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Versiebeheer 

Versie Datum Beschrijving 

1.1 03-03-2020 Eerste versie vragenlijst a.h.v. feedback op conceptvragenlijst.  

1.2 18-03-2020 Aanpassingen n.a.v. intern overleg.  

1.3 24-03-2020 Aanpassingen n.a.v. intern overleg.  

1.4 08-04-2020 Aanpassingen n.a.v. reacties stakeholders en intern overleg.  

1.5 10-04-2020 Definitieve vragenlijst. 

1.6 06-05-2020 Aanpassingen n.a.v. netwerktest.  
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Vragenlijstinstellingen 

*Algemeen 

 

Naam CAWI CNJM 

Header CAWI Scholierenonderzoek 

Naam CATI/CAPI  nvt 

Attributen NODK, NORF, NO EMPTY 

Knoppen CAWI <vorige><volgende> 

Bibliotheken GenTypes (Opzoekbestanden) 

 

*PeilStart (Main) 

Als PeilStart = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer 

wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview. 

 

PeilStart Bij beantwoorden variabele CtrlPG.CtrlGBA 

PeilStart HHBox Bij beantwoorden van variabele HH_Resp.ControleTP of HH_Resp.MV 

PeilStart HHBox / PHHB Bij beantwoorden van variabele HH_Resp.ControleTP of HH_Resp.MV of 

PH_Eruit.Klopt_Kern of PH_Eruit.Klopt_InwOud of PH_Eruit.Overig of 

PH_Erbij.PersBij  

 

*Tijdmeting (Blok Tijdmeting) 

 

StartTijd / StartDatum Bij beantwoorden variabele HHSam.Huis1 

EindTijd / EindDatum Bij beantwoorden variabele Toekomst.WaarToekomst 

 

*Tekstimputaties en instellingen standaardblokken 

Onderstaande teksten kunnen per onderzoek worden aangepast. De vraagtekst kan dan toch 

onderzoeksspecifiek worden gemaakt terwijl het standaard blok niet hoeft te worden aangepast.  

 

Blok Tekst CAWI CATI CAPI 

Opening CATI <Onderzoek> NVT Voorbeeld:  
(1) aan het 
onderzoek x 
(2) aan een 
onderzoek over x. 

NVT 

Controle 
Persoonsgegevens 

<IntroCtrlPG> Bedankt dat je 
mee wil werken 
aan dit onderzoek. 

NVT NVT 

 PARAM_ctrlpg_BurgSt1 0 0 0 

Betaald Werk <IntroBetWerk> Voorbeeld: 
Voordat we met 
de vragen over 
<onderwerp> 
beginnen, willen 
wij u eerst iets 
vragen over uw 
werksituatie. 

Voorbeeld: 
Voordat we met 
de vragen over 
<onderwerp> 
beginnen, wil ik u 
eerst iets vragen 
over uw 
werksituatie. 

Voorbeeld: 
Voordat we met 
de vragen over 
<onderwerp> 
beginnen, wil ik u 
eerst iets vragen 
over uw 
werksituatie. 

                                                                 
1 Wel / niet burgerlijke staat laten zien bij controleren persoonsgegevens: 0 = niet, 1 = wel.  
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Incentive <IncentiveIntro> Voorbeeld: 
1) Dit waren alle 
vragen.  
2) (leeg) 

Voorbeeld: 
1) Dit waren alle 
vragen.  
2) (leeg) 

Voorbeeld: 
1) Dit waren alle 
vragen.  
2) (leeg) 

 <Prijs1> 
(= uitgebreid, 
algemeen) 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) VVV-bonnen ter 
waarde van 250 
euro 

 <Prijs2> 
(= kort algemeen) 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) een iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

 <Prijs3> 
(= kort, specifiek) 

Voorbeeld: 
1) de iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) de iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) de iPad Air 2 
2) de VVV-bonnen 

 <Prijs4> 
(= zonder lidwoord) 

Voorbeeld: 
1) iPad Air 2 
2) VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) iPad Air 2 
2) VVV-bonnen 

Voorbeeld: 
1) iPad Air 2 
2) VVV-bonnen 



Stuurinformatie  Jeugdmonitor Caribisch Nederland - 2020 
 

 7 

Stuurinformatie 

Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, komen uit de steekproef.  

Het gaat om de volgende variabelen:  

 

Variabele Toekenning Bron Waarden in vragenlijst 

Main.NAW.SteekproefEenheidID EenheidID STP Nvt 

Main.NAW.SteekproefEenheidType EenheidType CASE Nvt 

Main.NAW.Voorletters Voorletters EAB Nvt 

Main.NAW.Naam Achternaam EAB Nvt 

Main.NAW.Geb_datum Geboortedatum EAB Nvt 

Main.NAW.Geslacht Geslacht EAB Nvt 

Main.NAW.SE_BurgStaat Burgerlijke Staat STP 1 = NooitGeh  

2 = Gehuwd 

3 = WeduwSt  

4 = Gescheid 

5 = Partnerschap  

6 = Partner v.u. Weduw  

7 = Partner v.u. scheiding 

Main.Stuur.SE_Winnaar Winnaar STP 1 = Ja 

0 = Nee 

Main.Stuur.SE_Groep Eiland STP 1 = School Bonaire 

2 = School Bonaire 

special onderwijs 

3 = School Saba 

4 = School Statia 
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Imputaties, Types en Verwijzingen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig 

worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst 

hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.   

