?

[ja]

Endblock

[VastAdr][Woonadr]

Endblock
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Cod_PlaatsWW 

In welke plaats ligt dat adres? 
>>ENQ:  * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

* Indien buitenland, toets ‘buitenland’.<< 
STRING[4] 

 
PlaatsWW 

STRING[40] 
 

Cod_LndWW 
>>ENQ: Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen.<< 
STRING[4] 

 
LandWW 

STRING[40] 
 

VanWoonA 
>>ENQ:  Het gaat er om of woon-werk route start op het woonadres. Van woonadres via ander adres (bijv. 
kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar vast werkadres = code 1<< 
Gaat u doorgaans van uw woonadres naar dat werkadres? 
TJaNee 
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WaarWrk = [Vastadr] of Wrkbasis = [Eldbas] Anders

Cod_PltsWW

In welke plaats ligt dat adres?

Cod_LndWW

response Wn/wg

>>ENQ: Start codeermodule door land in te toetsen.<<

VanWoonA

Gaat u doorgaans van uw woonadres naar dat werkadres?

Endblock

Toon plaats

PlaatsWW

Cod_PltsWW  = buitenland

response

Toon land

LandWW

Wn/wg

Anders
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Blok Bedrijf werknemers 

 
MensDnst 
 >>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 
uitgezonden.<< 
 Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige? 

1. Meer    [Meer] 
2. O.P. is de enige werknemer  [Een] 

 
Vest_Geh 

Bestaat het bedrijf waar u in dienst bent uit meerdere onderdelen of vestigingen? 
TJaNee 

 
OmvangVest 

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in de vestiging waar u werkt? 
1. 1  [N_1] 
2. 2 – 9 [N_2tm9] 
3. 10 – 19 [N_10tm19] 
4. 20 – 49 [N_20tm49] 
5. 50 – 99 [N_50tm99] 
6. 100 of meer [N100meer] 

 
OmvanGeh 

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele bedrijf? 
1. 1  [N_1] 
2. 2 – 9 [N_2tm9] 
3. 10 – 19 [N_10tm19] 
4. 20 – 49 [N_20tm49] 
5. 50 – 99 [N_50tm99] 
6. 100 of meer [N100meer] 

 
BedrInst 

Werkt u bij een: � 
1. bedrijf,   [Bedrijf] 
2. praktijk,   [Praktijk] 
3. instelling,   [Instelling] 
4. of particulier huishouden? [Parthh] 
5. N.v.t. (geen van deze)  [Anders] 

 
Bedrijfsnaam 

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u in dienst bent? 
>>ENQ:  * Naam van het gehele bedrijf of de stichting. 
 * Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 

uitgezonden.<< 
 

ItemBedrijfsnaam 
STEL VAST: Wat is de volledige naam van het bedrijf? 
>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen.<< 
 

Sel_Bedrijfsnaam 
STEL VAST: Naam bedrijf? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
 



EBB 2010B – Bedrijf werknemers [Bedrijf] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 63 van 201 

Alleen indien: 
BetWrkNu = [Ja] en

((Werknemer = [ja]) en 
(Peiling = 1 of Nieuwe werkkring of Nieuw persoon))

(Werkkring[i])

Bestaat het bedrijf uit meerdere onderdelen of vestigingen?

MensDnst

[Meer] anders

Werkt u bij een:->

Vest_Geh

anders

Hoeveel mensen werken er in de vestiging?

[Ja]

OmvangVest

Start Zoekmachine

BedrijfsNaam

Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige?

BedrInst

[Bedrijf]/[Praktijk]/[Instell]

Endblok

anders

OmvanGeh = [Meer100] of

OmvangVest = [Meer100]

anders

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling?

1 tot 6 zoekresultatenMeer dan 6 zoekresultaten anders

STEL VAST: Volledige naam

ItemBedrijfsNaam

STEL VAST: Naam bedrijf?

Sel_BedrijfsNaam

Hoeveel mensen werken er in het hele 
bedrijf?

[N_50tm99]/
[N100meer]

anders

OmvanGeh

OmvanGeh := 
[Meer100]
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BedrijfsAct 
Wat voor soort bedrijf of instelling is dat? 

 
Sel_BedrijfsAct 

STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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BedrijfsAct

Sel_BedrijfsNaam = EMPTY / [GeenDeze] anders

Wat is voor soort bedrijf of de instelling is dat?

1 tot 6 zoekresultaten anders

STEL VAST: Volledige naam

Sel_BedrijfsAct

Endblok

STEL VAST: Voornaamste bedrijfsactiviteit

Sel_BedrijfsActExtra

SBI in lijst SBI 2008
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Blok Bedrijf niet-werknemers 

 
Personel 
 Heeft ($1 u/$2 uw partner) personeel in dienst? 

 TJaNee 
 

BedrOmvZ 
 Hoeveel mensen heeft ($1 u/$2 uw partner) ongeveer in totaal in dienst? 

1. 1  [N_1] 
2. 2 – 9 [N_2tm9] 
3. 10 – 19 [N_10tm19] 
4. 20 – 49 [N_20tm49] 
5. 50 – 99 [N_50tm99] 
6. 100 of meer [N100meer] 

 
MeerBedr 
 Verricht u de werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling of voor meer bedrijven of instellingen? 
 >>ENQ: Indien niet bedrijf/instelling, bijv huishouden(s), dan code 3.<< 

1. voornamelijk voor één    [Een] 
2. voor meer     [Meer] 
3. werkt niet voor bedrijf of instelling  [NVT] 

 
SoortKan 
 Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u werkt? 

 TJaNee 
 

BedrijfsAct 
 STEL VAST: 

($3 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft u?) 
($4 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft uw partner?) 
($5 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u?) 
($6 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u voornamelijk?) 
($7 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat?) 

 
Sel_BedrijfsAct 
STEL VAST: soort bedrijf 
 
Sel_BedrijfsActExtra 
STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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STEL VAST:
$3/$4 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft ($3 u / $4 uw partner)?

$5/$6 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u ($6 voornamelijk)?
$7 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat?

Alleen indien: 
BetWrkNu = [Ja] en

((Werknemer <> [ja]) en 
(Peiling = 1 of Nieuwe werkkring of Nieuw 

persoon))
(Werkkring[i])

Heeft ($1 u/ $2 uw partner) personeel in dienst?

Personel

ArbRel.BedrPrak = [Eigen]($1)/[Partner] ($2) ArbRel.BedrPrak = [NVT] anders

Werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling 
of voor meer?

MeerBedr

[Meer] anders

Kunt u aangeven voor wat voor soort 
bedrijven/instellingen u werkt?

SoortKan

Hoeveel mensen heeft ($1 u/ $2 uw partner) 
ongeveer in totaal in dienst?

[Ja] anders

BedrOmvZ

ArbRel.BedrPrak = [Eigen]($3)/[Partner] ($4)/[Ouders] ($5) of

MeerBedr = [Een] ($6) of SoortKan = [Ja] ($7)

anders

Start Zoekmachine

BedrijfsAct

1 tot 6 zoekresultaten

STEL VAST: Soort bedrijf?

Sel_BedrijfsAct

Endblok

STEL VAST: Voornaamste bedrijfsactiviteit

Sel_BedrijfsActExtra

SBI in lijst SBI 2008
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Blok Beroep 

 
T_Beroep 
 Heeft u nog hetzelfde beroep of dezelfde functie als de vorige keer? 

 TJaNee 
 

IntroBeroep 
 De volgende vragen gaan over uw beroep. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan. 

 
Beroep 
 Welk beroep oefent u op dit moment uit? 
 
Sel_Beroep 
 STEL VAST: welk beroep? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 
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Alleen indien: 
BetWrkNu = [Ja] en Werkkring = 1

IntroBeroep

De volgende vragen gaan wat meer in op uw beroep.

Endblok

Start Zoekmachine

Peiling <> 1 en 
Oud.Beroep = respons of
(Oud.BedrPrak = [Eigen] en (Oud.Sel_Beroep <> EMPTY / [GeenDeze] /wn/wg of 

Oud.Leiding = [Ja] of Oud.VoornWzh = respons of Oud.Wzh_AIBR = respons))

anders

Heeft u nog hetzelfde beroep als de vorige keer?

T_Beroep

[Ja]anders

andersBedrPrak <> [Eigen]

Welk beroep oefent u op dit moment uit?

Beroep

1 tot 6 zoekresultaten of

(ArbRel.BedrPrak = [Eigen] en zoekresultaten Bedrijf > 6)

anders

STEL VAST: welk beroep?

Sel_Beroep



EBB 2010B – Beroep  [Beroep] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 70 van 201 

Leiding 
 ($1 Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden?) 
 ($2 Geeft u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers?) 
 TJaNee 
 

N_LeidW 
 Aan hoeveel? 
 >>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding wordt gegeven meetellen.<< 

1. 1 – 4 [N_1tm4] 
2. 5 – 9 [N_5tm9] 
3. 10 – 19 [N_10tm19] 
4. 20 – 49 [N_20tm49] 
5. 50 – 99 [N_50tm99] 
6. 100 of meer [N100meer] 

 
VoornWzh 

 ($3/4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verricht?) 
($5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?) 
 

Wzh 
 ($3/4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verricht?) 

($5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?) 
 

Sel_Werkzaamheden 
 STEL VAST: Welk beroep? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 
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Sel_Beroep = [GeenDeze]/wn/wg en
(ArbRel.BedrPrak <> [Eigen] en Leiding <> [Ja] ($3)) of
(ArbRel.BedrPrak <> [Eigen] en Leiding = [Ja] ($4)) of

(ArbRel.BedrPrak = [Eigen] en Leiding <> [Ja] ($5)) 

($1 ArbRel.BedrPrak = [Eigen] en Bedrijf.Personel = [ja]) 

($2 anders)

anders

$1 Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden? / $2 Geeft u leiding aan medewerkers?

Leiding

NOT: (Afl_Uren < 12 en ArbRel.BedrPrak <> [Eigen]) of
(Beroep = wn/wg) of (ArbRel.BedrPrak = [Eigen] en 
Bedrijf.Personel <> [ja]) of (Bedrijf.BedrInst = [PartHH]/

[GeenDeze]) of (Bedrijf.MeerBedr = [Meer]/[Niet]/wn/wg)

[Ja] en ArbRel.BedrPrak <> [Eigen] anders

Aan hoeveel?

N_LeidW

anders

$3/$4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden? / $5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?

VoornWzh

NOT: (Beroep = wg) of (Sel_Beroep <> EMPTY) of

(ArbRel.BedrPrak en [Eigen] en Leiding = [Ja]/wg) 
anders

$3/$4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden? / $5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?

1 tot 6 zoekresultaten anders

Wzh

STEL VAST: Welk beroep?

Sel_Werkzaamheden

Endblok
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Blok Afleiding uren totaal 

 
Afl_UrenWerk 

 Afleiding aantal uren van werkkring 1 en 2 samen in exacte uren 
 Turen (mag leeg zijn) 
 

Afl_UrTot 
 Afleiding uren van werkkring 1 en 2 samen met 12 uren grens 
 Minder dan 12 uur   [min_12] 
 12 uur of meer   [meer_12] 
 Werkt niet   [Wrkniet] 
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Afl_Urenwerk
IF (Peilnr = 1) THEN
     IF Basis.Betwerk.Urtot = RESPONSE THEN Afl_Urenwerk := Basis.Betwerk.Urtot
     ELSEIF Basis.Betwerk.Urtot = NONRESPONSE THEN 
        IF Basis.Betwerk.UrSchat = [Minder5] THEN Afl_Urenwerk := 2
        ELSEIF Basis.Betwerk.UrSchat = [Minder12] THEN Afl_Urenwerk := 8
        ELSEIF Basis.Betwerk.UrSchat = [Minder30] THEN Afl_Urenwerk := 21
        ELSEIF Basis.Betwerk.UrSchat = [Is30Meer] THEN Afl_urenwerk := 34
        ENDIF
     ELSEIF Basis.Betwerk.Urtot = EMPTY THEN Afl_Urenwerk := EMPTY
     ENDIF
  ELSEIF (Peilnr > 1) THEN
     IF (Arburen[1].Afl_Uren <> EMPTY) AND (ArbUren[2].Afl_Uren <> EMPTY) THEN
        Afl_UrenWerk := MIN(Arburen[1].Afl_Uren + ArbUren[2].Afl_Uren,95)
     ELSEIF (ArbUren[1].Afl_Uren <> EMPTY) THEN Afl_Urenwerk := MIN(Arburen[1].Afl_Uren,95)
     ELSE Afl_Urenwerk := EMPTY
     ENDIF
  ENDIF

Afl_UrTot
  IF Afl_UrenWerk = EMPTY THEN Afl_UrTot := WrkNiet
  ELSEIF (Afl_Urenwerk IN [0..11]) AND (Afl_Urenwerk <> EMPTY) THEN Afl_UrTot := Min_12
  ELSEIF Afl_Urenwerk >= 12 THEN Afl_UrTot := Meer_12
  ENDIF
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Module Werkzoeken 
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RedenWilW

anders

Einde module

MeerMinder

Lft_OP < 75 en
Dienstverb.BijzCat1 <> [WSW] en

((Afl_UrTot = [min_12] of BetWrkNu = [nee]))

anders

Einde module

BetWrkNu = [nee]
((WilWerk = [Nee]) of 

(WilWerk = [KanNiet])) en 
((Redenen <> [ZiekAO]) en 

AanpWerk <> [Ja]

(Wil_UrWk  >= 12) of
(Wil_12Ur  = [ja]) of

((BetWrkNu = [nee]) en 
(WilWerk = [Ja]/[KanNiet]) en  

((Wil_UrWk  < 12) of (Wil_12Ur  = [nee])))

Verander = [ja]

Einde module

Zoeken_EU ZoekGedrag

anders

Peiling = 1 Peiling = 2 t/m 5

Willen Werken (incl. beschikbaarheid)Kopieer Willen Werken (incl. 
beschikbaarheid) uit Basisvragenlijst

Einde module Einde module

Peiling = 2 anders
anders

Zorg

Willen werken Meer minder werken

SZW Zorg

Peiling = 3 anders

Zorg Ad hoc module

Peiling = 2

SrtZorgW = [Kind/[Volwas] of 
SrtZorgM = [Kind/[Volwas] anders

Werkzoeken

Lft < 65 en Willen.T_RedenA <> [ja] en
((Reden_WilWerk.Redenen = response en Reden_WilWerk.Redenen <> 

[Zorg]) of 
((12 =< WilWerken.Urenga =< 32) ($4)) of 

WilWerken.Wil_UrWk >= 12 of WilWerken.Wil_12Ur  = [ja] of
(MeerMinder.RedenVer = [OplStu]/[VutPens]/[ZiekAO] en 

MeerMinder.RedParNw = [ja]) of 
(MeerMinder.RedenPT = response en MeerMinder.RedenPT <> [Zorg] 

en MeerMinder.RedenVer <> Zorg)) en
(RegelmatigeZorg.OP15Min[OP]  = 1 of RegelmatigeZorg.OP15Plus[OP] 

= 1 of (OP lid HHKern en NKind14 >= 1))

Dienstverb.BijzCat1 <> [WSW] en
Afl_UrTot = [meer_12]
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Werkzoeken: Blok  Intro 

 
InlWrkZoek 

>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
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InlWrkZoek
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<
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Werkzoeken: Blok Willen werken 

 
WilWerk 

$1 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. 
$2 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet in een nieuwe werkkring?  
1.  Ja [Ja] 
2.  Nee [Nee] 
3. Reeds gevonden [Gevonden] 
4. Wil wel maar kan niet [Kan niet] 
 

DuurHalf 
Gaat het om een baan voor korter of langer dan een half jaar? 
1. Korter dan een half jaar   [KorterH] 
2. Half jaar of langer    [LangerH] 
 

BeginNw 
Wanneer begint u? 
>>ENQ: dag-maand-jaar<< 
 

Controle 
Datum in het verleden niet toegestaan. 

 
UrenGa 

Hoeveel uur per week gaat u in totaal werken? 
>> ENQ: Afronden op hele uren<< 
TUren 
 

Zachte controle 
 Weet u zeker dat het aantal uren klopt? 
 
T_RedenA 

Is dat nog steeds vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid? 
TJaNee 

 
AanpWerk 

Acht u zich eventueel in staat om ($2 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste werkzaamheden of 
werkomstandigheden? 
TJaNee 
 

Wil_UrWk 
Hoeveel uren per week zou u in totaal willen werken? 
>> ENQ: * Afronden op hele uren. 

                      * Maximaal 95 uur << 
Turen 
 

Harde controle 
 Het aantal uren kan niet kleiner dan 12 zijn! 
 
Wil_12Ur 

Zou u 12 uur of meer per week willen werken? 
TJaNee 
 

EigenBdf 
U heeft gezegd dat u  12 uur of meer wilt gaan werken. Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of praktijk? 
1.  Ja, alleen in eigen bedrijf [JaAlleen] 
2.  Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer [JaNaast] 
3. Nee  [Nee]  
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$1 BetWrkNu  = Nee
$2 Afl_UrTot  = Min_12

WilWerk
$1 Wil op dit moment betaald werk ?
$2  Wil op dit moment betaald werk voor 12 uur of meer per week ?

UrenGa
        Hoeveel uren gaat u werken?

AanpWerk
     Acht zich in staat om ($2 12 uur of  meer) te werken

[Gevonden] [Ja] anders

wn/wg

[ja] anders

EndBlok

EndBlok
DuurHalf
        Baan voor korter of langer half jaar?

BeginNw
        Wanneer begin u?

BeginNw < Sysdate

Controle datum

anders

>50

Controle uren

anders

Wil_UrWk
       Hoeveel uur zou u willen werken?anders

wn/wg en BetWrkNu = Nee anders

< 12 en 
BetWrkNu = 

Nee 

anders

Wil_12Ur
     Zou u 12 uur of meer per week willen werken? 

