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Inleiding

De bevraging op 23 jaar van jongeren geboren in 1980 die in dit technisch
rapport wordt besproken, maakt deel uit van een longitudinaal project dat
de overgang van school naar werk in Vlaanderen in kaart tracht te brengen
(SONAR). Binnen dit onderzoeksproject worden jongeren van verschillende
geboortecohorten (1976, 1978 & 1980) op verschillende leeftijden (23, 26 en
29  jaar)  telkens  face-to-face  geïnterviewd  over  hun  school-  en
beroepsloopbaan1.  Meer  specifiek  worden  de  volgende  zaken  in  kaart
gebracht: de verschillende opleidingen die jongeren volgen en hun attitudes
omtrent de gemaakte studiekeuze, de mate van werkervaring die men opdoet
tijdens de schoolloopbaan, het zoeken naar werk, jobverwachtingen en de
kenmerken van de jobs die ze uitoefenen. Verder komen onder andere ook
de jobtevredenheid en de verschillende attitudes van deze jongeren tegenover
werk en toekomstig werk aan bod2.Het doel van dit onderzoeksproject is om
op  termijn  in  de  uitbouw  van  een  gegevensbank  te  voorzien  die  toelaat
inzicht  te  verwerven  in  de  dynamiek  en  processen  die  de  onderwijs-  en
arbeidsloopbanen van jongeren kenmerken. 

In  dit  technisch  rapport  bespreken  we  de  organisatie  van  de
gegevensverzameling en de realisatie van de interviews.  Vervolgens komen
de verschillende aspecten van de vragenlijst (het ontwerp, de inhoud en de
aanpassingen ten aanzien van de vorige vragenlijst) en de kwaliteitscontrole
aan  bod. Ook  de  wijze  waarop  we  de  verschillende  problemen  in  de
verzamelde data hebben opgelost en de bijkomende data hebben gecodeerd,
wordt uitvoerig beschreven. We beginnen echter eerst met een bespreking
van de wijze waarop de steekproef is getrokken.

1 Deze bevragingen van de verschillende cohorten worden in het vervolg van dit
rapport als volgt aangeduid: c76(23) voor de bevraging van 23-jarigen geboren
in 1976, c78(23) voor de bevraging van 23-jarigen geboren in 1978, enz.  

2 Voor  een  gedetailleerd  overzicht  van  de  vragen  verwijzen  we  de  lezer  naar
hoofdstuk 4 en naar de volledige vragenlijst die is opgenomen in de bijlage.
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Hoofdstuk 1: Steekproeftrekking c80(23)

Net zoals bij de bevraging van de vorige cohorten van 23-jarigen (c76(23)  in
1999-2000 en c78(23) in 2001-2002) was het uitgangspunt de realisatie van
een enquête  bij  een steekproef  van 3000 23-jarigen.  Omdat deze enquête
plaats  zou  vinden  in  2003  betekende  dit  een  steekproef  uit  de  jongeren
geboren in 1980.

1.1 De adressen

Bij  het  samenstellen  van  de  lijst  van  te  enquêteren  personen  (en  hun
adressen)  werd  gebruik  gemaakt  van  een  twee-trapse  steekproeftrekking.
Eerst werden 100 steekproefpunten bepaald. De steekproefpunten werden a-
select gekozen a rato van het aantal jongeren tussen 20 en 24 jaar in de
respectieve gemeenten. De steekproefpunten bleken gespreid te zijn over 78
verschillende  gemeenten  (opgesomd  in  tabel  1).  Per  steekproefpunt  werd
vooropgesteld  om 30 personen te  bevragen.  Bij  vier  van de  geselecteerde
gemeenten werd vermoed dat te weinig jongeren geboren in 1980 aanwezig
zouden zijn om de doelstelling van 30 personen te kunnen halen. Voor deze
gemeenten  werd  dan  ook  telkens  een  bijkomende  gemeente  gekozen,
rekening  houdend  met  de  geografische  ligging  en  het  sociaal-economisch
profiel3. In totaal werden dus 82 gemeenten geselecteerd.