 

1. Imputaties 

 

$W  Mode = CAWI 

$T  Mode = CATI 

$P  Mode = CAPI 

 

$A   Persoon beantwoordt zelf de vragen 

$B   Proxy beantwoording, OP is een man 

$C   Proxy beantwoording, OP is een vrouw 

 

2. Types 

 

TVoorlett 

String[10] 

 

TAchterNa 

String[40] 

 

TStraat 

String[50] 

  

THuisNr 

String[5] 

 

THuisNrTv 

String[7] 

  

TPostcode 

String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters} 

   

TWoonPlts 

String[40] 

 

TTelnr  

String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response} 

 

TJaNee 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee [Nee] 

 

TJaar   

[1900..2030] 
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TMaand 

1. Januari [Jan] 

2. Februari [Febr]   

3. Maart [Maart] 

4. April  [April] 

5. Mei [Mei] 

6. Juni [Juni] 

7. Juli [Juli] 

8. Augustus [Aug] 

9. September [Sept] 

10. Oktober [Okt] 

11. November [Nov] 

12. December [Dec] 
 

TUur  

[0..95] 

 

3. Special Attributes 

 

GeenDeze 

Geen van deze [SA_GeenDeze] 

 

WeetNiet 

Weet ik niet [SA_WeetNiet] 

 

NVT1 

Niet van toepassing; ik ga nooit naar het buurthuis [SA_NVT1] 

 

4. Verwijzingen 

 

RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet 

meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 

RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt 

deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 

RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, 

wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 

Lft_OP = NAW_New.Regel[OP].Lft  (OP = regelnummer NAW_New.regel[i].OP = [HierOP]) 
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NAW_NEW 

* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden 

weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit 

blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.  

* In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden 

weggeschreven in de array ‘regel’. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen wordt alleen de 

eerste regel (Regel[1]) gevuld. 

 

Datum_Ref 

*Referentiedatum 

 [Datetype] 

EMPTY 

 

Code_mode 

*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld 

1. CAPI [M_CAPI] 

2. CATI [M_CATI] 

3. CAWI [M_CAWI] 

4. Anders [M_Anders] 

NORF 

 

Regel[1..8].M_V 

*Geslacht 

1. Man [Man] 

2. Vrouw [Vrouw] 

3. Overig [Overig] 

NORF, EMPTY 

 

Regel[1..8].Geboren 

*Geboortedatum 

Datetype[] 

EMPTY 

 

Regel[1..8].Lft 

*Leeftijd 

[0..125] 

NORF, EMPTY 

 

Regel[1..8].BurgSt 

*Burgerlijke staat 

1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 

2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 

3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 

4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF, EMPTY 
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Regel[1..8].OP 

*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze 

variabele leeg.  

1. HierOP [HierOP] 

NORF, EMPTY 

 

Regel[1..8].PLHH  

*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1). 

1. Alleen [Alleen] 

2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen [K1_noAll] 

3. Echtgeno(o)t(e) [Echtgen] 

4. Partner [Partner] 

5. Kind [Kind] 

6. Vader / moeder [PaMa] 

7. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 

8. Broer / zus [BroerZus] 

9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 

10. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 

11. Kleinkind [KleinKnd] 

12. Opa / oma [OpaOma] 

13. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 

14. Andere relatie [Overig] 

NORF, EMPTY 

 

Regel[1..8].PersID 

*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken). 

*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) +  oplopend cijfer (1 cijfer).  

String[12] 

NORF, EMPTY 

 

AantalPP 

*Aantal personen in het huishouden 

[1..49] 

NORF, EMPTY 

 

HHKern 

*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh) 

1. Partners alleen [PartnAll] 

2. Partners met kind(eren)  [PartKind] 

3. Partners met kind(eren) en ander(en)  [PKindAnd] 

4. Partners met ander(en) [PartnAnd] 

5. Eenouder met kind(eren)  [EOudKind] 

6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)  [EOKndAnd] 

7. Overige huishoudsamenstelling  [Overig] 

NORF, EMPTY 
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Voorlett 

*Voorletters 

String[10] 

 

Achterna 

*AchterNa 

String[40] 

 

Straat 

*Straat 

String[50] 

 

HuisNr 

*Huisnummer 

String[5] 

  

HuisNrTv  

*Huisnummer toevoeging 

String[7] 

 

WoonPlts  

*Woonplaats 

String[40] 

 

Postcode 

*Postcode 

String[6] 

 

Telefoon1  

*Telefoonnummer (hoofd) 

String[10] 

 

Telefoon2 

*Telefoonnummer (extra) 

String[10] 

 

Emailadres 

*Emailadres 

String[60] 
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Introscherm CAWI 

 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 Personenvragenlijst NVT 

$2 Bedrijfsvragenlijsten NVT 

 

Nb: de kopjes op het introscherm zijn vetgedrukt, de tekst is niet vetgedrukt, de header is lichtblauw.  

 

*Vraagteksten 

 

{Header}Welkom bij de vragenlijst{/Header} 

 

Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. 
($1: Het CBS is geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Twijfelt u over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij u past.) 
 

($2: Toelichtingen 

De knop [?] betekent dat er extra uitleg is. Druk op deze knop als u de uitleg wil zien.)  

 

($2: Opslaan 

Gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer u tussen schermen bladert. Wanneer u langere tijd 

werkt in één scherm, is het daarom raadzaam zelf de gegevens regelmatig op te slaan door rechtsboven in het 

scherm op de knop ‘Opslaan’ te drukken.)  

 

Opslaan en sluiten 

U kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop ‘Opslaan en sluiten’. Uw eerder ingevulde 

antwoorden blijven dan bewaard. 

 

Heeft u nog vragen? 