(Wil_UrWk  >= 12) of (Wil_12Ur  = [Ja]) of
(((WilWerk  = [Ja]) of (AanpWerk = [Ja])) en (Betwrknu = [Ja]) en (Wil_UrWk  <> response))

EigenBdf
Wil 12 uur of meer werken in eigen bedrijf of praktijk ?

Alleen indien:
Peiling 2 t/m 5 en 

((Lft_OP < 75) en (Dienstverb[1].BijzCat1 <> [WSW]) en
((Afl_UrTot = [min_12] of BetWrkNu = [nee])))

[Nee]/[KanNiet] en 
Oud.Redenen = [ZiekAO]

T_RedenA
Nog steeds vanwege ziekte/
arbeidsongeschiktheid?

[KanNiet] en 
Oud.Redenen <> [ZiekAO]

[ja]
anders

EndBlok
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KunnStrt 
($3 Stel dat u vandaag alles rond zou hebben.) 
 Op welke termijn zou u ($4 12 uur of meer per week kunnen gaan werken / $5 kunnen beginnen)? 
1.  Binnen 2 weken [Mind2Wkn] 
2.  2 weken tot 3 maanden [Wk2_Mnd3] 
3. 3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6] 
4. 6 maanden of langer [Mnd6Meer] 

 
VerwStrt 

Wanneer verwacht u dat uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat? 
1.  Minder dan 3 maanden  [Mind3Mnd] 
2.  3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6] 
3. 6 maanden of meer [Mnd6Meer] 
4. N.v.t. Al van start gegaan [AlStart]     

 

Afrond1 
     Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: → 
     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

1. ($6 Uw huidige werkkring) [HuidWrk]  
2. vrijwilligerswerk, [Vrijwil] 
3. opleiding of studie [OplStud] 
4. of kinderopvang? [K-opvang] 
5. N.v.t. (geen van deze) [NVT] 

 

Afrond2 
     Of is dat in verband met: → 
     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

1. ziekte, [Ziekte] 
2. vakantie [Vakantie] 
3. of persoonlijke omstandigheden? [PersOmst] 
4. N.v.t. (geen van deze) [NVT] 

 

Afgel_4W 
Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan ($7 werk te komen van 12 uur of meer per week /  
$8 werk te komen). Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee. 
1.  Ja [Ja]  
2.  Nee [Nee]  
3.   Nee, O.P. in afwachting sollicitatie  [AfwSoll]  
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EigenBdf <> [JaAlleen]) èn
KunnStrt = [Wk2_Mnd3]/[Mnd3_6]/[Mnd6Meer] anders

Afrond1
Periode nodig om iets af te ronden in verband met ($6 werk,) vrijwilligerswerk, opleiding, kinderopvang?

[NVT]

Afrond2
Of in verband met ziekte, vakantie, persoonlijke omstandigheden?

anders

Afgel_4W
Afgelopen 4 weken iets gedaan om ($7 werk van 12 uur of meer per week te vinden / $8 werk te komen)

VerwStrt
Wanneer bedrijf daadwerkelijk van start ?

EigenBdf = [JaAlleen] anders

($6 BetWrkNu  = Ja)

($7  (BetWrkNu = Ja en (WilWerk  = [Ja] of AanpWerk = [Ja])) of (BetWrkNu = 
Nee en Wil_12Ur = [Ja]))
($8  anders)

( $3  EigenBdf  = [JaAlleen] 
  $4  (BetWrkNu = Ja en (WilWerk = [Ja] of AanpWerk  = [Ja])) of (BetWrkNu = Nee en 
Wil_12Ur  = [Ja])
  $5  BetWrkNu  = Nee en (Wil_12Ur  = [Nee]/wn/wg of AanpWerk = [Ja]))

KunnStrt
($3 Stel dat u vandaag alles rond zou hebben)
Op welke termijn zou u ($4 12 uur of meer per week kunnen gaan werken / $5 kunnen beginnen)?

WilWerk  = [Ja] of
WilWerk  = [KanNiet] en AanpWerk  = [Ja] 

anders

Endblok

Endblok
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Werkzoeken: Blok Reden Wilwerk 

 
Redenen 
 >>ENQ: Arbeidsongeschiktheid = dat wat de respondent er onder verstaat.<< 
 U heeft aangegeven dat u nu geen betaald werk ($1 van 12 uur of meer per week) ($2 kunt / $3 wilt) hebben. 
 Wat is hier de voornaamste reden voor? 
 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 
 2. Opleiding of studie     [OplStu] 
 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 
 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 
 5. Andere reden     [Ander] 
 
SrtZorgW 

>>ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk.<< 
STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor:-> 
1. kinderen     [Kind] 
2. hulpbehoevende volwassenen of   [Volwas] 
3. om een ander zorg?    [Anders] 
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Willen.T_RedenA <> [Ja] / wn/wg en
((Willen.WilWerk = [Nee]) of
((Willen.WilWerk = [KanNiet]) en (Willen.AanpWerk = [nee]/wn/wg))  of
(((Willen.WilWerk = [KanNiet]) en ((Willen.Wil_UrWk  <12) of (Willen.Wil_12Ur  = [nee]))) of
((Willen.WilWerk = [Ja]) en ((Willen.Wil_UrWk <12) of (Willen.Wil_12Ur  = [nee]))) of
((Willen.WilWerk = [Gevonden]) en ((Willen.Wil_UrWk  <12) of (Willen.Wil_12Ur = [nee]))))

anders

Belangrijkste reden om nu geen betaald werk ($1 van 12 uur of meer per week) te ($2 kunnen / $3 willen) hebben

Redenen

Endblok

(($1) BetWrkNu = [Ja] of 
(BetWerkNu = [Nee] en Wil_12Ur = [nee]))

(($2)  WilWerk = [KanNiet]
(($3) WilWerk <> [KanNiet])

Alleen indien:
((Lft_OP < 75) en (Dienstverb.BijzCat1 <> [WSW]) en

((Afl_UrTot = [min_12] of BetWrkNu = [nee])))

Peiling = 2/3 en
Redenen = [Zorg]

anders

STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor:->

SrtZorgW
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Werkzoeken: Blok Meer minder werken 

 
MeerMind 

 Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen? 
 1. Ja, meer    [JaMeer] 
 2. Ja, minder    [JaMinder] 
 3. Nee     [Nee] 
 4. Reeds geregeld, baan gevonden  [Geregeld] 
 5. Stopt met werken    [Stopt] 
 

UurWil 
 >> ENQ: * Afronden op hele uren. 
  * Maximaal 95 uur. 

Hoeveel uur per week zou u willen werken? 
[1..95] 
 

Stappen 
Heeft u in de afgelopen 6 maanden in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring) 
stappen ondernomen om dat te realiseren? 
TJaNee 
 

KanDat 
Kunt u ($3 meer / $4 minder) gaan werken? 
1. Ja     [Ja] 
2. Nee     [Nee] 
3. Reeds geregeld    [Geregeld] 
 

UurGa 
 >> ENQ: * Afronden op hele uren. 
 Hoeveel uur per week gaat u werken? 

[1..95] 
 
IsDatBij 
 Is dat in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring)? 

1. Ja     [Ja] 
2. Nee     [Nee] 
3. Gedeeltelijk    [Deels] 

 
Redenver 
 Wat is de voornaamste reden waarom u binnen 6 maanden stopt met werken? 
 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 
 2. Opleiding of studie     [OplStu] 
 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 
 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 
 5. Werk verviel / bezuinigingen   [Verviel] 
 6. Arbeidsconflict     [Conflict] 
 7. Geen van deze     [GeenDeze] 
 
Verander 
 Zou u op dit moment van werkkring willen veranderen? 
 1. Ja     [Ja] 
 2. Nee     [Nee] 
 3. Heeft andere baan gevonden  [AnderBaan] 
 
IvmOntsl 
 ($5 Is / $6 Was) dat in verband met ontslag? 
 TJaNee 
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Binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken?

[JaMeer] ($3)/[JaMinder] ($4)

Hoeveel uur per week zou u willen werken?

Stappen ondernomen om dat te 
realiseren?

Zou u op dit moment van werkkring willen veranderen?

In verband met dreigend ontslag?

MeerMind

UurWil

[ja]

Verander

[ja] ($5)/[AnderBaan] ($6)

IvmOntsl

[Geregeld][Nee]/wn/wg [Stopt]

Hoeveel uur per week gaat u werken? Reden om te stoppen 
met werken?

andersRespons/wn

Stappen

anders

Kunt u meer/minder gaan 
werken?

KanDat

UurGa

Is dat in uw huidige werkkring?

IsDatBij

Redenver

anders

Alleen indien:
Dienstverb[1].BijzCat1[1] <> [WSW] en

Afl_UrTot = [meer_12]

($1) InventarisatieWerkkringen.Afl_Nwerkkringen  = [meer]
($2) Anders
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VastBaan 
Wilt u een vaste baan hebben? 
TJaNee 
 

ByHuidig 
Wilt u dat in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring)? 
TJaNee 
 

ZichtOp 
Is daar zicht op? 
TJaNee 
 

RedParNw 
Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U stopt binnen 6 maanden met werken 
vanwege ($7 zorgtaken / $8 opleiding of studie / $9 VUT of pensioen / $10 ziekte of arbeidsongeschiktheid). Is dat 
ook de reden waarom u een deeltijd baan heeft? 
TJaNee 
 

RedenPT 
 $ 11 STEL VAST: Wat is de reden dat OP op dit moment 32 uur of minder werkt? 

$ 12 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U heeft momenteel betaald werk voor 
32 uur of minder per week. Wat is de reden dat u een deeltijd baan heeft? 

 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 
 2. Opleiding of studie     [OplStu] 
 3. VUT of pensioen     [VUTPens] 
 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 
 5. Kon geen voltijdbaan vinden   [NietGev] 
 6. Wil geen voltijdbaan    [WilGeen] 
 7. Anders      [Anders] 

 
SrtZorgM 

>>ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk.<< 
STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor:-> 
1. kinderen     [Kind] 
2. hulpbehoevende volwassenen of   [Volwas] 
3. om een ander zorg?    [Anders] 
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Wilt u een vaste baan?

Dienstverb.VastDnst[1] <> [Ja]/[Deels] en 
((Dienstverb.TijdVast[1] = [nee]/wn/wg) of 

(Dienstverb.Byzcat1[1] = [Uitzend]))

anders

VastBaan

[ja]

In uw huidige werkkring?

ByHuidig
anders

[ja] anders

Is daar zicht op?

ZichtOp

Peiling = 2/3 en 
12 =< Afl_UrSamen <= 32

anders

Endblok

andersRedenver = [Zorg] ($7) / [OplStu] ($8) / 
[VUTPens] ($9) / [ZiekAO] ($10)

U stopt met werken vanwege ($7 zorgtaken / $8 opleiding of studie / $9 VUT of pensioen / $10 ziekte of 
arbeidsongeschiktheid). Is dat ook de reden waarom u een deeltijd baan heeft?

RedParNw

andersRedParNw = [Nee] ($11) of
((MeerMind = [JaMeer]/[JaMinder]/[Nee]/[Geregeld]) 

of (Redenver = [Anders])) ($12)

$11 STEL VAST: Wat is de reden dat OP op dit moment 32 uur of minder werkt?
$12 Wat is de reden dat u een deeltijd baan?

RedenPT

andersRedenPT = [Zorg] of
(Redenver = [Zorg] en RedParNw = [Ja])

STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor :->

SrtZorgM

Endblok
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Werkzoeken: Blok Zorg 

 
GebrOpv 

$1 U wilt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.  
$2 U wilt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.  
$3 U kunt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.  
$4 U kunt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.  
$5 U werkt in deeltijd vanwege de zorg voor kinderen.  
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas? 
TJaNee 

 
ProbOpv 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 
1. Een tekort aan opvang,     [Tekort] 
2. de opvang is te duur, of     [Duur] 
3. de beschikbare opvang is van onvoldoende kwaliteit ?  [Kwal] 
4. Anders      [Anders] 

 
GebrZorg 

$1 U wilt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  
$2 U wilt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende 
volwassenen.  
$3 U kunt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  
$4 U kunt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor 
hulpbehoevende volwassenen.  
$5 U werkt ($6 ook) in deeltijd vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg? 
TJaNee 

 
ProbZorg 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 
1. Een tekort aan zorg,     [Tekort] 
2. de zorg is te duur, of     [Duur] 
3. de beschikbare zorg is van onvoldoende kwaliteit ?  [Kwal] 
4. Anders      [Anders] 
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Alleen indien: 
peiling = 2 en

Meermind.SrtZorgM = [Kind] / [Volwas] of
Willen.SrtZorgW = [Kind] / [Volwas] 

SrtZorgM  = [Kind] of
SrtZorgW  = [Kind]

anders

$1 U wilt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen. 
$2 U wilt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen. 
$3 U kunt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen. 
$4 U kunt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen. 
$5 U werkt in deeltijd vanwege de zorg voor kinderen. 
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas?

GebrOpv

[Ja] [Nee]/wn/wg

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->

($1)  WilWerk  = [nee] en BetWrkNu = [nee]
($2)  (WilWerk  = [nee] en Afl_UrTot  = [min_12]) of 
         (WilWerk = [ja] en (WilUrWk < 12 of Wil_12Ur  = [nee]) ) of
         (WilWerk = [Gevonden] en (WilUrWk < 12 of Wil_12Ur  = [nee]) )  of 
         (WilWerk  = [Gevonden] en UurGa < 12)
($3) WilWerk  = [KanNiet] en BetWrkNu = [nee]
($4) WilWerk = [KanNiet] en Afl_UrTot  = [min_12]
($5) 12 <= Afl_UrSamen <= 32

ProbOpv

SrtZorgM  =  [Volwas] of
SrtZorgW  = [Volwas]

anders

($6) SrtZorgM = [Kind] of SrtZorgW  = [Kind]

$1 U wilt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen. 
$2 U wilt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende 
volwassenen. 
$3 U kunt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen. 
$4 U kunt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende 
volwassenen. 
$5 U werkt ($6 ook) in deeltijd vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen. 
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg?

GebrZorg

[Ja] [Nee]/wn/wg

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->

EndBlok

ProbZorg
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Werkzoeken: Blok Zorg Ad hoc module 

 
GebrOpv 

($10 >>ENQ: aan het begin van het vraaggesprek is geantwoord dat OP regelmatig zorgt voor een kind jonger dan 
15 jaar buiten het huishouden.<<) 
($3 U heeft geen betaald werk vanwege VUT of pensioen.) 
($4 U heeft geen betaald werk van 12 uur of meer per week vanwege VUT of pensioen.) 
($5 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U gaat 32 uur of minder per week 
werken.) 
($6 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U heeft betaald werk voor 32 uur of 
minder per week). 
($7 U heeft op dit moment geen betaald werk.) 
Heeft dit misschien ($3/4/8 ook) te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas? 
TJaNee 

 
ProbOpv 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 
1. Een tekort aan opvang,     [Tekort] 
2. de opvang is te duur, of     [Duur] 
3. de beschikbare opvang is van onvoldoende kwaliteit?  [Kwal] 
4. Anders      [Anders] 

 
GebrZorg 

>>ENQ: aan het begin van het vraaggesprek is geantwoord dat OP regelmatig zorgt voor een familielid, vriend of 
vriendin van 15 jaar of ouder die ziek of hulpbehoevend is.<< 
($2 en $3 U heeft geen betaald werk vanwege VUT of pensioen.) 
($2 en $4 U heeft geen betaald werk van 12 uur of meer per week vanwege VUT of pensioen.) 
($2 en $5 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U gaat 32 uur of minder per 
week werken.) 
($2 en $6 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U heeft betaald werk voor 32 
uur of minder per week). 
($2 en $7  U heeft op dit moment geen betaald werk.) 
Heeft dit ($1 dan) misschien (($9 of ($2 en $3/4/8)) ook) te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg 
voor het familielid, de vriend of  vriendin waarvoor u regelmatig zorgt? 
TJaNee 

 
ProbZorg 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 
1. Een tekort aan zorg,     [Tekort] 
2. de zorg is te duur, of     [Duur] 
3. de beschikbare zorg is van onvoldoende kwaliteit ?  [Kwal] 
4. Anders      [Anders] 
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Anders ($2)

GebrOpv

[Nee]/wn/wg ($1)

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->

ProbOpv

Heeft dit misschien ook te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg voor de persoon waarvoor u regelmatig zorgt?

GebrZorg

EndBlock

OP15min = [ja] of 
(OP lid HHKern en NKind14 >= 1)

Heeft dit misschien ook te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas?