Om mogelijke weigeringen en afwezigheden op te vangen, werd geopteerd om
voor elk startadres ook nog eens 3 reserve- of vervangadressen te voorzien.
In totaal dienden we dus te beschikken over 12.000 (4 x 3.000) adressen. 

TABEL 1: GECLUSTERDE TWEE-TRAPSE STEEKPROEF: OVERZICHT VAN GESELECTEERDE ADRESSEN PER GEMEENTE

NIS-code Gemeente Aantal
steekproef-
punten

Aantal
adressen

1 11002 ANTWERPEN 8 960

2 11004 BOECHOUT 1 120
3 11008 BRASSCHAAT 1 120

4 11009 BRECHT 1 120
5 11013 EDEGEM 1 120

6 11023 KAPELLEN 1 120
7 11037 RUMST 1 120

8 11056 ZWIJNDRECHT 1 120
9 12007 BORNEM 1 120

10 12014 HEIST-OP-DEN-BERG 1 120
11 12021 LIER 1 120

12 12025 MECHELEN 1 120
13* 12026 NIJLEN 1 119

14* 12030 PUURS 1 119
15* 13001 ARENDONK 1 119

3 Het betreft de volgende vier gemeenten: Boutersem, Lierde, Pepingen, en Heers.
Voor  deze  gemeenten  werden  respectievelijk  Boortmeerbeek,  Horebeke,
Roosdaal en Herstappe als bijkomende reserve opgenomen.
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16 13003 BALEN 1 120

17 13008 GEEL 1 120
18 13010 GROBBENDONK 1 120

19 13014 HOOGSTRATEN 1 120
20 13017 KASTERLEE 1 120

21 13025 MOL 1 120
22 13031 OUD-TURNHOUT 1 120

23 13049 WESTERLO 1 120
24 13053 LAAKDAL 1 120

25 23016 DILBEEK 1 120
26* 23024 GOOIK 1 114

27 23025 GRIMBERGEN 1 120
28 23045 LONDERZEEL 1 120

29 23052 MERCHTEM 1 120
30 23064 PEPINGEN 1 55

23097 ROOSDAAL 1 120

31 23088 VILVOORDE 1 120
32 23101 SINT-GENESIUS-RODE 1 120

33* 23105 AFFLIGEM 1 119
34 24001 AARSCHOT 1 120

35 24016 BOUTERSEM 1 86
24014 BOORTMEERBEEK 1 120

36 24038 HERENT 1 120

37 24062 LEUVEN 2 240
38 24107 TIENEN 1 120

39 31005 BRUGGE 2 240
40* 32006 HOUTHULST 1 103

41 33021 POPERINGE 1 120
42* 33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 1 91

43 34002 ANZEGEM 1 120
44 34022 KORTRIJK 1 120

45 34027 MENEN 1 120
46 34040 WAREGEM 1 120

47 34041 WEVELGEM 1 120
48 34042 ZWEVEGEM 1 120

49 35013 OOSTENDE 1 120
50* 35029 DE HAAN 1 119

51 36015 ROESELARE 1 120
52* 37020 ARDOOIE 1 113

53 38016 NIEUWPOORT 1 120
54 41002 AALST 2 240

55 41018 GERAARDSBERGEN 1 120
56 41081 ZOTTEGEM 1 120

57 42028 ZELE 1 120
58 44001 AALTER 1 120

59 44011 DEINZE 1 120
60 44019 EVERGEM 1 120

61 44021 GENT 4 480
62* 44029 KNESSELARE 1 102

63* 44034 LOCHRISTI 1 119
64* 44048 NAZARETH 1 118
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65 45041 RONSE 1 120