Bel ons gerust op + (599) 717 8676 of mail naar caribischnederland@cbs.nl  

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

 

Druk nu op ‘Volgende’ om de vragenlijst te starten.  
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Blok Controle Persoonsgegevens (SB) 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP = man NAW.Geslacht = [M] 

$2 OP = vrouw NAW.Geslacht = [V] 

$3 OP is 15+ en burgerlijke staat is ingeschakeld AGE(NAW.Geb_datum) ≥ 15 en 

PARAM_ctrlpg_BurgSt  = 0                          

$4 Burgerlijke staat OP = gehuwd AFL_BurgStaat = [Gehuwd] 

$5 Burgerlijke staat OP = gescheiden AFL_BurgStaat = [Gescheid] 

$6 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is man ($1) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  

$7 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is vrouw ($2) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  

$8 Burgerlijke staat van de OP = nooit gehuwd AFL_BurgStaat = [NooitGeh] 

$9 OP = overig NAW.Geslacht <> [M]/[V] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

AFL_BurgStaat 

*Afleiding burgerlijke staat in 4 categorieën 

1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 

2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 

3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 

4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 
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CtrlGBA 

($W: <IntroCtrlPG>2 

 

Om goede statistieken te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u zelf de vragen invult. 

 

De vragenlijst is bedoeld voor: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), 

<NAW.Geb_datum>($3:, burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: 

‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: ‘nooit gehuwd geweest’)). 

 

Kloppen deze gegevens?) 

($T/$P: STEL VAST: Kloppen de persoonsgegevens? 

 

<NAW.Voorletters> <NAW.Naam>: (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), <NAW.Geb_datum>($3:, 

burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: ‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: 

‘nooit gehuwd geweest’)).) 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Ja, gegevens kloppen [Ja] 

2. Nee, geslacht klopt niet [Geslacht] 

3. Nee, geboortedatum klopt niet [GebDatum] 

4. ($3: Nee, burgerlijke staat klopt niet) [BurgSt] 

5. Nee, voorletter(s) / achternaam klopt niet [Naam] 

NORF 

 
Harde Controle 1 

Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
Harde Controle 2 

Zowel Geslacht als Geboortedatum zijn anders dan de registratie!!  

U heeft niet de juiste O.P.  

Beëindig het interview of zoek alsnog de juiste O.P. 
 

{NewPage} 

 

GBAFoutCAWI3 

U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor u.  

Door op de knop ‘verzenden’ te drukken, kunt u de vragenlijst terugsturen naar het CBS.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
  

                                                                 
2 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
3 Bij deze vraag wordt de knop ‘volgende’ vervangen door ‘verzenden’. 
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{NewPage} 

 

MV 

($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geslacht? 

1. ($2/$9: Man) [Man] 

2. ($1/$9: Vrouw) [Vrouw] 

3. ($1/$2: Overig) [Overig] 

NORF 

 

Geboren 

($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw geboortedatum? 

(DD-MM-JJJJ) 

[Datetype] 

 
Harde Controle 3 

De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan. 

 
Harde Controle 4 

De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan. 

 
{NewPage} 

 

Leeft 

($T/$P: STEL VAST: )Wat is uw leeftijd?  

[0..125] 

NORF 

 

BurgStaat 

($T/$P: STEL VAST: )Wat is dan uw burgerlijke staat? 

>>Het gaat erom hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.<< 

1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 

2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 

3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 

4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 

 

Voorlett 

($T/$P: STEL VAST: )Wat is/zijn dan uw voorletter(s) en achternaam? 

 

Voorletter(s): 

[TVoorlett] 

NORF 

 

AchterNa 

($T/$P: STEL VAST: )Achternaam: 

[TAchterNa] 

NORF 
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Blok: Huishoudsamenstelling [HHSam] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

Huis1 

De volgende vragen gaan over je woonsituatie. 

 

Waar woon je altijd of het grootste deel van de tijd? 

1. Bij één of mijn beide biologische ouders thuis [Ouder] 

2. Bij andere familieleden [Familie] 

3. In een pleeggezin [Pleeg] 

4. In een adoptiegezin [Adopt] 

5. Bij vrienden of kennissen [Vriend] 

6. In een tehuis of instelling [Instelling] 

7. Zelfstandig, in eigen huis [Zelfst] 

8. Anders, namelijk: STRING[255] [Andrs] 

 
{NewPage} 

 

Huis1Wie 

Wie wonen er bij jou in dit huis?  

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Moeder [Ma] 

2. Vader [Pa] 

3. Stiefmoeder (of de vriendin van vader/moeder) [StiefMa] 

4. Stiefvader (of de vriend van vader/moeder) [StiefPa] 

5. 2 moeders [Ma2] 

6. 2 vaders [Pa2] 

7. Broers, halfbroers of stiefbroers [Broer] 

8. Zussen, halfzussen of stiefzussen [Zus] 

9. Oma [Oma] 

10. Opa [Opa] 

11. Nicht (dochter van tante/oom) [Nicht] 

12. Neef (zoon van tante/oom) [Neef] 

13. Tante [Tante] 

14. Oom [Oom] 

15. Iemand anders, namelijk: STRING[255] [Andrs] 

16. Geen van deze [SA_GeenDeze] 
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{NewPage} 
 

AnderHuis 

Heb je nog een ander huis waar je woont, bijvoorbeeld omdat je ouders gescheiden zijn? 

[TJaNee] 

 
{NewPage} 

 

Huis2 

Welk huis is dit? 