[Ja] ($9)

OP15plus  = [ja]

[Nee]/wn/wg

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->

ProbZorg

[Ja]

anders

($10) OP geen lid Hhkern of NKind14 = 0

($3) Oud.RedenWil.Redenen = [VutPens] en Betwrknu = [nee] en Lft_OP >=50
($4) Oud.RedenWil.Redenen = [VutPens] en Afl_UrTot = [min_12] en Lft_OP >=50
($5) 12 =< Willen.Urenga =< 32
($6) Willen.Wil_UrWk  >= 12 of Willen.Wil_12Ur  = [ja] en Betwrknu = [ja]
($7) Willen.Wil_UrWk  >= 12 of Willen.Wil_12Ur  = [ja] en Betwrknu = [nee]
($8) anders

Alleen indien:
Peilnr = 2 en
((Lft < 65 en Willen.T_RedenA <> [ja] en
((Reden_WilWerk.Redenen = response en Reden_WilWerk.Redenen <> [Zorg]) of 
((12 =< WilWerken.Urenga =< 32) ($4)) of 
WilWerken.Wil_UrWk >= 12 of WilWerken.Wil_12Ur  = [ja]) en
(RegelmatigeZorg.OP15Min[OP]  = 1 of RegelmatigeZorg.OP15Plus[OP]  = 1 of (OP lid HHKern en NKind14 >= 1))) of 
(Lft < 65 en
((MeerMinder.RedenVer = [OplStu]/[VutPens]/[ZiekAO] en MeerMinder.RedParNw = [ja]) of 
(MeerMinder.RedenPT = response en MeerMinder.RedenPT <> [Zorg] en MeerMinder.RedenVer <> Zorg))  en
(RegelmatigeZorg.OP15Min[OP]  = 1 of RegelmatigeZorg.OP15Plus[OP] = 1 of (OP lid HHKern en NKind14 >= 1))))
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Werkzoeken: Blok SZW Zorg 

 
RedMeerWerk 

U zou ($1 meer) willen gaan werken. Wat is de voornaamste reden waarom u dat op dit moment niet doet? 
1. Kan niet meer uren krijgen/werk vinden  [Uren] 
2. Kinderopvang of zorg is te duur   [Duur] 
3. Beschikbare kinderopvang of zorg is van onvoldoende kwaliteit [Kwal] 
4. Tekort aan kinderopvang of zorg     [Tekort] 
5. Partner wil het niet      [Partn] 
6. Combinatie zorg en werk legt te grote druk   [Combi] 
7. Schooltijden sluiten niet aan     [SchoolT] 
8. Geen van deze      [GeenDeze] 

 

RMrWerkGD 
STEL VAST: Wat is dan de voornaamste reden? 
STRING [80] 
 

 
 

 



EBB 2010B –Werkzoeken: Blok SZW Zorg  [SZWZorg_P3] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 93 van 201 

Alleen indien: 
peiling = 3 en 

((Kinderen jonger 12 > 0) en 
((Willen. Wilwerk = [Ja]) en ((Willen.Wil_UrWk >= 12) of (Willen.Wil_12Ur = [ja]) 

of (BetWrkNu = [ja]))) of
((MeerMind.MeerMind = [JaMeer]) en (MeerMind.KanDat <> Geregeld))) 

U zou ($1 meer) willen gaan werken. Wat is de voornaamste reden waarom u dat op dit moment niet doet?

RedMeerWerk

STEL VAST: Wat was de voornaamste reden?

RMrWerkGD

[GeenDeze]

Endblock

($1)  BetWrkNu = [ja]

anders
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Werkzoeken: Blok Zoekgedrag 

 
WrkKomen 

Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan ($1 ander werk te komen / $2 werk te komen van 12 uur of meer per 
week / $3 werk te komen van <Wil_UrWk> uur per week / $4 werk te komen van het gewenste aantal uren per week)? 
Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee. 

 TJaNee 
 
Af4Wk 

En in de afgelopen 4 weken? 
1. Ja     [Ja]  
2. Nee     [Nee]  
3.   Nee, O.P. in afwachting sollicitatie  [AfwachtS] 

 
GedaanEBB 
 >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
 Wat heeft u de agelopen 4 weken gedaan om een eigen bedrijf of praktijk op te starten? 

 1. Regelen materiaal, apparatuur, ruimte, grond   [MaApRuGr] 
 2. aanvragen vergunningen, regelen finaciering   [VergFin] 
 3. Wachten op uitkomst offerte-aanvraag of aanbesteding  [Offerte] 
 4. Uitvoering marktonderzoek    [MarktOnd] 
 5. Iets anders      [IetsAnd] 
 
WeinResV 

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 4 weken geen activiteiten ondernomen heeft om aan werk te komen van 
12 uur of meer per week.  
Is dat omdat u daar weinig resultaat van verwacht? 

 TJaNee 
 

Assessm 
 Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken de volgende activiteit heeft ondernomen. 
 Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)? 

 TJaNee 
 

 ArbBurVra 
  >>ENQ: Voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau). << 
  Kunt u aangegeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen. 
  Contact gehad met het UWV WERKbedrijf om werk te vinden? 

 TJaNee 
 

InterNa 
 Nakijken van personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 
 

InterRe 
 Reageren op personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 
 

Nakijk 
 Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 
 

Reageren 
 Reageren op personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 
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Afgelopen half jaar iets gedaan om aan ander werk te komen?

WrkKomen

[Ja] en MeerMind.Verander = [ja] anders

En in de afgelopen 4 weken?

Af4Wk

Willen.Afgel_4W = [ja] en 
Willen.EigenBdf  = [ja] 

anders

Wat heeft u de afgelopen 4 
weken gedaan?

GedaanEB

(Willen.Afgel_4W = [ja] en 
Willen.EigenBdf  <> [ja]) of

Af4Wk = [ja]

UWV WERKbedrijf

ArbBurVra

Nakijken internet

InterNa

Reageren internet

InterRe

Nakijken

Nakijken

Reageren

Reageren

(Willen.Afgel_4W = [nee] of
 WrkKomen = [nee]) en

((Willen.Wil_UrWk  >= 12) of 
(Willen.Wil_12Ur  = [Ja])) 

Omdat u weinig resultaat 
verwacht?

WeinResV

Willen.Afgel_4W = 
[AfwachtS]/wn/wg of

Af4W = [AfwachtS]/wn/wg

Assessment

Assessm

Endblok

Alleen indien:
(MeerMind.Verander = [ja]) of
(Willen.Wil_UrWk  >= 12) of
(Willen.Wil_12Ur  = [ja]) of
((BetWrkNu = [nee]) en 

(Willen.WilWerk = [Ja]/[KanNiet]) en 
((Willen.Wil_UrWk  < 12) of (Willen.Wil_12Ur  = [nee])))

andersMeerMind.Verander = [ja] of
Willen.Afgel_4W = [nee]/wn/wg

($1) MeerMind.Verander = [ja] 
($2) Willen.Wil_12Ur  = [ja]
($3) Willen.Wil_Urwk  > 0
($4) anders
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Assessm 
 Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)? 

 TJaNee 
 

OpenCV 
 Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst? 

 TJaNee 
 

UitzBVra 
 Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden? 

 TJaNee 
 

WerkgVra 
 Geinformeerd bij werkgevers?  

 TJaNee 
 

FamilVra 
 Geinformeerd bij familie, vrienden of relaties?  

 TJaNee 
 

Bedrijfsdag 
 Bedrijfsdag bezocht?  

 TJaNee 
 

HoevJrZoek 
Hoelang bent u op zoek naar werk? 

 STEL VAST: hoeveel hele JAREN? 
 >> ENQ: Minder dan één jaar = <ENTER><< 
 1..57, empty 

 
HoevMndZoek 

Hoelang bent u op zoek naar werk? 
 STEL VAST: hoeveel hele MAANDEN? 
 >> ENQ: * Geen maanden = <ENTER> 
  * Minder dan 1 maand = 0<< 
 0..11, empty 
 

Harde controle HoevJrZoek en HoevMndZoek 
HoevJrZoek  en HoevMndZoek mogen niet allebei leeg zijn
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Assesment

Assessm

Open sollicitatie

OpenCV

Uitzendbureau

UitzBVra

Werkgevers

WerkgVra

Familie

FamilVra

Bedrijfsdag

Bedrijfsdag

Hoe lang bent u op zoek naar werk? JAREN

HoevJrZoek

Endblok

Hoe lang bent u op zoek naar werk? MAANDEN

HoevMndZoek
response/ empty wn/wg

Controle

HoevJrZoek = empty en HoevMndZoek = empty anders
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Werkzoeken: Blok Zoeken_EU 

 
Afgel_4W 

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

 TJaNee 
 

 ArbBurVra 
  >>ENQ: Voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau). << 
  Kunt u aangegeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen. 
  Contact gehad met het UWV WERKbedrijf om werk te vinden? 

 TJaNee 
 

InterNa 
 Nakijken van personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 
 

InterRe 
 Reageren op personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 
 

Nakijk 
 Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 
 

Reageren 
 Reageren op personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 
 

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

 TJaNee 
 

OpenCV 
 Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst? 

 TJaNee 
 

UitzBVra 
 Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden? 

 TJaNee 
 

WerkgVra 
 Geinformeerd bij werkgevers?  

 TJaNee 
 

FamilVra 
 Geinformeerd bij familie, vrienden of relaties?  

 TJaNee 
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In de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen?

Afgel_4W

[Ja]

UWV WERKbedrijf

ArbBurVra

Nakijken internet

Reageren internet

Nakijken

Nakijken

Reageren

Reageren

Assesment

Assessm

Open sollicitatie

OpenCV

Uitzendbureau

UitzBVra

Werkgevers

WerkgVra

Familie

FamilVra

InterNa

InterRe

anders

Endblok

Alleen indien:
BetWrkNu = [nee] en

((Willen.WilWerk = [Nee]) of 
(Willen.WilWerk = [KanNiet])) en 

((RedenWilW.Redenen <> [ZiekAO]) en 
Willen.AanpWerk <> [Ja]
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Bedrijfsdag 
 Bedrijfsdag bezocht?  

 TJaNee 
 

BaanEB 
 Stel u krijgt een aangeboden of u kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou u kunnen beginnen?  
 1. Binnen 2 weken    [Mind2Wk] 

 2. 2 weken tot 3 maanden   [Wk2_Mnd3] 
 3. 3 maanden tot 6 maanden   [Mnd3_6] 
 4. 6 maanden of langer   [Mnd6Meer] 
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Bedrijfsdag

Bedrijfsdag

Op welke termijn zou u kunnen beginnen?

BaanEB

Endblok  
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Module Retro 
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Afl_StartHuidig = [langer1jr]

Anders

Afl_StartHuidig = [korter1jr]/wn

Retro T-12A

Anders

Lft >= 18 jaar

Lft >= 18 Anders

Retro Einde

Anders

Ooit12 = [ja]/[jamil] en 
(referentiejaar = stopjaar of 
(referentiejaar = stopjaar + 1 en 
referentiemaand <= stopmnd))

Retro T-12B Retro T-12C

Retro Slot

(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) en 
Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW

Retro Intro
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Intro 
 De volgende vragen gaan over uw arbeidsverleden. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
 
Afl_Starthuidig 
 Afleiding Startmoment in huidige werkkringen van 12 uur of meer per week 
 Als één van beide werkkringen 12 uur of meer per week 
 1 jaar of langer geleden begonnen  [langer1jr] 
 korter dan 1 jaar geleden begonnen  [korter1jr] 
 onbekend     wn 
 norf 
 
Afl_Welklang 
 Afleiding werkkring van 12 uur of meer per week waar OP het langst werkt 
 Werkkring 1    [werkkring1] 
 Werkkring 2    [werkkring2] 
 Nodk, norf 
 
Afl_Langstgel 
 Afleiding werkkring van 12 uur of meer per week waar OP het langst werkt 
 Nodk, norf
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Alleen indien:
(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) en 

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW

Afl_StartHuidig  
Afleiding Startmoment in huidige werkkringen van 12 uur of meer

Als minimaal één werkkring van 12 uur of meer per week 1 jaar of langer geleden gestart is, dan geldt Afl_StartHuidig = [langer1jr].
Is dit niet het geval, maar is wel bekend dat minimaal één werkkring van 12 uur of meer per week korter dan 1 jaar geleden gestart is, 
dan geldt Afl_StartHuidig = [korter1jr].
In andere gevallen geldt Afl_StartHuidig = weet niet.

De volgende vragen gaan over uw arbeidsverleden.

Intro

Afl_WelkLang 
Afleiding werkkring van 12 uur of meer waar OP het langst in werkt met voorrang voor werkkring[1]

Als werkkring[1] 12 uur of meer per week is en 1 jaar of langer geleden gestart, dan geldt Afl_WelkLang = werkkring1.
Als werkkring[1] 12 uur of meer per week is en korter dan 1 jaar geleden gestart, dan geldt Afl_WelkLang = werkkring1, tenzij 
werkkring[2] 12 uur of meer per week is en langer geleden gestart is dan werkkring[1]. In dat laatste geval geldt Afl_WelkLang = 
werkkring[2].
Als werkkring[1] 12 uur of meer per week is en het onbekend of de start korter of langer dan 1 jaar geleden was, dan geldt 
Afl_WelkLang = leeg, tenzij werkkring[2] 12 uur of meer per week is en bekend is of de start korter of langer dan 1 jaar geleden was. In 
dat laatste geval geldt Afl_WelkLang = [werkkring2].

Afl_LangstGel
Afleiding aantal dagen sinds de start van de werkkring bij Afl_WelkLang
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Retro Blok T-12A 

 
RUrVorigJ 
 >>ENQ: inclusief doorbetaalde ziekte/verlof.<< 
 Werkte u vorig jaar <referentiemaand> in ($1 InvWerk.Werknaam[1]/ $2 InvWerk.Werknaam[2]) hetzelfde aantal 

uren als nu? 
TJaNee 

 
RHoevGem 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 
 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 
 

MaxUur 
 Integer 

 
RPeriode 
 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 
2. maand   [Maand] 
3. jaar    [Jaar] 
4. Lesuren per week  [Les] 
Nodk, norf 

 
Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 
 

Zachte Controle RHoevGem 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 
RUrenGlob 
 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 
 Weet u dan of het ging om: � 

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 
4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 
nodk, norf 
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Alleen indien:
(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) en 

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW en
Afl_StartHuidig  = [langer1jr]

Werkte u vorig jaar <referentiemaand> in werkkring ($1 werknaam[1]/$2 werknaam[2]) hetzelfde aantal uren als nu?

RUrVorigJ

($1) Arbeidsuren[1].Afl_Uren >= 12 en InventWerk.Afl_HoelanGel >= 365
($2) Anders Arbeidsuren[2].Afl_Uren >= 12 en InventWerk.Afl_HoelanGel >= 365

RHoevGem

[nee]/wn/wg [ja]

STEL VAST: Is dat per...

RPeriode

Hoeveel uur werkte u gemiddeld?

RUrenGlob

Endblock

MaxUur := 412 MaxUur := 4940 MaxUur := 95MaxUur := 69

[week][Maand] [Jaar] [Les] wn/wg

Weet u dan of het ging om: ->
RHoevGem > MaxUur 

Harde controle

RPeriode = [week] en RHoevGem >= 50 of
RPeriode = [maand] en RHoevGem >= 210 of
RPeriode = [jaar] en RHoevGem >= 2500 of
RPeriode = [les] en RHoevGem >= 37

Zachte controle

0

controle

anders
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Retro Blok Einde 

 
HoevJrEinde 
 >>ENQ: Het maakt niet uit of OP wel of niet werk had tijdens het zoeken. Doel van de vraag is om vast te stellen hoe 

lang mensen zoeken tot ze (ander) werk vinden.<< 
 Hoelang bent u op zoek naar werk geweest voordat u in werkkring <werknaam [Afl_WelkLang]> begon? 
 STEL VAST: Hoeveel hele JAREN? 
 >>ENQ: niet of minder dan één jaar = <ENTER><< 
 1..57, EMPTY 

 
HoevMndEinde 

 STEL VAST: hoeveel hele MAANDEN? 
 >> ENQ: * Geen maanden = <ENTER> 
  * Minder dan 1 maand = 0<< 
 0..11, EMPTY 

 
Ooit12 
 Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar gewerkt heeft? 

1. Ja   [Ja] 
2. Nee   [Nee] 
3. Ja, militaire dienstplicht [Jamil] 

 
StopJaar 

>>ENQ: Laatste werkkring, langer dan 1 jaar van 12 uur of meer<< 
In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken? 
TJaar 

 
Controle StopJaar 

HET STOPJAAR KAN NIET LATER PLAATSVINDEN DAN HET ENQUETEJAAR! 
 

StopMnd 
>>ENQ: Eventueel schatten. Alleen “weet niet” indien volledig onbekend.<< 
En in welke maand? 
TMaand 
 

Controle StopMnd 
DE STOPMAAND KAN NIET LATER PLAATSVINDEN DAN DE ENQUETEMAAND! 
 

Redennw 
 De voornaamste reden waarom u nu ($5 niet werkt/ $6 minder dan 12 uur werkt) is vanwege ($1 zorg voor gezin en/of 

huishouden (thuis)/ $2 opleiding/studie/ $3 VUT/pensioen/hoge leeftijd/ $4 ziekte/arbeidsongeschiktheid).  
 Is dat ook de reden waarom u toen bent gestopt of minder dan 12 uur bent gaan werken? 

TJaNee 
 

RedenGestopt 
>>ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent er onder verstaat.<< 
($7 Wat was de voornaamste reden waarom u toen bent gestopt of minder dan 12 uur bent gaan werken?) 
($8 Wat was dan de voornaamste reden?) 

 1. De zorg voor gezin/huishouden   [Zorg] 
 2. Opleiding of studie     [OplStu] 
 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 
 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [Ziekte] 
 5. Werk verviel/bezuinigingen   [werkverv] 
 6. Contract was tijdelijk    [tijdelijk] 
 7. Arbeidsconflict     [conflict]    
 8. Geen van deze     [Ander] 
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Alleen indien:
(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) en 

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW en
Afl_StartHuidig  = [korter1jr]/wn

Lft >= 18 jaar

Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar heeft gewerkt?

Ooit12

In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken?

Stopjaar
[ja]/[jamil]

En in welke maand?

Stopmnd
Referentiejaar – Stopjaar =< 2

anders

RedenGestopt

Anders

Hoe lang bent u op zoek naar werk geweest voordat u bij <werknaam[Afl_WelkLang]> begon?

HoevJrEinde

STEL VAST: Hoeveel hele maanden?

HoevMndEinde

Response of leeg Wn/wg

Afl_StartHuidig  = [korter1jr] Anders

Redennw

Reden waarom nu niet werkt of minder dan 12 uur ook reden waarom toen gestopt?

Werkzoek.WilWerk.Redenen = [Zorg] ($1)/[OplStu] ($2)/ [VUTPens] ($3)/ [ZiekAO] ($4)Anders ($7)

($5) InventarisatieWerk.betwrknu = [nee] 
($6) InventarisatieWerk.betwrknu = [ja]

[nee] ($8)

Wat was ($8 dan) voornaamste reden ($7 waarom gestopt of minder dan 12 uur gaan werken)?