66* 45063 LIERDE 1 76
45062 HOREBEKE 1 24

67 46003 BEVEREN 1 120

68 46014 LOKEREN 1 120
69 46021 SINT-NIKLAAS 2 240

70 71004 BERINGEN 1 120
71 71016 GENK 2 240

72 71022 HASSELT 2 240
73* 71037 LUMMEN 1 119

74 71053 SINT-TRUIDEN 1 120
75 71057 TESSENDERLO 1 120

76* 71067 ZUTENDAAL 1 112
77 71070 HEUSDEN-ZOLDER 1 120

78 72021 MAASEIK 1 120
79 72038 HECHTEL-EKSEL 1 120

80 72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 120
81* 73022 HEERS 1 72

73028 HERSTAPPE 1 2

82* 73032 HOESELT 1 103
83 73042 LANAKEN 1 120

84 73083 TONGEREN 1 120

*: er werden minder adressen verkregen dan vooropgesteld

In totaal werden  11964�adressen verkregen van het Rijksregister (zie tabel
1). De selectie van vier  bijkomende gemeenten bleek geen overbodige luxe te
zijn. Het aantal adressen in elk van de vier oorspronkelijke gemeenten lag
telkens  lager  dan  90,  waardoor  niet  steeds  twee  reserve-adressen
beschikbaar  zouden  zijn  ter  vervanging  van  een  basisadres.  De
reservegemeenten boden voldoende adressen om de tekorten aan te vullen
voor Pepingen en Boutersem. Voor Lierde kwam het aantal toch al op 100,
terwijl  voor  Heers  het  aantal  vrij  laag  bleef  op  74.  Bovendien  bleek  in
Langemark-Poelkapelle  het  aantal  jongeren  van  23  jaar  eveneens  vrij
beperkt  te  zijn,  namelijk  91.  Voor  de  andere  gemeenten  werd  het
vooropgestelde aantal bereikt, of toch benaderd. 

1.2 De verwerking

Uit deze pool  van adressen dienden reeksen gevormd te worden van vier
adressen, zoveel mogelijk gelinkt naar postcode en geslacht. Bij het vormen
van  deze  reeksen  was  het  belangrijkste  uitgangspunt  te  komen  tot  30
reeksen per steekproefpunt.  In de gemeenten met onvoldoende individuen
werden reeksen van slechts drie adressen gemaakt om tot 30 reeksen per
steekproefpunt  te  komen.  In  Heers  (samen  met  Herstappe)  waren  echter
zelfs onvoldoende individuen beschikbaar om tot 30 reeksen van minstens 3
adressen te komen. Voor dit steekproefpunt werd dan ook besloten om geen
reeksen te vormen, maar om de adressen als één pool in te zetten om 30
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interviews  te  kunnen  realiseren.  Voor  de  andere  gemeenten  werden  de
resterende 2970 reeksen van adressen gevormd.

Bij  het  zoeken  naar  vervangadressen  werden  de  individuen  aan  elkaar
gelinkt op basis van geografische kenmerken en geslacht.  Per reeks is de
gemeente (NIS-code) vast. Binnen één gemeente kunnen echter verschillende
postcodes  vallen.  De  straat  werd  gebruikt  als  derde  niveau  van  de
woonplaats. Met het meest strikte match-criterium werden dus individuen
samen in één reeks ondergebracht wanneer ze tot hetzelfde geslacht behoren
én in dezelfde straat wonen (stadium1). Wanneer met deze criteria geen of
onvoldoende vervangadressen konden worden gevonden, dan werd de straat
losgelaten en gezocht naar adressen met dezelfde postcode, met behoud van
het  criterium  geslacht  (stadium  2).  Vervolgens  kwamen  individuen  in
aanmerking  als  ze  hetzelfde  geslacht  hadden  en  gewoon  in  dezelfde
gemeente  woonden  (stadium  3).  Enkel  als  laatste  optie  om  de  reeks  te
vervolledigen  werd  ook  nog  eens  van  het  criterium  geslacht  afgestapt
(stadium 4).

Het verloop van de vervangprocedure wordt hieronder samengevat. 