1. Bij één of mijn beide biologische ouders thuis [Ouder] 

2. Bij andere familieleden [Familie] 

3. In een pleeggezin [Pleeg] 

4. In een adoptiegezin [Adopt] 

5. Bij vrienden of kennissen [Vriend] 

6. In een tehuis of instelling [Instelling] 

7. Zelfstandig, in eigen huis [Zelfst] 

8. Anders, namelijk: STRING[255] [Andrs] 

 
{NewPage} 

 

Huis2Wie 

Wie wonen er bij jou in dit tweede huis? 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Moeder [Ma] 

2. Vader [Pa] 

3. Stiefmoeder (of de vriendin van vader/moeder) [StiefMa] 

4. Stiefvader (of de vriend van vader/moeder) [StiefPa] 

5. 2 moeders [Ma2] 

6. 2 vaders [Pa2] 

7. Broers, halfbroers of stiefbroers [Broer] 

8. Zussen, halfzussen of stiefzussen [Zus] 

9. Oma [Oma] 

10. Opa [Opa] 

11. Nicht (dochter van tante/oom) [Nicht] 

12. Neef (zoon van tante/oom) [Neef] 

13. Tante [Tante] 

14. Oom [Oom] 

15. Iemand anders, namelijk: STRING[255] [Andrs] 

16. Geen van deze [SA_GeenDeze] 
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Blok: Welzijn [Welzyn] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP werd meer dan 1 keer gepest FreqPesten <> [Keer1] 

$2 OP werd 1 keer gepest FreqPesten = [Keer1] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

GelukB 

Dan volgen nu vragen over hoe tevreden je bent met verschillende aspecten van je leven. 

 

Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate je jezelf een gelukkig mens vindt?  

Een 1 staat voor volledig ongelukkig en een 10 voor volledig gelukkig. 

1. 1  [Een] 

2. 2  [Twee] 

3. 3  [Drie] 

4. 4  [Vier] 

5. 5  [Vijf] 

6. 6  [Zes] 

7. 7  [Zeven] 

8. 8  [Acht] 

9. 9  [Negen] 

10. 10  [Tien] 

 
{NewPage} 

 

TevrLeefB 

Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate je tevreden bent met het leven dat je nu 

leidt?  

Een 1 staat voor volledig ontevreden en een 10 voor volledig tevreden. 

1. 1  [Een] 

2. 2  [Twee] 

3. 3  [Drie] 

4. 4  [Vier] 

5. 5  [Vijf] 

6. 6  [Zes] 

7. 7  [Zeven] 

8. 8  [Acht] 

9. 9  [Negen] 

10. 10  [Tien] 
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Tevreden 

Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden je bent met onderstaande zaken?  

Een 1 staat voor volledig ontevreden en een 10 staat voor volledig tevreden. 

 

Vragen Tevreden_a t/m Tevreden_b in een tabel weergeven. Visualisatie: schaal horizontaal weergeven. 

 

Tevreden_a 

Je sociale leven 

Tevreden_b 

De hoeveelheid geld die je te besteden hebt voor persoonlijke dingen zoals kleding, uitgaan of een mobiele 

telefoon 

[1…10] 
 
{NewPage} 

 

Sociaal 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 

Items Sociaal_a t/m Sociaal_f in een tabel weergeven. 

 

Sociaal_a 

Ik kan met iemand die ik vertrouw praten over persoonlijke problemen. 

Sociaal_b 

Ik krijg uitnodigingen om uit te gaan en om dingen te gaan doen met anderen. 

Sociaal_c 

Ik krijg goed advies over de belangrijke dingen in het leven. 

Sociaal_d 

Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in mij. 

Sociaal_e 

Ik krijg liefde en aandacht. 

Sociaal_f 

Ik krijg hulp wanneer ik ziek in bed lig. 

 

1. Helemaal eens [HEens] 

2. Eens [Eens] 

3. Niet eens, niet oneens [EensOneens] 

4. Oneens [Oneens] 

5. Helemaal oneens [HOneens] 
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Veilig 

De volgende vraag gaat over veiligheid. 

 

Kun je aangeven hoe veilig of onveilig je je voelt op de volgende plekken? 

 

Vragen Veilig_a t/m Veilig_c in een tabel weergeven. 

 

Veilig_a 

Op school 

Veilig_b 

Op straat 

Veilig_c 

Thuis 

 

1. Heel veilig [HVeilig] 

2. Veilig [Veilig] 

3. Niet veilig, niet onveilig [NietNiet] 

4. Onveilig [Onveilig] 

5. Heel onveilig  [HOnveilig] 

RF 

 
{NewPage} 

 

Pesten 

De volgende vragen gaan over pesten. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, 

iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten.  

 

Ben je in de afgelopen 12 maanden weleens gepest?  

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

RF 

 
{NewPage} 

 

FreqPesten 

Hoe vaak gebeurde dit in totaal in de afgelopen 12 maanden?  

1. 1 keer  [Keer1] 

2. 2 keer  [Keer2] 

3. 3 keer  [Keer3] 

4. 4 keer  [Keer4] 

5. 5 keer of vaker  [Mdan4] 

RF 
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Cyberpesten 

Gebeurde dit (ook) via internet? 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

RF 

 
{NewPage} 

 

HoePest 

De volgende vraag gaat alleen over de laatste keer dat dit via internet gebeurde. 

Wat is er ($1: de laatste keer $2: toen) gebeurd? 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Iemand heeft een kwetsende website of profiel over je gemaakt [Pagina] 

2. Iemand heeft onder jouw naam berichten gepost op een internetforum of  

profielsite (bijv. Facebook, Instagram)  [Profiel] 

3. Iemand heeft foto’s of filmpjes van je verspreid of verhalen of roddels  

over je verteld  [Foto] 

4. Iemand heeft je gechanteerd, bijv. door te dreigen om een persoonlijke foto online te plaatsen als je niet een 

bepaald bedrag betaalt [Chantage] 

5. Iemand heeft je gestalkt door je bewust herhaaldelijk lastig te vallen  [Stalk] 

6. Iemand heeft je bedreigd met geweld  [Dreig] 

7. Iets anders  [Andrs] 

RF 
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PestGedrag 

Heb je in de afgelopen 12 maanden weleens zelf iemand gepest of meegedaan toen iemand door een ander 

gepest werd? 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

RF 

 

FreqPestGedrag 

Hoe vaak gebeurde dit in totaal in de afgelopen 12 maanden?  