Anders

Stopjaar > Referentiejaar

Controle

Controle

Stopjaar = referentiejaar en Stopmnd > referentiemaand anders
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StrtJaar 
>>ENQ: Laatste werkkring, langer dan 1 jaar van 12 uur of meer<< 
In welk jaar bent u daar begonnen? 
TJaar 

 
Harde controle StrtJaar Referentiejaar 

DEZE DATUM LIGT IN DE TOEKOMST; KAN DUS NIET INGEVULD WORDEN 
           

 
Harde controle StrtJaar Stopjaar 

U KUNT NIET LATER BEGONNEN ZIJN DAN DAT U GESTOPT BENT IN DEZE WERKKRING! 
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Strtjaar

In welk jaar bent u daar begonnen?

Referentiejaar - Stopjaar < 2 Anders

Ooit12 = [ja]/[jamil] anders

Controle

Strtjaar > referentiejaar

Controle

Strtjaar > stopjaar

Endblock

anders
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Retro Blok T-12B 

 
RWrknemer 
 >>ENQ: Indien meerdere werkkringen, de werkkring waarbij OP de meeste uren per week werkte.<< 
 De volgende vragen gaan over uw werkkring 1 jaar geleden.  
 Werkte u <referentiemaand> vorig jaar als werknemer?  
 
RHoevGem 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 
 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 
 

MaxUur 
 Integer 
 
RPeriode 
 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 
2. maand   [Maand] 
3. jaar    [Jaar] 
4. Lesuren per week  [Les] 
Nodk, norf 

 
Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 
 

Zachte Controle RHoevGem 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 
RUrenGlob 
 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 
 Weet u dan of het ging om: � 

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 
4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 
nodk, norf 

 
RBedrPrak 
 >> ENQ: Firmant, maat of beherend vennoot = code 1<< 
 Was u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: --> 

1. van uzelf,    [eigen] 
2. van uw partner,   [partner1] 
3. of van uw ouders of schoonouders? [ouders] 
4. N.v.t. (geen van deze)   [NVT] 
Nodk, norf 

 
RBetaling 

Kreeg u loon of salaris of was de betaling anders geregeld? 
1. Loon of salaris    [LoonSal]  
2. Betaling anders geregeld   [BetalAnd] 

 
Afl_RArbRel 
 Afleiding retro arbeidsrelatie 

Werknemer         [werkn] 
zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder  [zelfD] 
zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, overig     [zelfO] 
meewerkende, bedrijf partner of ouders       [meewerk] 
freelancer          [freelan] 
nodk, norf 
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Alleen indien:
(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) 

en Retro.Einde.Ooit12 = [ja]/[jamil] en 
(referentiejaar = stopjaar of 

(referentiejaar = stopjaar + 1 en 
referentiemaand <= stopmnd ))

Werkte u 12 maanden geleden als werknemer?

Rwrknemer

RBedrPrak

Loon of salaris of betaling anders 
geregeld?

RBetaling

anders

RHoevGem

RPeriode

Was u dan werkzaam in het bedrijf of de 
praktijk: � 

wn/wg

Weet u dan of het ging om: ->

RUrenGlob

[ja]

STEL VAST: Is dat per...

Hoeveel uur werkte u gemiddeld?

Blok Retro Beroep

Blok Bedrijf Retro Werknemers

MaxUur := 95MaxUur := 69

[week][Maand] [Jaar] [Les]

MaxUur := 412 MaxUur := 4940

RHoevGem > MaxUur 

Harde controle

RPeriode = [week] en RHoevGem >= 50 of
RPeriode = [maand] en RHoevGem >= 210 of
RPeriode = [jaar] en RHoevGem >= 2500 of
RPeriode = [les] en RHoevGem >= 37

Zachte controle

Blok Bedrijf Retro Niet-Werknemers

Rwrknemer = [ja] anders

Afl_RArbRel     
IF RWrknemer = Ja THEN Afl_RArbRel := werkn
    ELSEIF RBedrPrak = Eigen THEN 
      IF RBetaling = LoonSal THEN Afl_RArbRel := ZelfD
      ELSE Afl_RArbRel := ZelfO
      ENDIF
    ELSEIF (RBedrPrak = Partner) OR (RBedrPrak = Ouders) THEN Afl_RArbRel := Meewerk
    ELSEIF (RBedrPrak = NVT) THEN
      IF RBetaling = LoonSal THEN Afl_RArbRel := werkn
      ELSE Afl_RArbRel := Freelan
      ENDIF
    ENDIF

0

controle

anders
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Retro Blok T-12C 

 
RGewrkt12 
 >>ENQ: inclusief doorbetaalde ziekte/verlof.<< 
 Heeft u een jaar geleden, dat wil zeggen in <referentiemaand> vorig jaar, betaald werk verricht?  

TJaNee 
 
RHoevGem 
 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 
 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 
 

RMaxUur 
 Integer 
 
RPeriode 
 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 
2. maand   [Maand] 
3. jaar    [Jaar] 
4. Lesuren per week  [Les] 
Nodk, norf 

 
Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 
 

Zachte Controle RHoevGem 
 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 
RUrenGlob 
 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 
 Weet u dan of het ging om: � 

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 
4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 
nodk, norf 

 
REenMeerW 
 Hadden uw werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één? 

1. een    [een] 
2. meer   [meer] 
nodk, norf 
 

RBeroepL 
 Welk beroep heeft u als laatste uitgeoefend? 
 STRING[40] 
 
RLeidingL 
 Heeft u een leidinggevende functie gehad? 
 TJaNee 
 
RN_LeidL 
 Aan hoeveel personen gaf u leiding? 

1. 1 – 4   [N_1tm4] 
2. 5 – 9   [N_5tm9] 
3. 10 – 19   [N_10tm19] 
4. 20 – 49   [N_20tm49] 
5. 50 – 99   [N_50tm99] 
6. 100 of meer   [N100meer] 
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Alleen indien:
(Peiling 1 en (Peiling 2 en nieuw persoon)) en

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW en
Afl_StartHuidig  = [korter1jr]/wn en 

 Retro T-12B niet gesteld

Heeft u een jaar geleden, dat wil zeggen in <referentiemaand> vorig jaar, betaald werk verricht?

RGewrkt12

RBeroepL

[nee]/wn/wg

RHoevGem

RPeriode

wn/wg

Weet u dan of het ging om: ->

RUrenGlob

[ja]

STEL VAST: Is dat per...

Hoeveel uur werkte u gemiddeld?
Lft >= 55 jaar en 

Retro.Einde.Ooit12 = [ja]

Anders

Leidinggevende functie gehad?

RLeidingL

Welk beroep als laatste?

Hoeveel personen leiding?

RN_LeidL

[ja] Anders

REenMeerW

Werkzaamheden betrekking op één werkkring of meer?

Endblock

MaxUur := 95MaxUur := 69

[week][Maand] [Jaar] [Les]

MaxUur := 412 MaxUur := 4940

RHoevGem > MaxUur 

Harde controle

RPeriode = [week] en RHoevGem >= 50 of
RPeriode = [maand] en RHoevGem >= 210 of
RPeriode = [jaar] en RHoevGem >= 2500 of
RPeriode = [les] en RHoevGem >= 37

Zachte controle

0 anders

controle
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Retro Blok Slot 
 
Wrk12Tot 
 Kunt u ongeveer aangeven hoelang u vanaf uw 15e betaald werk heeft gehad voor ten minste 12 uur per week?  
 ($1 Militaire dienst of vervangende dienstplicht telt ook mee.) 

1.      [Minder1] Antwoord leeg en kan niet worden gekozen 
2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 
3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 
4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 
5. 20 jaar of meer   [N20jMeer]   

 
HoevJrn 
 STEL VAST: Aantal jaren 

 20.00..77.00 
 

Werkloos 
 >>ENQ: Werkloos = dat wat de respondent er onder verstaat.<<  
 Bent u vanaf uw 15e ooit werkloos geweest?  

TJaNee 
 

HoelWrkl 
Hoelang bent u tot nu toe in totaal werkloos geweest, vanaf uw 15e? 

1. Minder dan 1 jaar   [Minder1] 
2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 
3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 
4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 
5. 20 jaar of meer   [N20jMeer]   

 
ArbeidsO 
 >>ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent er onder verstaat.<<  
 Bent u vanaf uw 15e ooit arbeidsongeschikt geweest?  

TJaNee 
 

HoelArbO 
Hoelang bent u tot nu toe in totaal arbeidsongeschikt geweest, vanaf uw 15e? 

1. Minder dan 1 jaar   [Minder1] 
2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 
3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 
4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 
5. 20 jaar of meer   [N20jMeer] 
6. N.v.t. (geen van deze)   [NVT] 
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Alleen indien:
(Peiling 1 of (Peiling 2 en nieuw persoon)) 
Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW en 

Lft >= 18 jaar

Kunt u ongeveer aangeven hoe lang u vanaf uw 15e betaald werk heeft gehad voor ten minste 12 uur per week?

Wrk12Tot

STEL VAST: Aantal Jaren

HoevJrn

>= 20 jaar Anders

Retro.Einde.Ooit12 = [ja]/[jamil]/empty anders

Bentu vanaf uw 15e ooit werkloos geweest?

Werkloos

ArbeidsO

[ja] Anders

Lft > 24 jaar Anders

(Werkzoek.Wilwerk.Redenen = [ZiekAO] 
en Retro.Einde.Redennw = [ja]) of

Retro.Einde.RedenGestopt = [Ziekte]

Anders

Hoe lang bent u tot nu toe in totaal arbeidsongeschikt geweest, vanaf uw 15e?

HoelArbo

Bent u vanaf uw 15e ooit arbeidsongeschikt geweest?

Hoe lang bent u tot nu toe in totaal werkloos geweest, vanaf uw 15e?

HoelWrkl

[ja]
Anders

Endblock

($1) Geslacht = man
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Blok Arbeidssituatie en zorg voor jongste kind Ad hoc module 

 
NKind7 
 Aantal kinderen van huishoudkern jonger dan 8 jaar 
Deze afleiding moet eerder in de vragenlijst gemaakt worden 

 
Ooit12AH 

 Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar gewerkt heeft? 
1. Ja    [Ja] 
2. Nee    [Nee] 
3. Ja, militaire dienstplicht  [Jamil] 

 
StopJaarAH 

 >>ENQ: Laatste werkkring, langer dan 1 jaar van 12 uur of meer<< 
 In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken? 
 TJaar 
 

Controle StopJaar 
 HET STOPJAAR KAN NIET LATER PLAATSVINDEN DAN HET ENQUETEJAAR! 
 

IntroJongKind 
>>ENQ: Jongste kind is <regelnrHHBox geslacht geboortedatum leeftijd jongste kind van HHkern>.<< 
De volgende vragen gaan over veranderingen in uw arbeidssituatie om voor uw ($1 jongste) kind te zorgen. Het gaat 
alleen om veranderingen ná de geboorte van dit kind, dus tussen <geboortemaand geboortejaar jongste kind van 
HHkern> en nu. 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 
MindKind 
 >>ENQ:  * stoppen met werken telt niet mee.<<  
 Bent u minimaal één maand lang minder gaan werken om voor dit kind te zorgen? 
 TJaNee 
 
VTOudVlf 

 Heeft u minimaal één maand lang voltijd ouderschapsverlof genomen om voor dit kind te zorgen? 
 TJaNee 

 
DuurOudVlf 

 Hoeveel maanden heeft u voltijd ouderschapsverlof genomen? 
1. Meer dan 1 maand en maximaal 3 maanden  [meer1mnd] 
2. Meer dan 3 maanden en maximaal 6 maanden [meer3mnd] 
3. Meer dan 6 maanden en maximaal 1 jaar  [meer6mnd] 
4. Meer dan 1 jaar    [meer1jr] 
5. Werk (nog) niet hervat    [NietHerv] 

 
StopKind 

 Bent u na de geboorte van dit kind minimaal één maand lang gestopt met werken om voor dit kind te zorgen, afgezien 
van($2 bevallingsverlof en) ouderschapsverlof?  

 TJaNee 
 

StopDuur 
 >>ENQ: bevallingsverlof niet meetellen.<<  
 Hoelang bent u gestopt met werken om voor dit kind  te zorgen($3, inclusief ouderschapsverlof)? 

1. Meer dan 1 maand en maximaal 3 maanden  [meer1mnd] 
2. Meer dan 3 maanden en maximaal 6 maanden [meer3mnd] 
3. Meer dan 6 maanden en maximaal 1 jaar  [meer6mnd] 
4. Meer dan 1 jaar    [meer1jr] 
5. Werk (nog) niet hervat    [NietHerv] 
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Bent u minimaal een maand lang minder gaan werken om voor dit kind te zorgen?

MindKind

Alleen indien:
Peilnr = 2 en lid Hhkern en NKind7 >= 1 en
RefWeek.RefWkNietWrk  <> [ZwangVlf] en 
RefWeek.RefWkMinderWrk  <> [ZwangVlf]

VTOudvlf

anders

Hoeveel maanden heeft u voltijd ouderschapsverlof genomen?

DuurOudvlf

Endblock

[ja]

($2) geslacht = vrouw
($3) VTOudVlf = [ja]

[ja]

Hoelang bent u gestopt met werken om voor dit kind te zorgen?

StopDuur

($1) NKindTot > 1

De volgende vragen gaan over veranderingen in uw arbeidssituatie om voor uw ($1 jongste) kind te zorgen.

IntroJongKind

anders Referentieweek[1].
RefWkNietWrk = [OudVlf]

Heeft u minimaal een maand lang voltijd ouderschapsverlof genomen om voor dit kind te zorgen?

Bent u na de geboorte van dit kind minimaal een maand lang gestopt met werken om voor dit kind te zorgen?

StopKind

anders

Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar gewerkt heeft?

Ooit12AH

Betwrknu = [nee] en Oud.RetroEind.Ooit12 = leeg en RetroEind.Ooit12 = leeg anders

In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken?

StopjaarAH
[ja]/[jamil]

andersBetwrknu = [ja] of Oud.RetroEind.Stopjaar >= geboortejaar jongste kind - 1 of 
RetroEind.Stopjaar >= geboortejaar jongste kind - 1 of StopjaarAH  >= geboortejaar jongste kind - 1 

anders

StopjaarAH > referentiejaar

Controle
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Blok Opvang Jongste Kind Ad hoc module 
 

IntroKindOpv 
De volgende vragen gaan over ($1 schoolgaan en) kinderopvang van uw jongste kind. 
 <regelnrHHBox geslacht geboortedatum leeftijd jongste kind van HHkern> 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
 

Lft_Kind 
Leeftijd jongste kind van HHkern 

 Deze afleiding moet eerder in de vragenlijst gemaakt worden 
 

School 
Gaat dit kind al naar de basisschool? 
TJaNee 
 

PeutSpZa 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van een peuterspeelzaal? 
TJaNee 
 

UrenPeutSpZa 
Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 
 

KindDag 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van opvang bij een kinderdagverblijf? 
TJaNee 
 

UrenKindDag 
Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 
 

GastOud 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van opvang door een gastouder via een gastouderbureau? 
TJaNee 
 

UrenGastOud 
Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 
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De volgende vragen gaan over ($1 schoolgaan en) kinderopvang van uw jongste kind.

IntroKindopv

Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van een peuterspeelzaal?

Ja

Hoeveel uur per week is dat?

PeutSpZa

UrenPeutSpZa

Lft_Kind  = 4

Gaat dit kind al naar de basisschool?

School

anders

($1) jongste kind van HHkern leeftijd >= 4 jaar

(Lft_Kind  = 2 of 3 jaar) of
(Lft_Kind = 4 jaar en School <> ja)

anders

anders

KindDag

UrenKindDag

Ja

Hoeveel uur per week is dat?

anders

Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van opvang door een gastouder via een gastouderbureau?

GastOud

UrenGastOud

Ja

Hoeveel uur per week is dat?

anders

Alleen indien: 
Peilnr  = 2 en Nkind14  >= 1 
en OP eerste lid Hhkern waarvoor 
persoonsvragenlijst wordt ingevuld

Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van opvang bij een kinderdagverblijf?

(Lft_Kind  < 4 jaar) of (Lft_Kind = 4 jaar en School <> ja) anders
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Overbl 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van overblijven op school tussen de middag? 
1. Ja   [Ja] 
2. Nee   [Nee] 
3. Niet van toepassing [NVT] 
 

UrenOverbl 
Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 
 

BuSchOpv 
>>ENQ: overblijven op school tussen de middag niet meetellen.<< 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van buitenschoolse opvang? 
TJaNee 

 
UrenBuSchOpv 

Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 

 
OppasBet 

>>ENQ: Au pair meetellen.<< 
Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van een betaalde oppas? 
TJaNee 

 
UrenOppasB 

Hoeveel uur per week is dat? 
1..95 
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Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van buitenschoolse opvang?

Lft_Kind  5 t/m 12 jaar  of 
(Lft_Kind  = 4 jaar en School = ja)

Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van overblijven op school tussen de middag?

Hoeveel uur per week is dat?

Overbl

UrenOverbl

BuSchOpv

UrenBuSchOPv

anders

anders

(Lft_Kind  13 t/m 14 jaar)

[ja]

Hoeveel uur per week is dat?

anders[ja]

Maakt u voor dit kind regelmatig gebruik van een betaalde oppas?

OppasBet

UrenoppasB

Hoeveel uur per week is dat?

anders[ja]

Endblock
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Blok Arbeidsgehandicapten 

 
Intro 
 Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid. Er bestaat namelijk grote belangstelling voor de relatie tussen gezondheid 

en de arbeidssituatie. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 
Handicap 
 ($1 U heeft eerder aangegeven dat u arbeidsongeschikt bent. Houdt dit verband met een langdurige aandoening, ziekte 

of handicap?) 
 ($2 Heeft u één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?) 
 TJaNee 
  
Belem 
 Wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk? 