De  algemene  werkwijze  om  de  reeksen  samen  te  stellen,  begon  met  het
trekken  van  een  eerste  steekproef  van  telkens  30  keer  het  aantal
steekproefpunten  per  gemeente.  Vervolgens  werd  voor  elk  van  de
basisadressen een vervangadres  gezocht  volgens de hierboven beschreven
werkwijze om tot de tweede steekproef te komen. Dezelfde procedure werd
herhaald voor de derde en de vierde steekproef. Bij deze werkwijze kreeg een
eerdere steekproef voorrang op de vervollediging van de reeksen. Dit maakt
dat een gepaste vervanger voor een specifiek adres in een bepaalde fase niet
meer beschikbaar zou kunnen zijn omdat het reeds in een vroeger stadium
als vervanger werd gebruikt voor een ander adres. Het voordeel is wel dat de
eerste  vervangadressen  doorgaans  beter  overeenkomen  met  de
basisadressen. 

TABEL 2: RESULTAAT MATCHING VAN DE REEKSEN PER VERVANGSTEEKPROEF

Vervang-
steekproef

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4

alle criteria
zonder

straatcode
zonder

postcode
zonder

geslacht
Totaal

1 860 2105 5 0 2970
2 228 2622 104 16 2970
3 56 1900 251 629 2836

We merken in tabel 2 dat voor de eerste vervangsteekproef een groot aandeel
vervangadressen  werd  gevonden  in  dezelfde  straat  en  dat  slechts  in  5
gevallen geen vervangadres binnen dezelfde postcode beschikbaar was. Voor
de tweede  vervangsteekproef  loopt  het  aantal  vervangers  met  een  andere
postcode al  lichtjes op, al zijn er nog heel wat vervangers beschikbaar in
dezelfde  straat.  Voor  de  laatste  vervangsteekproef  vermindert  het  aantal
vervangers dat men vindt met de strengste criteria uiteraard nog verder, en
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bij opvallend veel startadressen is de laatste vervanger zelfs niet meer van
hetzelfde geslacht.

TABEL 3: RESULTAAT MATCHING VAN DE REEKSEN PER NISCODE

niscode
Aantal

postcodes
Aantal

adressen
Aantal reeksen  …

Aantal reeksen gematcht naar
aantal criteria

van 4 van 3 totaal 4 3 2 1
11002 14 960 240 240 4 145 56 35
11004 2 120 30 30 4 16 10
11008 1 120 30 30 12 18
11009 1 120 30 30 26 4
11013 1 120 30 30 19 11
11023 1 120 30 30 2 17 11
11037 1 120 30 30 1 23 6
11056 1 120 30 30 27 3
12007 1 120 30 30 1 15 14
12014 4 120 30 30 11 17 2
12021 1 120 30 30 29 1
12025 4 120 30 30 18 10 2
12026 1 119 29 1 30 21 9
12030 1 119 29 1 30 25 5
13001 1 119 29 1 30 1 28 1
13003 2 120 30 30 2 10 18
13008 1 120 30 30 13 17
13010 2 120 30 30 11 8 11
13014 5 120 30 30 5 14 2 9
13017 1 120 30 30 2 25 3
13025 1 120 30 30 27 3
13031 1 120 30 30 1 20 9
13049 1 120 30 30 9 21
13053 2 120 30 30 19 11
23016 4 120 30 30 9 21
23024 1 114 24 6 30 1 20 9
23025 4 120 30 30 17 2 11
23045 1 120 30 30 1 25 4
23052 1 120 30 30 22 8
23064 4 55 13 1 14 6 2 6

23097 2 64 16 16 14 2
23088 1 120 30 30 26 4
23101 1 120 30 30 24 6

23105 1 119 29 1 30 1 29
24001 3 120 30 30 17 4 9
24016 1 86 20 2 22 4 16 2
24014 2 32 8 8 5 3
24038 1 120 30 30 1 23 6
24062 5 240 60 60 37 15 8
24107 1 120 30 30 1 25 4
31005 4 240 60 60 27 11 22
32006 1 103 13 17 30 3 11 16
33021 3 120 30 30 15 5 10