1. 1 keer  [Keer1] 

2. 2 keer  [Keer2] 

3. 3 keer  [Keer3] 

4. 4 keer  [Keer4] 

5. 5 keer of vaker  [Mdan4] 

RF 
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Blok: Gezondheid [Gezond] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

AlgGezo 

De volgende vragen gaan over je gezondheid.  

 

Hoe is over het algemeen je gezondheid?  

1. Zeer goed  [ZeerGoed] 

2. Goed  [Goed] 

3. Gaat wel  [GaatWel] 

4. Slecht  [Slecht] 

5. Zeer slecht  [ZrSlecht] 

 
{NewPage} 

 

LengteKeuze 

De volgende vraag gaat over je lengte.  

 

Wil je deze vraag beantwoorden in centimeters (bijv. 165 cm) of in feet en inches (bijv. 5 foot en 4 inch)?  

1. Centimeters [Centimeter] 

2. Feet en inches [FeetInch] 

 

LengteCm 

Hoe lang ben je? 

>>Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.<< 

[0…250] centimeter 

RF 

 

LengteFt 

Hoe lang ben je? 

>>Het gaat om de lengte in feet en inches, zonder schoenen.<< 

>>Als je je lengte niet weet, dan mag je deze vraag overslaan door op ‘Volgende’ te klikken.<< 

[0…8] foot en [0…12] inch 

EMPTY 
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GewichtKeuze 

De volgende vraag gaat over je gewicht.  

 

Wil je deze vraag beantwoorden in kilogram (bijv. 75 kg) of in pond (bijv. 165 pond)?  

1. Kilogram [Kilogram] 

2. Pond [Pounds] 

 

GewichtKg 

Hoeveel kilo weeg je? 

>>Het gaat om het gewicht in kilo’s, zonder kleren. << 

[0…500] kilogram 

RF 

 

GewichtLbs 

Hoeveel pond weeg je? 

>>Het gaat om het gewicht in pond, zonder kleren. << 

[0…1100] pond 

RF 
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TevrGew 

Hoe tevreden ben je op een schaal van 1 tot en met 10 met je gewicht? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 

een 10 voor volledig tevreden. 

1. 1  [Een] 

2. 2  [Twee] 

3. 3  [Drie] 

4. 4  [Vier] 

5. 5  [Vijf] 

6. 6  [Zes] 

7. 7  [Zeven] 

8. 8  [Acht] 

9. 9  [Negen] 

10. 10  [Tien] 

RF 
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Beweeg 

Hoeveel uur besteed je in totaal per week aan lichamelijke beweging? 

Dit kan sport zijn maar ook bijvoorbeeld gymles of wandelen of zwemmen in een stevig tempo. 

>> Schatten mag.<< 

>>Vul 0 in als je niet aan lichamelijke beweging doet of kunt doen.<< 

[0..98] uur per week 
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BeweegHoe 

Op welke manier(en) doe je aan lichamelijke beweging? 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Alleen [Alleen] 

2. Met een groep, bijv. met familie of vrienden [Groep] 

3. Als lid van een sportvereniging  [LidSport] 

4. Als abonnee of lid van een fitnesscentrum  [Abonnee] 

5. Via school of via naschoolse activiteiten georganiseerd door mijn school  [School] 

6. Via naschoolse activiteiten georganiseerd door een organisatie zoals Jong Bonaire, Saba Volleybal 

Association of Mega-D Youth Foundation [Naschools] 

7. Anders  [Ander] 
 
{NewPage} 
 

Ontbijt 

Hoeveel dagen per week ontbijt je gewoonlijk? 

>>Dit kan bijvoorbeeld thuis of op school zijn.<< 

>>Pastechi’s, brood, empanada, arepa en dergelijke telt ook als ontbijt.<< 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag per week  [Min1] 

3. 1 dag per week  [Dag1] 

4. 2 dagen per week  [Dag2] 

5. 3 dagen per week  [Dag3] 

6. 4 dagen per week  [Dag4] 

7. 5 dagen per week  [Dag5] 

8. 6 dagen per week  [Dag6] 

9. 7 dagen per week  [Dag7] 

 
{NewPage} 

 

Groenten1 

Hoeveel dagen in de week eet je gewoonlijk gekookte of gebakken groenten? 

>>Groenten in bijv. soep telt ook mee. Aardappels tellen niet mee als groenten.<< 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag per week  [Min1] 

3. 1 dag per week  [Dag1] 

4. 2 dagen per week  [Dag2] 

5. 3 dagen per week  [Dag3] 

6. 4 dagen per week  [Dag4] 

7. 5 dagen per week  [Dag5] 

8. 6 dagen per week  [Dag6] 

9. 7 dagen per week  [Dag7] 
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Groenten2 

Hoeveel dagen in de week eet je gewoonlijk sla of andere rauwe groenten?  

>>Een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje hamburger telt niet mee.<< 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag per week  [Min1] 

3. 1 dag per week  [Dag1] 

4. 2 dagen per week  [Dag2] 

5. 3 dagen per week  [Dag3] 

6. 4 dagen per week  [Dag4] 

7. 5 dagen per week  [Dag5] 

8. 6 dagen per week  [Dag6] 

9. 7 dagen per week  [Dag7] 

 
{NewPage} 

 

Fruit 

Hoeveel dagen in de week eet je gewoonlijk een stuk fruit? 