1. Sterk belemmerd [sterk] 
2. Licht belemmerd [licht] 
3. Niet belemmerd [niet] 

  
Verkrijg 
 ($3 Denkt u dat u door uw gezondheid belemmerd wordt bij het verkrijgen van werk?) 
 ($4 Zou u belemmerd worden bij het uitvoeren van uw werk als u meer uren zou werken?) 

1. Sterk belemmerd  [sterk] 
2. Licht belemmerd  [licht] 
3. Niet belemmerd  [niet] 
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Alleen indien:
Peiling 3 en (Lft < 65 of 

(Lft > 64 en (Willen.Wilwerk = [ja] of 
InventarisatieWerkkringen.Betwrknu = [ja])))

Handicap

Heeft u één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?

Belem

[Ja] anders

Intro

Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid.

anders

Verkrijg

Endblock

($1) Willen.T_RedenA = [ja] of RedenWilW.Redenen = [ZiekAO] of MeerMind.Redenver = [ZiekAO]
($2) anders

Wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?

InventarisatieWerkkringen.Betwerknu = [ja]

andersBelem = [niet] en Afl_UrTot = [min_12] en Willen.WilWerk = [ja] ($3) of 
InventarisatieWerkkringen.Betwerknu = [nee] ($4)

Denkt u dat u door uw gezondheid belemmerd wordt bij het verkrijgen van werk?
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Blok Onderwijs 
 

T_Opleidng 
 >>ENQ: Indien vakantie en respondent gaat daarna verder met dezelfde opleiding, kies ‘ja’.<< 
 >>ENQ:  Naam2  : … 
  Soort onderwijs : … 
  Richting:  : … 
  Vak, studierichting :… 
 ($1 U volgde de vorige keer de opleiding <Naam1_AION>./$2 De vorige keer volgde u een opleiding.) 
 Volgt u die nog steeds? 

1. Ja      [Ja] 
2. Nee      [Nee] 
3. CBS-gegevens fout, volgde geen opleiding  [GeenOpl] 
4. CBS-gegevens fout, volgde andere opleiding  [AnderOpl] 

 
GExamUni 

 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald? 
1. Propedeuse    [Proped] 
2. Kandidaats    [Kandid] 
3. Bachelor    [Bachel] 
4. Doctoraal    [Doctraal] 
5. Ingenieurs    [Ingen] 
6. Master    [Master] 
7. Promotie    [Pomotie] 
8. Overig postdoctoraal   [PostDoct] 
9. Geen examen met succes afgelegd  [GeenExam] 

 
GDiploma 

 Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald? 
 >>ENQ: ‘N.v.t.’ alleen indien opleiding geen diploma kent.<< 

1. Ja     [Ja] 
2. Nee     [Nee] 
3. N.v.t., opleiding wel afgerond  [Afger] 
4. N.v.t., opleiding niet afgerond  [NietAfg] 

 
GMndEinde 

 ($3 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 
 In welke maand ($3 heeft u het laatste examen afgelegd/ $4 bent u gestopt met de opleiding/ $5 zijn de lessen 

beëindigd/ $6 heeft u de opleiding afgesloten)? 
 TMaand 
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Peiling = 1Peiling = 2 t/m 5

T_Opleidng

($1 U volgde de vorige keer de opleiding <Naam1_AION>. / $2 De vorige keer volgde u een opleiding.)
 Volgt u die nog steeds?)

Anders

Ja/wn/wg Andersnee

Einde Module

GExamUni

Welk examen of welke academische 
kwalificatie heeft u als laatste behaald?

Vor_Opleiding  = ja
($1 Naam1_AION = respons

$2 anders)

Gdiploma

Heeft u de akte, het getuigschrift of het 
diploma behaald?

GMndEinde

($3 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<)
In welke maand ($3 heeft u het laatste examen afgelegd/ $4 bent u gestopt met de opleiding/ $5 zijn 
de lessen beëindigd/ $6 heeft u de opleiding afgesloten)?

Anders T_Opleiding  = 4

Vor_SoortOpl  = [Univ] of
Vor_Leerjaar  = 6 ($6)

Alle respondenten

(($3) [ja])
(($4) [nee])
(($5 [Afger])

(($6) [NietAfge])
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Opleid 
 >>ENQ: Indien respondent na de vakantie verder gaat met dezelfde opleiding, kies ‘ja’.<< 
 ($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien een andere opleiding of cursus op een 

school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?) 
($2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? 
1. Ja      [Ja] 
2. Nee      [Nee] 
3. Nee, maar start na vakantie met nieuwe opleiding [Tuss] 

 
OplJaren 

 Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden? 
>>ENQ: 6 maanden = code 2<< 
1. Korter dan 6 maanden   [Kort6mnd] 
2. 6 Maanden of langer   [Lang6mnd] 

 
VerwDuur 

 Hoelang verwacht u erover te doen? 
>>ENQ: 6 maanden = code 2<< 
1. Korter dan 6 maanden   [Kort6mnd] 
2. 6 Maanden of langer   [Lang6mnd] 
nodk, norf 

 
OplVierW 

 Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft 
geduurd? 
 TJaNee 
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Opleid

($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien nog een andere opleiding of cursus op een 
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? / $2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij 
een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?

OplJaren

Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden?

Opleid  = [ja] of T_Opleid  = 4
Anders

AndersWn

VerwDuur

Hoelang verwacht u erover te doen?

OplVierW

Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd?

Opleid  = nee/tuss/wn/wg én
GMndEinde  <> MndNu/Mnd-1

Anders

OplJaren  = kort/wg of
VerwDuur  = kort of

OplVierW  = ja

OplJaren  = lang of
VerwDuur = lang of

Opleid = nee/tuss/wn/wg en
OplVierW  = nee/wn/wg en Peiling = 1

OPLEIDING = KORT OPLEIDING = LANG OPLEIDING = GEVOLGD

Anders

Einde Module
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Blok Onderwijs Lang 
 

 
Naam1 

 Welke opleiding of cursus is dat? 
 >>ENQ: Bij 2 of meer de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<< 
 

Naam2 
 Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 
 

Niveau 
 Wat voor soort onderwijs is dit? 
 >>ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding.<< 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Richting 

 Welke richting?  
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 
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OnderwijsStart_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

Naam1_AION

Welke opleiding of cursus is dat? 

Naam1_AION <> Resultaat/wn/wg Anders

Naam2_AION

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 

Niveau_AION

Wat voor soort onderwijs is dit? 

Niveau  <> Resultaat

Anders

Richting  <> Resultaat

Richting_AION

Welke richting?

Anders Naam2_AION <> resultaat/wn/wg of
Niveau_AION  <> resultaat/wn/wg

Alleen indien:
Opleiding = Lang

Start Zoekmachine

Anders

SubRichting <> Resultaat anders
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Subrichting 
 Welk vak of welke studierichting volgt u? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Leerweg 

 Welke leerweg volgt u? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Leraaropleiding 

 Is dit een lerarenopleiding? 
 TJaNee 
 

Akte 
 Welke akte of welke graad? 
 

FaseUniversiteit 
 In welke studiefase bevindt u zich? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

         
        Typ 
 STEL VAST: Welke opleiding? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 
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Subrichting_AION

Welk vak of welke studierichting volgt u?

Anders

Leerweg_AION

Welke leerweg volgt u?

Anders

Leraaropleiding_AION

Is dit een lerarenopleiding?

AndersJa

Akte_AION

Welke akte of graad ?

FaseUniversiteit_AION

In welke studiefase bevindt u zich?

Niveau  = Universitaire opleiding Anders

1< Zoekbestand AantalOp l =< 5

Anders

Niveau = vmbo/mbo én Leerweg <> Resultaat

Niveau  = HBO/Universitaire opleiding én
Leraaropleiding  <> Resultaat

Typ_AION

STEL VAST: Welke opleiding?

Einde Zoekmachine
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SoortOpl 

 STEL VAST: Soort onderwijs? 
1. Vmbo     [vmbo] 
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo  [havo] 
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit) [univ] 
4. Overige opleiding of cursus   [geendeze] 

 
FaseUni 

 In welke studiefase bevindt u zich? 
1. Propedeusefase    [Propec] 
2. Bachelor-baccalaureaatfase   [Bachel] 
3. Doctoraalfase     [Doctor] 
4. Masterfase     [Master] 
5. Promotiefase     [Promot] 
6. Overig post-doctoraal    [Postdoc] 

 
Klas3 

 Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas? 
 TJaNee 
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OplGetypeerd  = Ja

SoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?

[Univ]
anders

FaseUni

In welke studiefase bevindt u zich?

Anders

Klas 3

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas?

------------------------EINDE STANDAARDBLOK---------- --------------

* In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 1 {havo-VWO}

OplGetypeerd  = Nee

(OplGetypeerd = [havo-gymnasium]*) of
(SoortOpl = [havo]) én Lft_OP > 14 jr) 
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Aanvang 

 In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen? 
 TJaar  
 

Mndbegin 
 En in welke maand? 
 TMaand 
 

VolDeelT 
Volgt u deze opleiding in voltijd of deeltijd? 
1. Voltijd     [Voltijd] 
2. Deeltijd     [Deeltijd] 

 
DuurOpl 

 Hoe lang duurt deze opleiding in totaal? 
1. 6 tot 12 maanden    [half1jr] 
2. 1 tot 2 jaar     [tot2jr] 
3. 2 tot 3 jaar     [tot3jr] 
4. 3 jaar of langer    [lang3jr] 

 
OplCat 

 STEL VAST: Soort opleiding? 
1.    
2. Een werkend-leren opleiding   [Werkleer] 
3. Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van het 

bedrijf of de instelling    [BdryfOpl] 
4. Geen van deze     [Geendeze] 
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Aanvang

In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen ?

[jrNu]/[jrNu-1]/[jrNu-2]
Anders

MndBegin

En in welke maand ?

Anders

VolDeelT

Volgt ^u deze opleiding in voltijd of deeltijd?

Anders

DuurOpl

Hoelang duurt deze opleiding in totaal?

2 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION = 1 {havo-vwo} of  Leerjaar_AION = 0 {MULO} of  Leerjaar_AION = 4 {MAVO} of 
Leerjaar_AION = 5     {vmbo})
3 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_flexleerjaar = 6 {universiteit}

4 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION = 1 {havo-vwo} of  Leerjaar_AION = 0 {MULO} of  Leerjaar_AION = 4 {MAVO} of 
Leerjaar_AION = 5     {vmbo})
5 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 6 {universiteit}

1) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 2 of SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP >=18 jr en <= 23 jr of
2) (OplGetypeerd = [univ] 3 of SoortOpl = [univ]) én LftOP >=24 jr en <= 30 jr of
3) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]6 of SoortOpl = [geen van deze]/wn/wg

1) VolDeelT = [DeelTijd] of                                   
2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium]  4 of SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr of                                                          
3) (OplGetypeerd = [univ]  5 of SoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr) of
4) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]6, of SoortOpl = [geen van deze]/wn/wg

Anders

OplCat

STEL VAST: soort opleiding?

Betwerknu = [ja] én                                                                
(OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]) 6 of SoortOpl = [geen van deze]/wn
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ContUvE 

 Hoeveel uur heeft u ($1 les/ $2 college)? 
 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur.<< 
 0..95 
 

Schrift 
 Hoeveel uur besteedt u aan de opleiding/cursus? 
 0..95 
 

UrenOpl 
 STEL VAST: Is dat per: � 

1. week,   [week] 
2. maand,   [maand] 
3. jaar of   [jaar] 
4. lesuren per week?  [lesuur] 

 
RedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 
Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 
Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 
TJaNee 

 
Verpl 

 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 
 TJaNee 
 

Promotie 
 Om promotie te kunnen maken? 
 TJaNee 
 

AndrWerk 
 Om ander werk te kunnen doen? 
 TJaNee 
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6 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION<> empty)

ContUVE      
                                                             
Hoeveel uur heeft u ($1 les / $2 college)?

Schrift

Hoeveel uur besteedt u aan de opleiding/cursus?

UrenOpl

Stel vast: Is dat per: ->

Anders

0 uur

wn/wg response

> 0 uur Wn/wg

1) VolDeelT = [DeelTijd] ($1) of
2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 4 of    SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr ($1)  of                        
3) (OplG7etypeerd = [univ] 5 of  SoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr ($2)

$1 VolDeelT =[DeelTijd] of SoortOpl = [mavo] / [havo] én Lft_OP > 23 jr 
$2 SoortOpl = [univ] én Lft_OP > 30 jr

BetWrkNu  = [ja]

Promotie

Om promotie te kunnen maken?

AndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?

RedenVE

Bent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?

Verpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?

anders
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KansWerk 

 Om de kans op werk te vergroten? 
 TJaNee 
 

BelReVE 
 Wat was de belangrijkste reden: 

1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 
2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 
3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 
4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 
5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 

 
BetVE 
 ($1 Betaalt/ $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 
2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 
3. Nee   [Nee] 

 
WieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 
 ($1 Wordt de opleiding/cursus betaald door: �) 
 ($2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: �) 

1. het UWV WERKbedrijf, 
2. de sociale dienst, 
3. de vakbond of, 
4. de werkgever? 
5. Geen van deze 

 
Stage 

 Is uw werk ($1 <leeg>/$2 <InvWerk.Werknaam[1]>) een onderdeel van uw opleiding? 
 >>ENQ: Bijvoorbeeld stage<< 
 TJaNee 
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KansWerk

Om de kans op werk te vergroten?

BelReVE

Wat was de belangrijkste reden: 

BetWrkNu  = [nee]

minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]                                                                                         
Reden VE/Verpl/Promotie/AndrWerk/KansWerk   

anders

OplCat  <> [BdryfOpl]
anders

BetVE

Betaalt u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf?

Gedeeltelijk ($2) /nee ($1) /wn/wg

WieBetVE

$1 Wordt de opleiding/cursus betaald door / $2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk 
betaald door :

anders

andersAfl_UrTot  = [meer_12] en
OplCat  = [GeenDeze]

(($3 N_Werkkr >1)

Afl_UrTot  = [meer_12] en
OplCat  <> [GeenDeze]

Stage

Is uw werk ($3 (werknaam [1]) een onderdeel van uw opleiding?
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StudieV 

 Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt 
doorbetaald? 
 TJaNee 
 

StudWrkt 
 Volgt u deze opleiding onder werktijd? 
 TJaNee 
 

StV_UrDg 
 Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel studieverlof u heeft: in uren per week of in dagen per 
jaar? 
 >>ENQ: Meerkeuze alléén indien vast aantal uren per week en daarnáást vast aantal dagen per jaar<< 

1. Uren per week   [UrenWeek] 
2. Dagen per jaar   [DgnJaar] 
3. Helemaal geen opgave mogelijk [GeenOpg] 

 
UurWeek 

 STEL VAST: Aantal uren per week? 
 0.01..40.00 
 

DagJaar 
 STEL VAST: Aantal dagen in [JrNu]? 
 0.1..250.0 
 

OmvDgStv 
 Hoeveel uur betaald studieverlof heeft u op zo’n dag? 
 0.01..10.00 
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StudieV

Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt 
doorbetaald?

anders [Nee]/wn.wg

StudWrkt

Volgt u deze opleiding/cursus onder  werktijd?

Nee/wn/wganders

EndblokStV_UrDg

Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel studieverlof u heeft: in uren per week of 
in dagen per jaar?

(Code 1) of (code 1 en 2) Code 2 Code 3/wn/wg

UurWeek

STEL VAST:
Aantal uren per week?

StV_UrDag  =  1 StV_UrDag  = code 1 en 2

DagJaar

STEL VAST: Aantal dagen in [JrNu]?

OmvDgStv

Hoeveel uur betaald studieverlof 
heeft u op zo'n dag?

Endblok
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Blok Onderwijs Kort 
 
 
Naam 

 Welke opleiding of cursus is dat? 
 >>ENQ: Bij 2 of meer opleidingen de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<< 
 

Kortcode 
 Codering van opleiding 

>>ENQ: Start codeermodule door op spatiebalk te drukken.<< 
 

DuurVE 
 Hoelang ($1 duurt/$2 duurde) de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot einddatum: � 

1. 1 week of minder, 
2. 1 tot 1 maand, 
3. 1 tot 3 maanden, 
4. 3 tot 6 maanden? 

 
NdagVE 

 Hoeveel dagen ($1 duurt/ $2 duurde) de opleiding/cursus? 
 

BedrOpl 
 ($1 Wordt/$2 Werd de opleiding/cursus gegeven or georganiseerd onder verantwoordelijkheid van uw bedrijf of 
insteling? 
 TJaNee 
 

ContUVE 
 Hoeveel uur ($1 heeft/$2 had) u les? 
 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur<< 
 0..95 
 

Schrift 
 Hoeveel uur ($1 besteedt/$2 besteedde) u aan de opleiding/cursus? 
 0..95 
 

UrenOpl 
 STEL VAST: Is dat per: � 

1. week,   [week] 
2. maand,   [maand] 
3. jaar of   [jaar] 
4. lesuren per week?  [lesuur] 

 
RedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 
Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 
Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 
TJaNee 
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$1 OplJaren  = [Kort6Mnd]/wg of  VerwDuur  = [Kort6Mnd]                                                           
$2 OplVierW 

Naam

Welke opleiding of cursus is dat?

DuurVE

Hoelang ($1 duurt / $2 duurde) de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot einddatum?

Code 1 Anders 

NdagVE

Hoeveel dagen ($1 duurt / $2 duurde) de opleiding/cursus?

Afl_Uren  >= 12 (1e werkkring) Anders 

BedrOpl

($1 Wordt / $2 Werd) de opleiding/cursus gegeven of georganiseerd onder verantwoordelijkheid van uw bedrijf of 
instelling?

DuurVe <> [Min 1 Wk]/wn/wg

                                                       $2: OplVierw = Ja of Opl12 Mnd = Ja 
                                                                                                                           $1: Anders

ContUVE
Hoeveel uur ($1 heeft / $2 had) u les?