>>Eén stuk fruit is bijvoorbeeld een middelgrote mango, een banaan of twee mandarijntjes. Bij klein fruit, zoals 

druiven, kun je een handje vol voor één stuk tellen.<< 

>>Vruchtensap telt niet mee.<< 

1. Nooit  [Nooit] 

2. Minder dan 1 dag per week  [Min1] 

3. 1 dag per week  [Dag1] 

4. 2 dagen per week  [Dag2] 

5. 3 dagen per week  [Dag3] 

6. 4 dagen per week  [Dag4] 

7. 5 dagen per week  [Dag5] 

8. 6 dagen per week  [Dag6] 

9. 7 dagen per week  [Dag7] 
 
{NewPage} 

 

StukFrui 

Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel stuks fruit eet je dan gewoonlijk? 

1. Een half stuk fruit  [StukH] 

2. 1 stuk fruit  [Stuk1] 

3. Anderhalf stuk fruit  [Stuk1h] 

4. 2 stuks fruit  [Stuk2] 

5. 2 en een half stuks fruit  [Stuk2h] 

6. 3 stuks fruit  [Stuk3] 

7. 4 stuks fruit  [Stuk4] 

8. 5 stuks fruit  [Stuk5] 

9. Meer dan 5 stuks fruit  [Meer5] 
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AlcOoit 

De volgende vragen gaan over alcohol en drugs. 

 

Heb je ooit alcohol gedronken?  

>>* Bijvoorbeeld bier, wijn, whiskey, rum, ponche crema of alcohol gemengd met frisdrank. 

* Alcoholvrij bier telt hier niet mee. << 

[TJaNee] 

RF 

 

BeginLftAlc 

Hoe oud was je toen je voor het eerst alcohol dronk? 

[0-25] jaar 

RF 

 

Alc12Mnd 

Heb je in de afgelopen 12 maanden weleens alcohol gedronken? We bedoelen geen alcoholvrij bier.  

[TJaNee] 

RF 

 
{NewPage} 
 

DdwkDag 

Op hoeveel doordeweekse dagen (maandag t/m donderdag) drink je gemiddeld genomen alcohol? 

1. 4 dagen [Vier] 

2. 3 dagen [Drie] 

3. 2 dagen  [Twee] 

4. 1 dag  [Een] 

5. Minder dan 1 dag [Min1Dag] 

6. Ik drink nooit op doordeweekse dagen [Nooit] 

RF 
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DdwkGlas 

Hoeveel glazen (of cups) drink je dan gemiddeld op zo’n doordeweekse dag?  

>>Een flesje bier van 0,33 liter mag je tellen als 1 glas.<< 

1. 16 of meer glazen [Glas16] 

2. 11-15 glazen [Glas11_15] 

3. 7-10 glazen [Glas7_10] 

4. 6 glazen [Glas6] 

5. 5 glazen [Glas5] 

6. 4 glazen [Glas4] 

7. 3 glazen [Glas3] 

8. 2 glazen [Glas2] 

9. 1 glas [Glas1] 

RF 
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WEndDag 

Op hoeveel weekenddagen (vrijdag t/m zondag) drink je gemiddeld genomen alcohol?  

1. 3 dagen [Drie] 

2. 2 dagen [Twee] 

3. 1 dag  [Een] 

4. Minder dan 1 dag [Min1Dag] 

5. Ik drink nooit in het weekend [Nooit]  

RF 
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WEndGlas 

Hoeveel glazen (of cups) drink je dan gemiddeld op zo’n weekenddag? 

>>Een flesje bier van 0,33 liter mag je tellen als 1 glas.<< 

1. 16 of meer glazen [Glas16] 

2. 11-15 glazen [Glas11_15] 

3. 7-10 glazen [Glas7_10] 

4. 6 glazen [Glas6] 

5. 5 glazen [Glas5] 

6. 4 glazen [Glas4] 

7. 3 glazen [Glas3] 

8. 2 glazen [Glas2] 

9. 1 glas [Glas1] 

RF 
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DrugsOoit 

Heb je ooit drugs gebruikt? 

[TJaNee] 

RF 
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BeginLftDrugs 

Hoe oud was je toen je voor het eerst drugs gebruikte? 

[0-25] jaar 

RF 
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SoftDrugs 

Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden wiet, marihuana of hasj gebruikt? 

[0..999] 

RF 

 

HardDrugs 

Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden cocaïne, XTC, MDMA, speed, GHB of andere hard drugs gebruikt? 

[0..999] 

RF 
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Blok: Buurt en buurthuis [Buurt] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP woont op Bonaire Main.Stuur.SE_Groep = 1/2 

$2 OP woont op Saba of Sint Eustatius Main.Stuur.SE_Groep = 3/4 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 

BuurtBonaire 

De volgende vragen gaan over de buurt waarin je woont.  

 

In welke buurt woon je? 

1. Amboina [Amboina] 

2. Antriol Pabou [AnPabou] 

3. Antriol Pariba [AnPariba] 

4. Belnem [Belnem] 

5. Guatemala [Guatem] 

6. Hato [Hato] 

7. Lagun Hill [Lagun] 

8. Lima [Lima] 

9. Mexico [Mexico] 

10. Nawati Noord [NawatiN] 

11. Nawati Zuid [NawatiZ] 

12. Nikiboko [Nikiboko] 

13. Nort’i Salinja [NortSal] 

14. Playa [Playa] 

15. Playa Pabou [PlayaPabou] 

16. Playa Pariba [PlayaPariba] 

17. Rincon [Rincon] 

18. Sabadeco [Sabadeco] 

19. Sabana [Sabana] 

20. Santa Barbara [SanBarb] 

21. Tera Kora [TeraKora] 

DK 

 

BuurtSaba 

De volgende vragen gaan over de buurt waarin je woont.  

 

In welke buurt woon je? 

1. The Bottom [Bottom] 

2. Windwardside  [Windward] 

3. Zions Hill/Hell’s Gate  [ZionsHill] 

4. St. Johns  [StJohns] 

DK 
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BuurtStatia 

De volgende vragen gaan over de buurt waarin je woont.  

 

In welke buurt woon je? 

1. Bay Brow [BayBrow] 

2. Behind The Mountain  [Mountain] 

3. Chapel Piece [Chapel] 

4. Cherry Tree [CherryTree] 

5. Concordia [Concordia] 

6. English Quarter [EngQuarter] 

7. Fair Play [FairPlay] 

8. Gallows Bay  [Gallows] 

9. Golden Rock  [GoldRock] 

10. Jeems  [Jeems] 

11. Lodi [Lodi] 

12. Lynch  [Lynch] 

13. Mansion [Mansion] 

14. Mountain Piece [MountPiece] 

15. Oranjestad-Lower Town/The Bay  [OranjeLow] 

16. Oranjestad-Upper Town/ Town  [OranjeUp] 

17. Pleasures [Pleasures] 

18. Princess Garden [Princess] 

19. The Farm  [Farm] 

20. Union [Union] 

21. Venus  [Venus] 

22. White Hook [WhHook] 

23. White Wall WhWall] 

24. Wilton  [Wilton] 

25. Zeelandia [Zeelandia] 

DK 
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BuurtMening_a 

Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden je bent met de buurt waarin je woont?  

>>Een 1 staat voor volledig ontevreden en een 10 staat voor volledig tevreden.<< 

1. 1  [Een] 

2. 2  [Twee] 

3. 3  [Drie] 

4. 4  [Vier] 

5. 5  [Vijf] 

6. 6  [Zes] 

7. 7  [Zeven] 

8. 8  [Acht] 

9. 9  [Negen] 

10. 10  [Tien] 
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BuurtMening_b 

Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden je bent met het buurthuis bij jou in de buurt? 

>>Een 1 staat voor volledig ontevreden en een 10 staat voor volledig tevreden.<< 

1. 1  [Een] 

2. 2  [Twee] 

3. 3  [Drie] 

4. 4  [Vier] 

5. 5  [Vijf] 

6. 6  [Zes] 

7. 7  [Zeven] 

8. 8  [Acht] 

9. 9  [Negen] 

10. 10  [Tien] 

11. Niet van toepassing/ik ga nooit naar het buurthuis [SA_NVT1] 
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BuurtBeter 

Wat mis je in jouw buurt ($1: en/of buurthuis)? 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. ($1: Wifi in het buurthuis [Wifi]) 

2. Activiteiten voor jongeren [Activiteiten] 

3. Muziekapparatuur [MuziekApp] 

4. Sportveld [SportVeld] 

5. ($2: Een buurthuis [BuurtHuis]) 

6. Iets anders, namelijk: STRING[400] [Andrs] 
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VrijeTijd 

De volgende vraag gaat over vrije tijd.  

 

Kun je voor de volgende activiteiten aangeven hoe vaak je dit doet in je vrije tijd? 

 

Vragen VrijeTijd_a t/m VrijeTijd_f in een tabel weergeven. 

 

VrijeTijd_a 

Met vrienden thuis afspreken 

VrijeTijd_b 

Met vrienden buiten afspreken 

VrijeTijd _c 

Sporten 

VrijeTijd _d 

Creatief bezig zijn (bijv. muziek maken, tekenen of knutselen) 

VrijeTijd _e 

Gamen 

VrijeTijd _f 

Vrijwilligerswerk doen 

 

1. Vaak  [Vaak] 

2. Soms  [Soms] 

3. Nooit  [Nooit] 
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Verveling 

Hoe vaak verveel je je in je vrije tijd? 

1. Vaak  [Vaak] 

2. Soms  [Soms] 

3. Nooit  [Nooit] 
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Blok: Huishoudelijke taken en zorg [HHZorg] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1   

 

*Vraagteksten 
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MeehelpenHH 

De volgende vragen gaan over andere mensen helpen. 

 

Heb je vorige week thuis een van de volgende huishoudelijke taken uitgevoerd? 

>>Met vorige week bedoelen we de gehele week van maandag t/m zondag vóór de week waarin je deze 

vragenlijst invult.<< 

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

SET[] 

1. Boodschappen doen [Inkopen] 

2. Koken [Koken] 

3. De afwas doen [Afwassen] 

4. Vegen, dweilen of moppen [Moppen] 

5. Andere huishoudelijke taken [Andrs] 

6. Geen van deze [SA_GeenDeze] 

 

UrenHH 

Hoeveel uren ben je vorige week in totaal bezig geweest met het uitvoeren van deze taken? 

>>Als je het precieze aantal uren niet weet, geef dan een schatting.<< 

[0..500] 
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ZorgKinderen 

Heb je vorige week gezorgd voor andere kinderen in het huishouden? Denk bijvoorbeeld aan het wisselen van 

een luier, helpen met aankleden of oppassen.  

>>Met vorige week bedoelen we de gehele week van maandag t/m zondag vóór de week waarin je deze 

vragenlijst invult.<< 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

 

UrenZorg 

Hoeveel uren ben je vorige week in totaal bezig geweest met het zorgen voor andere kinderen in het 

huishouden? 