0 uur

Schrift

Hoeveel uur ($1 besteedt / $2 besteedde) u 
aan de opleiding/cursus?

RedenVE

IBent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?

Anders 

UrenOpl

Stel vast: Is dat per:->
Anders

Schrift is wn/wg

Wn/wg

KortCode

Codering van opleiding

Alleen indien:
OplJaren  = [Kort6Mnd]/wg of 
VerwDuur  = [Kort6Mnd] of 

OplVierW = [Ja] 

DuurVe = 
[Min 1 Wk]/wn/wg



EBB 2010B – Blok Onderwijs Kort  [Onderw_Act] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 146 van 201 

         Verpl 
 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 
 TJaNee 
 

Promotie 
 Om promotie te kunnen maken? 
 TJaNee 
 

AndrWerk 
 Om ander werk te kunnen doen? 
 TJaNee 
 

KansWerk 
 Om de kans op werk te vergroten? 
 TJaNee 

 
BelReVE 

 Wat was de belangrijkste reden: 
1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 
2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 
3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 
4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 
5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 

 
BetVE 
 ($1 Betaalt/ $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 
2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 
3. Nee   [Nee] 

 
WieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 
 ($1 Wordt de opleiding/cursus betaald door: �) 
 ($2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: �) 

1. het UWV WERKbedrijf, 
2. de sociale dienst, 
3. de vakbond of, 
4. de werkgever? 
5. Geen van deze 
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BetWrkNu  = ja Anders 

Promotie

Om promotie te kunnen maken?

AndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?

Anders 

KansWerk

Om de kans op werk te vergroten?

BetWrkNu  = [nee]

Anders 

minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]                                                                                         
Reden VE/Verpl/Promotie/AndrWerk/
KansWerk     

BelReVE

Wat was de belangrijkste reden:->

andersBedrOpl  <> ja

BetVE                                                                                                                                                                                                    

($1 Betaalt / $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)?

Code 2,3

Verpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?

Anders

WieBetVE                                                                                                 $6 BetVe = 3 en 
$7 BetVe = 2

$6  ($1 Wordt / $2 Werd) de opleiding/cursus betaald door / $7  ($1 Wordt / $2 Werd) de 
opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door :  
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StudieV 
 ($1 Heeft/$2 Had) u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal 

wordt doorbetaald? 
 TJaNee 
 

StudWrkt 
 ($1 Volgt/$2 volgde) u deze opleiding onder werktijd? 
 TJaNee 
 

BetStud 
 ($1 Volgt/ $2 Volgde) u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof/ $4 onder 

werktijd) of juist grotendeels in eigen tijd? 
1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [VolBet] 
2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [GrDlBet] 
3. Grotendeels in eigen tijd     [GrDlEig] 
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StudieV

($1 Heeft /$2 had) u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen 
verlof waarbij uw loon normaal wordt doorbetaald?

Nee/wn/wg

StudWrkt

($1 Volgt/ $2 Volgde) u deze opleiding/cursus onder  werktijd?

Afl_Uren  >= 12 uur pw Anders 

Ja

$3 StudieV  = [Ja]
$4 StudWrkt = [Ja] 

BetStud

( $1 Volgt/$2 Volgde ) ^u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald 
studieverlof / $4 onder werktijd) of juist grotendeels in eigen tijd?

Nee/wn/wgJa

Endblok
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Blok Onderwijs Gevolgd 
 
IntrOplG 

De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland zijn gevolgd. 
 >> ENQ: Toets 1 om verder te gaan.<< 
 [1] 
 
OplNaLoNL 

Heeft u na de lagere school of de basisschool ($3 buiten (Naam1_AION)) een opleiding of cursus gevolgd waarmee 
u langer dan 6 maanden bezig bent geweest? 
>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse 
Antillen gelden als een opleiding gevolgd in Nederland.<< 

 TJaNee 
 

OnderwijsStart 
 >>ENQ: Er  volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten.<< 
 

Naam1 
 ($1 Welke opleiding of cursus heeft u toen als eerste gevolgd?) 

($2 STEL VAST: Welke opleiding of cursus?) 
 >>ENQ: * Indien onbekend als eerste gevolgd dan vragen: “Kunt u dan een opleiding of cursus noemen die u heeft 

gevolgd?” 
  * Ook opleidingen die al in de basisvragenlijst aan de orde zijn geweest << 
 

Naam2 
 Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 
 

Niveau 
 Wat voor soort onderwijs was dit? 
 >>ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding.<< 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 
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(($3) Actueel. Naam1 = respons)

OplNaLoNL

(($1) STEL VAST: ) Heeft ̂ u na de lagere school of de basisschool ($3 buiten (Naam1_AION)) een opleiding of cursus gevolgd 
waarmee ̂ u langer dan 6 maanden bezig bent geweest?
>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse Antillen gelden als 
een opleiding gevolgd in Nederland.<<

ja

OnderwijsStart_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

(($4) Aantal Opleidingen = 1
($5) 1 < Aantal Opleidingen < 7 )

Naam1_AION

$4 Welke opleiding of cursus heeft ̂ u toen als eerste gevolgd?
>>ENQ: Indien onbekend als eerste gevolgd dan vragen: “ Kunt u dan een opleiding of cursus noemen die ^u heeft 
gevolgd?<<  
$5 STEL VAST: Welke opleiding of cursus?
($1 >>ENQ: Ook opleidingen die al in de basisvragenlijst aan de orde zijn geweest <<) 

AndersNaam1_AION <> Resultaat/wn/wg

Naam2_AION

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 

AndersZoekbestand
Niveau <> Resultaat

Niveau_AION

Wat voor soort onderwijs was dit?
>> ENQ: Bijvoorbeeld havo, mbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding <<

Anders

GstelVastB

Alle respondenten

IntrOplG

$1 Er zijn al een paar vragen geweest over opleidingen die u gevolgd hebt. Daar wil ik nu nog wat meer vragen over stellen. De vragen 
gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland zijn gevolgd.
$2 De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd zijn.

(($1) Peiling = 1)
(($2) anders)

Start Zoekmachine
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Richting 

 Welke richting?  
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Subrichting 

 Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Leerweg 

 Welke leerweg heeft u gevolgd? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Leraaropleiding 

 Was dit een lerarenopleiding? 
 TJaNee 
 

Akte 
 Welke akte of welke graad? 
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Richting  <> Resultaat

AndersRichting_AION

Welke richting ?

Anders

AndersSubrichting <> Resultaat

Subrichting_AION

Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd?

Niveau = vmbo/mbo én
Leerweg <> Resultaat

Anders

Leerweg_AION

Welke leerweg heeft u gevolgd?

Niveau  = HBO/Universitaire opleiding én
Leraaropleiding  <> Resultaat

Anders

Leraaropleiding_AION

Was dit een lerarenopleiding ?

AndersJa

Akte_AION

Welke akte of graad ?

Naam2_AION  <> 
Resultaat/wn/wg of
Niveau_AION  <> 
Resultaat/wn/wg
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FaseUniversiteit 
 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste gevolgd? 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
Typ 

 STEL VAST: Welke opleiding? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. Geen van bovenstaande 

 
GSoortOpl 

 STEL VAST: Soort onderwijs? 
1. Vmbo, mavo, mulo, ulo    [vmbo] 
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo  [havo] 
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit) [univ] 
4. Overige opleiding of cursus   [geendeze] 

 
GDiploma 

 Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald? 
1. Ja      [Ja] 
2. Nee      [Nee] 
3. N.v.t., opleiding wel afgerond   [Afger] 
4. N.v.t., opleiding niet afgerond   [NietAfg] 

 
GKlas3 

 Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas? 
 TJaNee 
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Niveau  = Universitaire opleiding Anders

FaseUniversiteit_AION

Welke examen of welke academische kwalificatienheeft u als laatste gevolgd?

1< Zoekbestand AantalOp l =< 5

Typ_AION

STEL VAST: Welke opleiding?

OplGetypeerd  = Nee OplGetypeerd  = Ja

GSoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?

Anders

GDiploma

Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?

Anders

7 In Blaise: SOI_AION <> empty en Leerjaar_AION <> 6 {universiteit}
8 In Blaise: SOI_AION <> empty en Leerjaar_AION =1 {havo-vwo}

Einde Zoekmachine

Gdiploma = nee/wn/wg én  
(OplGetypeerd = havo-mms8 of GsoortOpl  = havo) anders

Gklas3

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas?

OplGetypeerd <> Universitaire opleiding7 of
GSoortOpl <> Univiversitaire opleiding
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GExamUni 
 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald? 

1. Propedeuse    [Proped] 
2. Kandidaats    [Kandid] 
3. Bachelor    [Bachel] 
4. Doctoraal    [Doctraal] 
5. Ingenieurs    [Ingen] 
6. Master    [Master] 
7. Promotie    [Pomotie] 
8. Overig postdoctoraal   [PostDoct] 
9. Geen examen met succes afgelegd  [GeenExam] 

 
GBeginOpl 

 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen? 
 >>ENQ:  * De OP werkd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 
 ($2 * Jaar einde vorige opleiding <jj> 
 TJaar  
 

GMndbegin 
 En in welke maand? 
 TMaand 
 

GEindeOpl 
 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus opgehouden? 
 >>ENQ:  * De OP werk 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 
 ($2 * Jaar einde vorige opleiding <jj> 
 TJaar 
 

GMndEinde 
 ($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 
 In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/ $2 bent u gestopt met de opleiding/ $3 zijn de lessen 

beëindigd/ $4 heeft u de opleiding afgesloten)? 
 TMaand 
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Anders

GExamUniv

STEL VAST: Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald?

9 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 6 {universiteit}

------------------------EINDE STANDAARDBLOK-------- ----------------

Lft_OP  < 36
$2 Opleiding 2 t/m 6

Anders

GBeginOpl

In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen ?
>>ENQ: * De OP werd 12 jaar op: [dd-mm-jj] <<
       ($2  * Jaar einde vorige opleiding [jj] )

GMndBegin

En in welke maand ?

Anders

Anders

GBeginOpl  <> wn/wg

GBeginOpl  = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2                                                

OplGetypeerd = [Univ]9 of GSoortOpl = [Univ]

GEindeOpl

En in welk jaar ^bent ^u daarmee opgehouden?
>>ENQ: * De OP werd 12 jaar op: [dd-mm-jj] <<
       ($2  * Jaar einde vorige opleiding [jj] )

Anders

GMndEinde

($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<)
In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/$2 bent u gestopt met de 
opleiding of cursus/ $3 zijn de lessen beëindigd/$4 heeft u de opleiding afgesloten ?)

GEindeOpl = jrNu/ jrNu-1/jrNu – 2                                                                                             
($1 Gdiploma = ja               
$2 Gdiploma = nee                    
$3 Gdiploma = afg                                  
$4 Gdiploma = nietafg of GexamUni = response)
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GOplJaren 

 Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd? Aantal jaren: 
 >>ENQ: * 6-12 maanden = 1 jaar 
  * meer dan 15 jaar = 15<< 
 Aantal jaren: 
 1..15 
 

GOplCat 
 STEL VAST: Soort opleiding? 

1.  Een opleiding in het kader van het leerlingwezen  [LeerLWez] 
2. Een werkend-leren opleiding   [Werkleer] 
3. Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van het 

bedrijf of de instelling    [BdryfOpl] 
4. Geen van deze     [Geendeze] 

 
GVolDeelT 

Volgde u deze opleiding in voltijd of deeltijd? 
1. Voltijd     [Voltijd] 
2. Deeltijd     [Deeltijd] 

 
GContUvE 

 Hoeveel uur had u ($1 les/ $2 college)? 
 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur.<< 
 0..95 
 

GSchrift 
 Hoeveel uur besteedde u aan de opleiding/cursus? 
 0..95 
 

GUrenOpl 
 STEL VAST: Is dat per: � 

1. week,   [week] 
2. maand,   [maand] 
3. jaar of   [jaar] 
4. lesuren per week?  [lesuur] 
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Anders

GOplJaren

Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd?

GOplCat

STEL VAST: soort opleiding?

GEindeOpl = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2Anders

GMeerOpl

Anders

GBeginOpl = wn en/of GEindeOpl = wn

(OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]) 10of                                    
 GSoortOpl = [geen van deze]/wn

GVolDeelT

Volgde u deze opleiding in voltijd of deeltijd?

Anders

Anders

$2: GSoortOpl  = Univ en LFT_OP > 30
$1: Anders

GContUVE                                               

Hoeveel uur had u gemiddeld ($1 les / $2 college)?

0 uur Anders

1) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 11of GSoortOpl = [vmbo]/[havo]) én   
     LftOP >=18 jr en <= 23 jr of
2) (OplGetypeerd = [univ] 12  of   
     GSoortOpl = [univ]) én LftOP >=24 jr en <= 31 jr of    
3) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ] 10 of
    GSoortOpl = [geen van deze]/wn/wg                                                                                                                        

       1) GVolDeelT = [DeelTijd] ($1) of                                                                                     
       2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 1110 of 
             GSoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr ($1)  of  
       3) (OplGetypeerd = [univ] 12 of     
            GSoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr ($2)

GSchrift

Hoeveel uur besteedde u aan de opleiding/
cursus?

GUrenOpl

Stel vast: Is dat per 
Anders

ContUVE is wn/wg of
Schrift is wn/wg
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GRedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 
Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 
Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 
TJaNee 

 
GVerpl 

 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 
 TJaNee 
 

GPromotie 
 Om promotie te kunnen maken? 
 TJaNee 
 

GAndrWerk 
 Om ander werk te kunnen doen? 
 TJaNee 
 

GKansWerk 
 Om de kans op werk te vergroten? 
 TJaNee 
 

GBelReVE 
 Wat was de belangrijkste reden: 

1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 
2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 
3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 
4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 
5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 
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GRedenVE

Bent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?

BetWrkNu  = ja

GPromotie

Om promotie te kunnen maken?

GAndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?

GKansWerk

Om de kans op werk te vergroten?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu  = [nee]

GVerpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?

GBelReVE

Wat was de belangrijkste reden:->

anders

minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]                                                                                         
GRedenVE/GVerpl/GPromotie/
GAndrWerk/GKansWerk    

anders

anders



EBB 2010B – Blok Onderwijs Gevolgd  [GevolgdOndw] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 162 van 201 

GBetVE 
 Betaalde u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 
2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 
3. Nee   [Nee] 

 
GWieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 
 ($1 Werd de opleiding/cursus betaald door: �) 
 ($2 Werd de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: �) 

1. het UWV WERKbedrijf, 
2. de sociale dienst, 
3. de vakbond of, 
4. de werkgever? 
5. Geen van deze 

 
GStudieV 

 Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof gehad, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt 
doorbetaald? 

 TJaNee 
 

GStudWrkt 
 Volgde u deze opleiding onder werktijd? 
 TJaNee 
 

GBetStud 
 Volgde u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof/ $4 onder werktijd) of juist 

grotendeels in eigen tijd? 
1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [VolBet] 
2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [GrDlBet] 
3. Grotendeels in eigen tijd     [GrDlEig] 
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GOplCat = [BdryfOpl]

GOplCat  <> [BdryfOpl]

GBetVE

Betaalde u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf?

Code  2, 3 Anders

GWieBetVE                                                             $1 GBetVe = 3, $2 GBetVe = 2
$1 Werd de opleiding/cursus betaald door: / $2 Werd de opleiding/cursus gedeeltelijk 
betaald door :

GStudieV

Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof gehad, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon 
normaal wordt doorbetaald?

Nee/wn/wg

GStudWrkt

Volgde u deze opleiding/cursus onder werktijd ?
1. Ja

2. Nee

Ja

$3 StudieV = [Ja]
$4 StudWrkt = [Ja]

GBetStud

Volgde ^u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof / 
$4 onder werktijd) of juist grotendeels in eigen tijd?

Afl_Uren  >= 12 uur pw
GEindeOpl  = JrNu of JrNu-1

Nee/wn/wgja

anders
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GMeerOpl 
 Heeft u afgezien van <Naam1[i]> nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden in Nederland gevolgd? 
 >>ENQ: * Geheel of gedeeltelijk in Nederland 
 * Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse 

Antillen gelden als een opleiding gevolgd in Nederland.<<  
 TJaNee 
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AndersAantal Opleidingen < 6

GMeerOpl

Heeft u afgezien van (Naam1_AION [i]) nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden in 
Nederland gevolgd?

Ja Nee/wn/wg

Naar OnderwijsStart_AION

                                                                                   OplNaNONL<> wg    
                                                                               GmeerOpl = [nee]/wn/wg   
                                                                               AantalOpl > 6        

Anders

EINDE MODULE



EBB 2010B – Blok Onderwijs Gevolgd  [GevolgdOndw] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 166 van 201 

 
GStelVasB 

 ($1 STEL VAST: Heeft u na de lagere school of de basisschool 6 maanden of langer een opleiding in het buitenland 
gevolgd? 

 ($2 STEL VAST: Heeft u daarnaast 6 maanden of langer een opleiding of cursus in het buitenland gevolgd? 
 TJaNee  
 

N_KlasLO 
 Hoeveel klassen van de lagere school of groepen van de basisschool heeft u met goed gevolg doorlopen? 
 >>ENQ: * Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. LOM (vroeger), BLO, (Z)MLK, onderwijs voor slechthorenden. 
  * meer dan 8 = code 8<< 

1. één 
2. twee 
3. drie 
4. vier 
5. vijf 
6. zes 
7. zeven 
8. acht 
9. geen 

 
KlasGroep 

STEL VAST: Gaat het om klassen of groepen? 
1. Klassen  [Klas] 
2. Groepen  [Groep] 

 
OpljrnB 

 >>ENQ: Korter dan 1 jaar afronden op 1.<< 
 Hoeveel jaar heeft u vanaf uw twaalfde onderwijs gevolgd in het buitenland? 
 0..30  
 
AantOplB 

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1? 
1. één   [Een] 
2. meer dan één  [Meer] 

 
DiplomaB 

 >>ENQ: N.v.t. alleen indien de opleiding geen diploma kent.<< 
Heeft u ($1 voor deze opleiding/ $2 een of meer van deze opleidingen) een diploma of getuigschrift behaald? 
1. Ja      [Ja] 
2. Nee      [Nee] 
3. N.v.t., opleiding wel afgerond   [Afger] 
4. N.v.t., opleiding niet afgerond   [NietAfg] 
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GStelVasB $1:OplNaLoNL <> ja anders $2

$1 STEL VAST: Heeft OP na de lagere school of de basisschool 6 maanden of langer een opleiding  in het buitenland gevolgd ?
$2 STEL VAST: Heeft OP daarnaast 6 maanden of langer een opleiding of cursus in het buitenland gevolgd?