>>Als je het precieze aantal uren niet weet, geef dan een schatting.<< 

[0..500] 
  



Blok: Huishoudelijke taken en zorg [HHZorg]  Jeugdmonitor Caribisch Nederland - 2020 
 

 35 

{NewPage} 

 

Mantelzorg 

Heb je vorige week gezorgd voor familieleden of bekenden met gezondheidsproblemen? Denk aan ouders, 

grootouders of buren die hulp nodig hebben vanwege hun gezondheid of ouderdom. Voorbeelden zijn het 

huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer of klusjes. 

>>Met vorige week bedoelen we de gehele week van maandag t/m zondag vóór de week waarin je deze 

vragenlijst invult.<< 

1. Ja [Ja] 

2. Nee [Nee] 

 

UrenMantelzorg 

Hoeveel uren ben je vorige week in totaal bezig geweest met het zorgen voor anderen? 

>>Als je het precieze aantal uren niet weet, geef dan een schatting.<< 

[0..500] 
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Blok: Rondkomen [Rondkom] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1   

 

*Vraagteksten 

 
{NewPage} 

 

KVrijetijd 

Dan nu iets anders.  

 

Heb je regelmatig uitjes of activiteiten buiten de deur die geld kosten? Denk bijvoorbeeld aan sport, dansles of 

duikles. 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee, dat is te duur [NeeFin] 

3. Nee, vanwege andere redenen [NeeAnd] 

 

KVrienden 

Nodig je weleens vrienden of vriendinnen uit om bij jou thuis af te spreken en te blijven eten? 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee, dat is te duur [NeeFin] 

3. Nee, vanwege andere redenen [NeeAnd] 

 

KVieren 

Wordt je verjaardag gevierd? 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee, dat is te duur [NeeFin] 

3. Nee, vanwege andere redenen [NeeAnd] 
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Blok: Opleiding [Opleiding] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1   

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

SchoolPlezier 

We willen graag weten hoe het met je gaat op je school en wat je van je school vindt. Kun je aangeven in 

hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen? 

 

Vragen SchoolPlezier_a t/m SchoolPlezier_c in een tabel weergeven. 

 

SchoolPlezier_a 

Ik ga met plezier naar school. 

SchoolPlezier_b 

Ik verveel me op school. 

SchoolPlezier_c 

Ik heb een leuke school. 

SchoolPlezier_d 

Ik spijbel vaak. 

 

1. Helemaal eens [HEens] 

2. Eens [Eens] 

3. Niet eens, niet oneens [EensOneens] 

4. Oneens [Oneens] 

5. Helemaal oneens [HOneens] 

 
{NewPage} 

 

Rapport 

Als je denkt aan je laatste rapport of cijferlijst, hoe waren je schoolprestaties over het algemeen? 

1. Zeer goed [ZeerGoed] 

2. Goed [Goed] 

3. Voldoende [Voldoende] 

4. Onvoldoende [Onvoldoende] 

5. Zeer onvoldoende [ZeerOnvoldoende] 
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HuiswerkBegeleid 

Krijg je bij het maken van je huiswerk of bij het leren voor een toets weleens hulp van een naschoolse opvang 

of jeugdwerk (bijv. Jong Bonaire of A-Plus)? 

1. Vaak [Vaak] 

2. Soms [Soms] 

3. Nooit [Nooit] 

4. Niet van toepassing [NVT] 

 

HuiswerkThuis 

Krijg je bij het maken van je huiswerk of bij het leren voor een toets weleens hulp van bijvoorbeeld je ouders, 

broers of zussen of andere familieleden? 

1. Vaak [Vaak] 

2. Soms [Soms] 

3. Nooit [Nooit] 

4. Niet van toepassing [NVT] 
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Blok: Toekomst [Toekomst] 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP wil gaan werken, een eigen bedrijf starten of 

een opleiding volgen 

PlanToekomst <> [Andrs]/[WeetNiet] 

$2 OP wil niet gaan werken, een eigen bedrijf 

starten of een opleiding volgen 

PlanToekomst = [Andrs]/[WeetNiet] 

 

*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 

PlanToekomst 

Tot slot. 

 

Wat zou je het liefst willen doen na het behalen van je diploma? 

1. Ik wil een opleiding volgen [Studeren] 

2. Ik wil gaan werken [Werken] 

3. Ik wil een eigen bedrijf starten [EigenBedr] 

4. Iets anders, namelijk: STRING[400] [Andrs] 

5. Dat weet ik nog niet  [WeetNiet] 

 

WaarToekomst 

($1: Waar zou je dit het liefst willen doen? $2: Waar zou je dan het liefst willen wonen?) 

1. Aruba  [AUA] 

2. Bonaire  [BON] 

3. Curaçao  [CUR] 

4. Saba  [SAB] 

5. St. Eustatius  [EUX] 

6. Sint Maarten [SXM] 

7. Nederland  [NL] 

8. Canada  [CA] 

9. Verenigde Staten  [US] 

10. Ergens anders, namelijk: STRING[255]  [Overig] 
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Ontvangstbevestiging 

*Dit scherm krijgen respondenten te zien nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.  

 

*Imputaties 

 

Nr Omschrijving Code 

$1 OP wil meeloten en is geen winnaar Incent.Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 

0 

 

*Vraagteksten 

 

Receipttxt 

($1: Helaas. U heeft geen <prijs44> gewonnen.)   

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.  

Kijk op www.cbs.nl als u geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.  

U kunt ons ook volgen op:  

[Logo Twitter] @statisticscbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland en Caribisch Nederland 

[Logo Facebook] https://www.facebook.com/statistiekcbs.cn 

 

U kunt dit venster sluiten. 

 

 

                                                                 
4 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden. 

http://www.cbs.nl/