N_KlasLO

Hoeveel klassen van de lagere school of groepen van de basisschool heeft ^u met 
goed gevolg doorlopen?

Geen/wn/wgAnders

KlasGroep

STEL VAST: Gaat het om klassen of groepen ?

AantOplB

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1?

DiplomaB

Heeft ^u voor ($1 deze opleiding /$2 een of meer van deze opleidingen) een diploma 
of getuigschrift behaald?

Ja/nvt wel afgerond Nee/nvt niet afgerond/wn/wg

EINDE MODULE

[nee]/wn/wg

Ond_Act.Opleid <> Ja en
OplNaLoNL = [nee]/wn/wg

[ja]

anders

OpljrnB

Hoeveel jaar heeft ^u vanaf uw twaalfde onderwijs gevolgd in het buitenland?

AantOplB = [een] ($1) of 
AantOplB  = [meer] ($2)

Wn/wg

Alleeen indien:
OplNaLo <> wg

Endblok

Endblok
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OplB 

 >>ENQ: Noteer de naam zoals je deze uitspreekt.<< 
 ($3 Welke opleiding was dat?) 
 ($4 ($1 Voor welke opleiding heeft u als laatste een diploma behaald? $2 Welke opleiding heeft u als laatste 

afgerond?) 
 STRING[80] 
 

SchoolB 
 STEL VAST: Wat voor soort school of instelling was dat? 
 STRING[80] 
 

RichtingB 
 STEL VAST: Welke richting? 
 STRING 
 

OplLandB 
 STEL VAST: In welk land heeft u die opleiding gevolgd? 
 >>ENQ: Start codeermodule door land in te toetsen.<< 
 STRING[4] 
 

BeginOplB 
 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen? 
 >>ENQ:  * De OP werd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 
 TJaar 
 

MndBeginB 
 En in welke maand? 
 TMaand 
 
 
 
 



EBB 2010B – Blok Onderwijs Gevolgd  [GevolgdOndw] 

EBB 2010B CAPI/CATI 1.0.p1 d.d.  11 maart 2010  Pagina 169 van 201 

DiplomaB = [ja] ($1) /[afger] ($2)
(($3) AantOplB = [een])
(($4) AantOplB  = [meer]) 

OplB

$3 Welke opleiding was dat ?
$4 ($1Voor welke opleiding heeft ^u als laatste een diploma behaald ?/ $2 Welke opleiding heeft ^u als laatste afgerond ? )

RichtingB

STEL VAST: Welke richting?

OplLandB

STEL VAST: In welk land heeft ^u die opleiding gevolgd?

SchoolB

STEL VAST: Wat voor soort school of instelling was dat?

Lft_OP  < 36 Anders

BeginOplB

In welk jaar ^bent ^u met die opleiding of cursus begonnen ?

                                  BeginOplB  = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2

MndBeginB

En in welke maand ?

Anders
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EindeOplB 
 En in welk jaar bent u daarmee opgehouden? 
 >>ENQ: De OP werd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 
 TJaar 
 

MndEindeB 
 ($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 

In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/$2 bent u gestopt met de opleiding of cursus/ $3 zijn de lessen 
beëindigd/ $4 heeft u de opleiding afgesloten?) 

 TMaand 
 

OplJarenB 
 Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd? 
 >>ENQ:  * 6-12 maanden = 1 jaar 
  * meer dan 15 jaar = 15<< 
 Aantal jaar: 
 1..15 
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EindeOplB

En in welk jaar ^bent ^u daarmee opgehouden?
>>ENQ: * De OP werd 12 jaar op: [dd-mm-jj] <<

Anders

MndEindeB

($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<)
In welke maand ($1 heeft ^u het laatste examen afgelegd/$2 ^bent ^u gestopt met de opleiding of cursus/ $3 
zijn de lessen beëindigd/$4 heeft ^u de opleiding afgesloten ?)

AndersBeginOplB = wn en/of 
EindeOplB = wn

OplJarenB

Hoelang heeft ^u die opleiding of cursus gevolgd?

EindeOplB = jrNu/ jrNu-1/jrNu – 2 
($1 DiplomaB = ja 
$2 DiplomaB = nee
$3 DiplomaB = afg
$4 DiplomaB = nietafg)

EINDE MODULE

Anders

BeginOplB  <> wn/wg
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Blok Levensloop 
 
Intro 
 De volgende vragen gaan over twee spaarregelingen via de werkgever, namelijk de spaarloonregeling en de 

levensloopregeling. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 
SpaarLLOoit 
 Heeft u ooit aan één van deze twee regelingen deelgenomen? 

1. Ja, spaarloon     [Spaar] 
2. Ja, levensloop    [LL] 
3. Ja, spaarloon en levensloop   [SpaarEnLL] 
4. Ja, maar weet niet welke van beide regelingen [SpaarOfLL] 
5. Nee     [Nee] 

 
SpaarLLVorig 
 >>ENQ: Per jaar kan maar voor één regeling een bedrag ingelegd worden.<<  
 Heeft u vorig jaar, dus in <referentiejaar – 1>, een bedrag ingelegd? 

1. ($1/$3 Ja, spaarloon)    [Spaar] 
2. ($2/$3 Ja, levensloop)    [LL] 
3. ($3 Ja, maar weet niet welke van beide regelingen) [SpaarOfLL] 
4. Nee     [Nee] 

 
SpaarLLDit 
 >>ENQ: Per jaar kan maar voor één regeling een bedrag ingelegd worden.<<  
 ($1/$2/$3 Heeft u dit jaar, dus in <referentiejaar>, een bedrag ingelegd of gaat u dat nog doen?) 
 ($4 Bent u van plan om dit jaar een bedrag in te leggen in de spaarloon- of levensloopregeling?) 

1. ($1/$3/$4 Ja, spaarloon)    [Spaar] 
2. ($2/$3/$4 Ja, levensloop)    [LL] 
3. ($3/$4 Ja, maar weet niet welke van beide regelingen)  [SpaarOfLL] 
4. Nee      [Nee] 

 
Overstap 
 Is dat omdat u dit jaar overstapt naar de ($1 levensloopregeling /$2 spaarloonregeling)? 

TJaNee 
 
SpaarDoelLL 
 >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<  
 Waarvoor spaart u met de levensloopregeling? 

1. Ouderschapsverlof     [ToekOud] 
2. Zorgverlof voor een ziekte naaste    [ZorgZiek] 
3. Verlof voor studie     [StudVerlf] 
4. Verlof voor vrijwilligerswerk    [VrijwWrk] 
5. Sabbatical      [Sabbat] 
6. Om eerder te kunnen stoppen met werken   [EerderStp] 
7. Weet nog niet precies     [GeenIdee] 
8. Anders      [Anders] 
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Alleen indien:
Peiling 3 en

Arbeidsrelatie[1].Afl_Arbrel  = werknemer

SpaarLLOoit

Heeft u ooit aan één van deze twee regelingen deelgenomen?

SpaarLLVorig

Heeft u vorig jaar, dus in <referentiejaar – 1>, een bedrag ingelegd?

[Spaar] ($1)
[LL] ($2)

[SpaarenLL] ($3)
[SpaarofLL] ($3)

Wn/wg

Intro

De voglende vragen gaan over twee spaarregelingen via de werkgever, namelijk de spaarloonregeling en de levensloopregeling.

[Nee] ($4)

SpaarLLDit

Heeft u dit jaar, dus in <referentiejaar>, een bedrag ingelegd of gaat u dat nog doen?

Overstap

Is dat omdat u dit jaar overstapt naar de ($1 levensloopregeling/ $2 spaarloonregeling)?

SpaarLLDit = [Nee] en 
SpaarLLOoit = [Spaar]/[LL]

anders

SpaarDoelLL

Waarvoor spaart u met de levensloopregeling?

SpaarLLDit = [LL] of 
(Overstap = [ja] en SpaarLLOoit = [Spaar])

anders

Endblock
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Blok Pensioen 

 
VUTPens 
 Afleiding Gepensioneerd of met de VUT 

TJaNee, nodk, norf 
 
 
Pens 
 Heeft u ($1 naast uw AOW) een uitkering in het kader van een ouderdoms- of bedrijfspensioen? 

TJaNee 
 

VUT 
 Maakt u gebruik van een vervroegde uittredingsregeling (bijv. VUT, FPU)? 

TJaNee 
 

SindsVUT 
 Sinds welk jaar maakt u gebruik van deze regeling? 

 TJaar 
 
Harde Controle SindsVUT 

 Deze datum ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden. 
 
SindsPen 
 Sinds welk jaar heeft u dat pensioen? 

 TJaar 
 

Harde Controle SindsPen 
 Deze datum ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden. 
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Alleen indien:
Peiling 3 en Lft > 49 jaar

Pens

Heeft u ($1 naast uw AOW) een uitkering in het kader van een ouderdoms- of bedrijfspensioen?

($1) Lft > 64 jaar

VUT

Maakt u gebruik van een vervroegde uittredingsregeling?

Lft < 65 jaar Anders

SindsVUT

VUT = [ja]

Sinds welk jaar maakt u gebruik van deze regeling?

Anders

SindsPen

Pens = [ja]

Sinds welk jaar heeft u dat pensioen?

Anders

Controle SindsPen

SindsPen > referentiejaar Anders

Controle SindsVUT

SindsVUT > referentiejaar Anders

((Peiling1.Retro.Reinde.RedenGestopt = [VutPen]) of
(Peiling1.Werkzoeken .WilWerk.Redenen = [VUTPens] en Peiling1.Retro.Reinde.RedenNW  = [Ja])) of
(Werkzoeken .WilWerk.Redenen = [VUTPens])

VutPens  = ja
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MindWrkA 
 ($9 U heeft eerder aangegeven dat u in deeltijd werkt vanwege pensioen of VUT. Betekent idt ook dat u momenteel 

minder uren werkt als overgang naar volledig pensioen?) 
 ($10 Werkt u momenteel misschien minder uren als overgang naar volledig pensioen?) 
 TJaNee 
 

MindWrkC 
 Bent u voor u stopte met betaald werk eerst minder uur gaan werken als overgang naar ($13 volledig) pensioen? 
 TUren 
 

UurMindA 
 >>ENQ:  * Indien meerdere regelingen (gehad), vanaf de start van de regeling die OP als eerste had. 
  * Indien meteen gestopt, aantal uur dat OP daarvoor werkte. Indien niet minder gaan werken, toets 0.<< 
 Hoeveel uur bent u gemiddeld per week minder gaan werken sinds u pensioen ontvangt of gebruik maakt van een 

vervroegde uittredingsregeling? 
 TUren 
 

UurMindB 
 Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week voor u pensioen ontving of gebruik ging maken van een vervroegde 

uittredingsregeling? 
 TUren
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andersAfl_UrenWerk  >= 12 en Werkzoeken.MeerMind.RedenVer = [VutPens]/wn/wg/leeg

$9 U heeft eerder aangegeven dat u in deeltijd werkt vanwege pensioen of VUT. Betekent dit ook dat u momenteel minder uren 
werkt als overgang naar volledig pensioen?
$10 Werkt u momenteel misschien minder uren als overgang naar volledig pensioen?

Lft_OP < 65 en (Vut  = [Ja] of Pens  = [Ja])

(BetWrkNu = Ja en MindWrkA  = Ja/leeg) of
(BetWrkNu = Nee en MindWrkC  = Ja/leeg)

Hoeveel uur bent u gemiddeld per week minder gaan 
werken?

Bent u voor u stopte met betaald werk eerst minder uur gaan werken als overgang naar ($13 volledig) pensioen ?

BetWrkNu  = Nee en 
Werkzoeken.WilWerk.WilWerk  <> gevonden en VutPens  = ja

(($9) (Werkzoeken.MeerMind.RedenPT  = [VutPens] of (Werkzoeken.MeerMind.Redenver  = [VutPens] 
en Werkzoeken.MeerMind.RedParNw  = [Ja]))) 
(($10) overig)

MindWrkA

anders

(($13) Werkzoeken.Zoeken.WrkKomen  = [Nee]/wn/wg/leeg

UurMindA

anders

Endblok
andersMindWrkC = [Nee]

Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week?

UurMindB

Endblok

MindWrkC

> 80 0 of > 80 andersanders

Controle Controle
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Blok Arbeidsbureau 

 
ArbBuro 
 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (arbeidsbureau).<< 
 Staat u op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf? 

TJaNee 
 

RolCWI 
 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (arbeidsbureau).<< 
 Heeft het UWV WERKbedrijf een rol gespeeld bij het vinden van werkkring <InvWerk.Werknaam[1]>? 

TJaNee 
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Heeft het UW V W ERKbedrijf een rol gespeeld bij het vinden van werkkring <werknaam[1]>?

RolCWI

Endblock

Lft OP < 65 jaar

Staat u op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het UW V W ERKbedrijf?

Arbburo

anders

Peiling 2 en 
Arbeidsrelatie[1].Afl_ArbRel  = [werkn] en 
OP is in de afgelopen 12 maanden in werkkring 1 begonnen 
of onbekend wanneer begonnen

anders

Alle respondenten
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Blok Vakbond 

 
LidVakb 
 Bent u lid van een Nederlandse vakbond? 

TJaNee 
 

VakCentr 
 >>ENQ: Indien respondent dit niet weet, toets code 4 (anders).<< 
 Weet u bij welke vakcentrale de bond is aangesloten? 

1. FNV  [FNV] 
2. CNV  [CNV] 
3. Vakcentrale MHP [MHP] 
4. Anders  [Andere] 

 
Code 
 >>ENQ: Start codeermodule door vakbond in te toetsen. 

Probeer een uniek gedeelte van de naam in te toetsen, dus geen woorden als vereniging en bond.<< 
STRING[1], NORF, EMPTY 

 
NaamVakB 
 STEL VAST: Naam vakbond 

STRING[99]  
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VakCentr

Endblock

Bent u lid van een Nederlandse vakbond?

LidVakb

[ja] anders

Alleen indien:
Peiling 3 en Arbeidsrelatie[1].Afl_Arbrel <> 

[ZelfdD]/[ZelfdO]/[MeeWerk]

Weet u bij welke vakcentrale die bond is aangesloten?

Code

>>ENQ: Start codeermodule door vakbond in te toetsen.<<

anders[andere]/wn

NaamVakB

STEL VAST: Naam Vakbond
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Blok Maatschappelijke positie 

 
Maatspos 
 Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen: � 

1. ($1 Werkende met betaald werk)    [Werkend] 
2. Werkloos      [Werkloos] 
3. Vrijwilliger      [Vrijwil] 
4. Arbeidsongeschikt     [ArbOng] 
5. ($2 Scholier of studerende)    [ScholStu] 
6. ($3 Huisvader of huisman /$4 Huismoeder of huisvrouw) [HuisMV] 
7. ($5 Gepensioneerd of met de VUT)   [PensVut] 
8. Geen van deze      [Geen] 

 
 

Afl_MijPos 
 Afleiding maatschappelijke positie 

Werkende met betaald werk    [Werkend] 
Werkloos      [Werkloos] 
Vrijwilliger     [Vrijwil] 
Arbeidsongeschikt     [ArbOng] 
Scholier of studerende    [ScholStu] 
Huisvader of huisman /Huismoeder of huisvrouw  [HuisMV] 
Gepensioneerd of met de VUT   [PensVut] 
Geen van deze     [Geen] 
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Alleen indien:
Peiling 2

Afl_MijPos := 
[Pensvut]

Lft < 65

MaatsPos

Welke omschrijving vindt u 
het beste bij u passen: � 

etc.

anders

Afl_UrenWerk >= 25

anders

Afl_MijPos := 
[ werkend]

anders

Onderwijs.Actueel.Opleid = [ja]/[tuss] of 
Dienstverband[1].Subbaan = [ja] of

Dienstverband[1].DuurTijd = [kort1] of 
Dienstverband[1].DuurVerw = [kort1]

Afl_MijPos := 
MaatsPos

Werkzoek.WilWerk.
AanpWerk = [nee]/wn/wg anders

MaatsPos

Welke omschrijving vindt u 
het beste bij u passen: � 

etc.

Afl_MijPos := 
MaatsPos

Onderwijs.Actueel.
Opleid = [ja]/[tuss] 

MaatsPos

Welke omschrijving vindt u 
het beste bij u passen: � 

etc.

anders

Afl_MijPos := 
MaatsPos

Afl_MijPos := 
[ ArbOng]

($1) Inventwerk.Betwrknu = [ja]
($2) Onderwijs.Actueel.Opleid = [ja]/Tuss]
($3) geslacht = man
($4) geslacht = vrouw
($5) leeftijd >= 50

Endblock
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Blok Verhuis 

 
JrKomWon 
 >>ENQ: Vóór 1900 = 1900<< 
 Sinds welk jaar woont u op dit adres? 
 TJaar 1900..2030 
 
VerhWerk 
 Bent u verhuisd in verband met uw huidige werkkring?  

1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
VorPostc 

Toon bij meer personen de postcode van de vorige persoon  
Wat was de postcode van uw vorige adres? 
>>ENQ:  * Alleen indien minimaal 4 cijfers bekend 
  * Indien buitenland toets dan alléén ‘1’in.<< 
STRING[6] 

 
KodeAdr 

Kunt u dan de woonplaats geven van het vorig adres geven? 
>>Enq: Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen << 
STRING[4], EMPTY 

 
VorAdres 
 Toon woonplaats van het vorige adres 

STRING[28] 
 
VorStrNr 

STEL VAST: straat en nummer 
STRING[29] 

 
KodeVer 

In welk land was uw vorig adres? 
>> ENQ: Start codeermodule door land in te toetsen << 
STRING[4], EMPTY 

 
LandVerh 

Toon land van het vorige adres 
STRING[28] 

 
PostCAkk 
Uw postcode was dus: <VorPostC > 
 STEL VAST: Akkoord? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Sinds welk jaar woont u op dit adres?

JrKomWon

Alleen indien:
InventWerk.SindsWjr[1] = referentiejaar of 
InventWerk.SindsWjr[1] = referentiejaar - 1

Bent u verhuisd in verband met uw huidige werkkring?

VerhWerk

JrKomWon = referentiejaar of 
JrKomWon = referentiejaar - 1

Wat was de postcode van uw vorige adres?

VorPostc

Anders

wg

Kunt u dan de woonplaats geven?

KodeAdr

wn

In welk land was uw vorige adres?

KodeVer

Toon Plaatsnaam

VorAdres

STEL VAST: straat en 
nummer

VorStrNr

Toon land

LandVerh

Buitenland

Response Wn/wg

Postcode <VorPostc> 
akkoord?

PostcAkk

Anders

[Nee]

[ja]/wn/wg

Endblok
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Blok Einde Persoonsvragenlijst 
 

OPKlaar 
($1 Dit waren de vragen voor deze persoon.) 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
ARRAY [1..8] OF (een), NODK, NORF 
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($1 Dit waren de vragen voor deze persoon.)
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<

OPKlaar

Endblok

($1) AantalPP > 1 of peilingnummer > 1
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Blok Nationaliteit 
 
 

IntroNat 
 Tot slot nog een aantal vragen over nationaliteit en geboorteland.  

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
 
 

ZelfdNat 
 Heeft u ($1 beiden/ $2 allen) dezelfde nationaliteit?  

 TJaNee 
 

National 
 Welke nationaliteit heeft ($3 u /$4 <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>)? 

1. Nederlands    [NED] 
2. Turks    [TURKS] 
3. Marokkaans    [MAROK] 
4. Surinaams    [SURINAAM] 
5. Duits    [DUITS] 
6. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl ) [UK] 
7. Belgisch    [BELGISCH] 
8. Anders    [OVERIG] 

 
NatCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door nationaliteit in te toetsen.<< 
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AantalPP > 1

Heeft u ($1 beiden/$2 allen) dezelfde nationaliteit?

ZelfdNat

AantalPP = 1

Alle respondenten
Peiling = 1

($1) AantalPP = 2
($2) Anders

($3) AantalPP = 1 of ZelfdNat = [ja]
($4) anders

Welke nationaliteit heeft ($3 u/ $4 persoon[i])?

National

NatCode

[Overig]/wn

>>ENQ: Start codeermodule door nationaliteit in te toetsen.<<

Anders

Zelfdnat = [nee]/wn/wg

Herhaal voor elke persoon in 
huishouden vanaf National

Zelfdnat = [ja]/leeg

Endblock

Tot slot nog een paar vragen over nationaliteit en geboorteland.

IntroNat
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Blok Geboorteland 
 
 

ZelfdGeb 
 Bent u ($1 beiden/ $2 allen) in hetzelfde land geboren?  

 TJaNee 
 

Gebland 
 In welk land ($3 bent u /$4 is <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 
2. Suriname    [SURINAME] 
3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 
4. Indonesië    [INDONESI] 
5. Turkije    [TURKIJE] 
6. Marokko    [MAROKKO] 
7. Duitsland    [DUITSL] 
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 
9. België    [BELGIE] 
10. Anders    [OVERIG] 

 
GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 
 

ImmigDat 
 >>ENQ:  * Laatste vestiging in Nederland.<< 
  * Vóór 1900 = 1900.<< 
 In welk jaar ($5 bent u /$6 is <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) in Nederland komen wonen? 
 Tjaar 
 
Harde Controle 
 OP was nog niet geboren op deze datum. 
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AantalPP > 1

Bent u ($1 beiden/$2 allen) in hetzelfde land geboren?

ZelfdGeb

AantalPP = 1

($1) AantalPP = 2
($2) Anders

($3) AantalPP = 1 of ZelfdGeb = [ja]
($4) anders

In welk land ($3 bent u/ $4 is persoon [i]) geboren?

Gebland

ImmigDat

[Overig]/wn

In welk jaar ($5 bent u/$6 is persoon X) in Nederland komen wonen?

Anders

ZelfdGeb = [nee]/wn/wg

Herhaal vanaf Gebland voor elke 
persoon in huishouden 

ZelfdGeb = leeg

Endblock

Gebland <> [NED]/wg

($5) AantalPP = 1
($6) AantalPP > 1

Gebland = [NED]/wg

GebCode

>>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<<

ZelfdGeb = [ja]

Herhaal vanaf ImmigDat voor elke 
persoon in huishouden 

ImmigDat > Geboortedatum

Controle

anders

Alle respondenten
Peiling = 1
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Blok Geboorteland Vader/Moeder 
 
 

PaGebor 
 In welk land is($3 uw vader /$4 de vader van <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 
2. Suriname    [SURINAME] 
3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 
4. Indonesië    [INDONESI] 
5. Turkije    [TURKIJE] 
6. Marokko    [MAROKKO] 
7. Duitsland    [DUITSL] 
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 
9. België    [BELGIE] 
10. Anders    [OVERIG] 

 
GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 
 

MaGebor 
 In welk land is($3 uw moeder /$4 de moeder van <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 
2. Suriname    [SURINAME] 
3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 
4. Indonesië    [INDONESI] 
5. Turkije    [TURKIJE] 
6. Marokko    [MAROKKO] 
7. Duitsland    [DUITSL] 
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 
9. België    [BELGIE] 
10. Anders    [OVERIG] 

 
GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 
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($1) AantalPP = 1
($2) anders

In welk land is ($1 uw vader/ $2 de vader van persoon[i]) geboren?

PaGebor

[Overig]/wn Anders

Endblock

GebCode

>>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<<

In welk land is ($3 uw moeder/ $4 de moeder van persoon[i]) geboren?

MaGebor

[Overig]/wn Anders

GebCode

>>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<<

Als HHKern uit 2 personen 
bestaat, herhaal voor ander lid 

huishoudkern

Alle respondenten
Peiling = 1
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Blok Werving EBB vervolgpeilingen 
 
Werving 

($1 Graag willen wij u/uw huishouden de komende twaalf maanden nog enkele keren telefonisch benaderen.) 
($2 Over drie maanden zullen wij u/uw huishouden nogmaals telefonisch benaderen.) 
Heeft u daar bezwaar tegen? 
>> ENQ: Vier vervolgpeilingen, steeds om de drie maanden.<< 
1. Geen Bezwaar    [DoetMee] 
2. Wel bezwaar    [Weigert] 
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar  [NVT] 

 
TelNr 

STEL VAST: Telefoonnummer 
>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in<< 
TTelNr 
NODK, NORF 
 

CtrlOudCont 
STEL VAST: of onderstaande persoon contactpersoon blijft 
<Voorletters Achternaam contactpersoon> 
>> ENQ.: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan. Indien niet correct of iemand anders wordt 
contactpersoon, kies dan voor wijzigen. Anders toets <ENTER> om verder te gaan.  
(Wijzigen), NODK, NORF, EMPTY 
 

CtrlCont 
>> ENQ: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan. Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. Anders 
toets <ENTER> om verder te gaan. << 
STRING[1] 
NODK, NORF, EMPTY 

 
Voorlett 

Vlak voordat we u gaan benaderen laten wij u dat per brief weten. 
Aan wie moegen we deze brief adressen? 
>>ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden zijn).<< 
Voorletters: 
TVoorlett 

 
AchterNa 

>>ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon.<< 
Achternaam: 
TAchterNa 

 
PeilAf5 

Dit was de laatste keer dat wij u vooor dit onderzoek een aantal vagen wilden stellen. Ik wil u hartelijk danken voor de 
tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken. 
>>ENQ: Toets 1 om het interview af te sluiten.<< 
[1] 
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$1 peiling = 1
$2 anders

Werving

($1Graag willen wij uw huishouden de komende twaalf maanden nog enkele keren telefonisch benaderen. )/($2 Over 
drie maanden zullen wij (u/uw huishouden) nogmaals telefonisch benaderen.) Heeft u daar bezwaar tegen?

NAW.Telefoonnummer1 <> response
én geen bezwaar

NAW.Telefoonnummer1 = response
én geen bezwaar

TelNr

STEL VAST: Telefoonnummer 

PeilAf5

Dit was de laatste keer dat wij u voor dit 
onderzoek een aantal vragen wilden stellen.

WERVING EU_SILC

Peiling = 5 en 
parameter[2] = 1

anders

 
Volledige respons huishouden en 
(peiling = 1 of (peiling <> 5 en als 

minimaal 1 persoon in het 
huishouden  >=14 en < 65 jaar over 

drie maanden))

Alleen indien: 
Parameter EU-SILC <> 1

anders

anders

Einde vragenlijst

NAW.Naam = response en Peiling > 1

Voorlett

Voorletters contactpersoon

AchterNa

Achternaam contactpersoon

anders

CtrlCont

Controle naam 

CtrlOudCont

Controle adres contactpersoon

[Wijzigen] anders
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VerhuisP 
STEL VAST: Is het huishouden / Bent u van plan om binnen 3 maanden te gaan verhuizen? 
TjaNee 
 

VerhDat 
Wat is de verhuisdatum? 
DATETYPE 
 

NieuwAdr 
Weet u al wat het nieuwe adres wordt? 
1. Ja, in Nederland  [JaNed]  3. Nee    [Nee] 
2. Ja, in het buitenland [Buitenl] 

 
BuitWerk 

STEL VAST: Gaat u / het huishouden in het buitenland wonen vanwege werk? 
TjaNee 
 

ContrAdresOud 
>> ENQ: Bovenstaand adres komt op het adreslabel te staan.<< 
1. Adres gegevens correct   [Correct] 
2. Adres foutief    [Fout] 
NODK, NORF 

 
WoonPlts 

>> ENQ: woonplaats intoetsen en bevestigen 
TWoonPlts, NODK, NORF 

 
Straat 

>> ENQ: straatnaam intoetsen << 
TStraat, NODK, NORF 
 

HuisNr 
>> ENQ: huisnummer intoetsen << 
THuisnr, NODK, NORF 

 
Huisnr_toev 

>> ENQ: huisnummertoevoeging intoetsen << 
THuisnrTv, EMPTY 
 

Postcode 
>> ENQ: alleen indien volledig bekend, anders 'weet niet' << 
Tpostcode, NORF, EMPTY 
 

ContrAdres 
^Straat ^HuisNr ^ Huisnr_toev ^Postcode ^WoonPlts 
>> ENQ: Bovenstaand adres komt op het adreslabel te staan.Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. 
Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 
1. Adres gegevens correct  [Correct]  4. Huisnummer toevoeging foutief [FToev] 
2. Straat foutief   [FStraat]  5. Postcode foutief   [Fpostc] 
3. Huisnummer foutief  [Fhuisnr]  6. Plaatsnaam foutief  [Fplaats] 
NODK, NORF, EMPTY 
 

AnderTel 
Verandert het telefoonnummer? 
TJaNee 
 

TelNrV 
STEL VAST: nieuw telefoonnummer 
>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in << 

 TTelnr
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VerhuisP

STEL VAST: Is het huishouden van plan om binnen drie maanden te gaan verhuizen?

[Ja]

anders
VerhDat

Wat is de verhuisdatum?

NieuwAdr

Weet u al wat het nieuwe adres wordt?

[Buitenland]

Nee/wn/wg WoonPlts

ENQ: Woonplaats intoetsen en bevestigen

BuitWerk

vanwege werk?

[Nederland]

Dit is het laatste contact 
met het huishouden

Endblok

[Overig]

Wn/wg

Straat

Straatnaam intoetsen

Wn/wg

HuisNr

ENQ: Huisnummer intoetsen

HuisToev

ENQ: Huisnummer toevoeging intoetsen

Postcode

postcode 

AnderTel

Verandert het telefoonnummer?

Ja Nee/wn/wg

TelNrV

STEL VAST: Nieuw telefoonnummer 

ContrAdres

Controle adres 

CtrlAdrOud

Controle adres contactpersoon

<> [Correct]

[Correct]anders
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Afsluit 
>>ENQ: $1 Huishouden doet over 3 maanden mee/ $2 Dit was het laatste contact met het huishouden. 
TOETS <1> om het interview af te sluiten. << 
[1], NODK, NORF, NOEMPTY 

 
VraagOpmerk 

>>ENQ.: De vorige peiling is onderstaande opmerking gemaakt.·Is deze opmerking nog steeds van toepassing, of moet 
deze aangepast danwel verwijderd worden?<< 
De opmerking van de vorige peiling: 
^Txt_opmerk 
1. De opmerking is nog steeds van toepassing   [Nogtoep] 
2. De opmerking moet aangepast of vervangen worden  [Aanpas]    
3. De opmerking kan verwijderd worden    [Verwyder] 
NODK, NORF 

 
Opmerk 

>>ENQ.: Deze ruimte kunt u gebruiken om opmerkingen te plaatsen·die in de volgende peiling van belang zijn. De 
opmerkingen in dit blok worden altijd gelezen·vóór de volgende peiling.<< 
^Txt_opmerk 
STRING[50], EMPTY, NODK, NORF 
 

PeilAf 
Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking. 
>>ENQ: TOETS <1> om het interview af te sluiten << 
[1], NODK, NORF, NOEMPT 
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Vorige peiling
opmerkingen gemaakt

Vorige peiling
geen opmerkingen gemaakt

VraagOpmerk

ENQ: De vorige peiling is onderstaande opmerking gemaakt.
          Is deze opmerking nog steeds van toepassing, of moet deze aangepast danwel verwijderd        
          worden?

De opmerking van de vorige peiling:

$1 "OPMERKING VORIGE PEILING"

anders
[Aanpas]

Opmerk

ENQ: Deze ruimte kunt u gebruiken om opmerkingen te plaatsen die in de volgende peiling van belang zijn. De 
opmerkingen in dit blok worden altijd gelezen vóór de volgende peiling.

$2 De opmerking van de vorige peiling:

$1 "OPMERKING VORIGE PEILING"

Afsluit

($1: Werving = DoetMee en Telnr = respons en NieuwAdres <> Buitenland. Anders $2)
ENQ>: $1: Huishouden doet over 3 maanden mee
            $2: Dit is het laatste contact met huishouden

PeilAf

Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking
>>ENQ.: Toets <1> om het interview af te sluiten <<

Einde vragenlijst
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Blok Werving EU-SILC 
 
 

WervingEUSilc 
 Dit was de laatste keer dat wij u voor dit onderzoek een aantal vragen wilden stellen. Ik wil u hartelijk bedanken voor 

de tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken. 
 Tegelijkertijd wil ik u vragen of u wilt meedoen aan een ander onderzoek met vragen over de sociaal-economische 

leefsituatie. 
 STEL VAST: Wil huishouden meedoen aan EU-SILC? 
 >>ENQ: De eerste benadering voor EU-SILC is de volgende maand. Leg uit dat het niet zeker is dat het huishouden 

ook inderdaad gebeld wordt, omdat er eerst nog een selectie gemaakt wordt uit de geworven adressen.<< 
1. Ja, wil meedoen [Ja] 
2. Nee, weigert  [Nee] 

 
CtrlOudCont 

 STEL VAST : of onderstaande persoon contactpersoon blijft  
 <VOORLETTERS EN ACHTERNAAM VAN CONTACTPERSOON> 
 >> ENQ: Indien niet correct of iemand anders wordt contactpersoon kies dan voor wijzigen. 
  Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 

1. Wijzigen 
 Nodk, norf, empty   
 

Voorlett 
 >>ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden zijn).<< 
 Voorletters: 
 STRING[10] 
 

AchterNa 
 >>ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon.<< 
 Achternaam: 
 STRING[40] 
 

CtrlCont 
 <VOORLETTERS EN ACHTERNAAM VAN CONTACTPERSOON> 
 >>ENQ: Bovenstaande naam wordt gebruikt bij de vervolgbenadering. 
  Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. 
  Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 
 STRING[1], nodk, norf, empty 
 

AnderTel 
 Verandert het telefoonnummer? 
 TJaNee 
 

TelNrV 
 STEL VAST: Nieuw telefoonnummer 
 >>ENQ: Toets volledig telefoonnummer in.<< 
 

Afsluit 
 Peilingnummer = … 
 WE_ID = … 
 >>ENQ:  ($1 Huishouden doet de volgende maand mee aan EU-SILC) 
  ($2 Dit is het laatste contact met huishouden.)<< 
 >>Toets <1> om interview af te sluiten.<< 
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Alleen indien:
Peiling 5 en 

parameter EU-SILC = 1

Volledige respons en minimaal 1 persoon 
in huishouden >= 14 jaar en < 65 jaar

WervingEUSilc

STEL VAST: Wil huishouden meedoen aan EU-SILC?

anders

Endblock

[ja] anders

NAW .Naam = response

CtrlOudCont

STEL VAST: Blijft onderstaande persoon contactpersoon?

anders

CtrlAdrOud = [wijzig] of NAW .Naam <> response

Voorlett

Voorletters:

AchterNa

Achternaam:

CtrlCont

Controle voorletters en achternaam contactpersoon

AnderTel

Verandert het telefoonnummer?

TelNrV

STEL VAST: nieuw telefoonnummer

[ja] anders

Verandert het telefoonnummer?

AfSluit

>>Toets <1> om het interview af te sluiten.<<

 