33040 1 91 1 29 30 3 27
34002 3 120 30 30 2 16 1 11
34022 4 120 30 30 24 6
34027 1 120 30 30 19 11

[9]



34040 4 120 30 30 18 2 10
34041 1 120 30 30 1 25 4
34042 5 120 30 30 12 15 3
35013 1 120 30 30 21 9
35029 2 119 29 1 30 22 7 1
36015 1 120 30 30 21 9
37020 2 113 23 7 30 2 18 3 7
38016 1 120 30 30 2 21 7
41002 4 240 60 60 1 51 3 5
41018 2 120 30 30 1 21 1 7
41081 1 120 30 30 28 2
42028 1 120 30 30 2 26 2
44001 2 120 30 30 1 24 3 2
44011 1 120 30 30 22 8
44019 1 120 30 30 17 13
44021 10 480 120 120 62 50 8

44029 1 102 12 18 30 1 29

44034 1 119 29 1 30 1 29

44048 1 118 28 2 30 2 28
45041 1 120 30 30 1 18 11
45063 3 76 7 16 23 2 16 2 3

45062 1 24 3 4 7 1 6
46003 2 120 30 30 1 27 1 1
46014 1 120 30 30 20 10
46021 3 240 60 60 27 14 19
71004 4 120 30 30 16 14
71016 1 240 60 60 51 9
71022 5 240 60 60 1 44 7 8
71037 1 119 29 1 30 1 26 3
71053 3 120 30 30 1 25 2 2
71057 1 120 30 30 2 27 1
71067 1 112 22 8 30 1 19 10
71070 1 120 30 30 1 12 17
72021 1 120 30 30 22 8
72038 1 120 30 30 1 23 6
72039 1 120 30 30 1 28 1
73022 1 72 -- -- -- -- -- -- --
73028 1 2 -- -- -- -- -- -- --

73032 2 103 13 17 30 4 21 5
73042 2 120 30 30 24 4 2
73083 1 120 30 30 18 12

Totaal 181 11820 2836 134 2970 72 1999 254 645
4 criteria: Gemeente, postcode, straat en geslacht (stadium 1)
3 criteria: Gemeente, postcode en geslacht (stadium 2)
2 criteria: Gemeente en geslacht (stadium 3)
1 criterium: Gemeente (stadium 4)

Uit tabel 3 blijkt dat het merendeel van de reeksen reeds volledig matchten
op het niveau van de postcodes. Voor heel wat gemeenten is het niveau van
de  postcodes  wel  eveneens  het  niveau  van  de  hele  gemeente.  In  53
gemeenten is er immers sprake van slechts één postcode. Niettemin is het
invoeren van het niveau van de postcodes wel nuttig geweest voor een aantal
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van de andere gemeenten. Daarnaast is er ook een beperkt aantal dat zelfs
matcht op het niveau van de straat (voor alle vervangsteekproeven). Tot slot
is er een vrij groot aantal reeksen die we zelfs niet enkel op geslacht  volledig
konden matchen (maar in de meeste gevallen geldt dit enkel voor het laatste
vervangadres).

Het totaal aantal geselecteerde adressen bedraagt 11820 (zie tabel 3) en ligt
dus lager dan het aantal geleverde adressen op basis van het rijksregister.
Dit  komt  doordat  voor  twee  van  de  reservegemeenten  niet  alle  adressen
moesten worden benut om tot 30 reeksen voor het betrokken steekproefpunt
te komen.

Elk  adres  kreeg  vervolgens  een uniek  identificatienummer,  bestaande  uit
acht cijfers en twee controlecijfers (principe van een rekeningnummer). Dit
identificatienummer werd op dezelfde wijze als bij de vorige 2 bevragingen
van 23-jarigen samengesteld:

Eerste cijfer Nummer provincie

Tweede en derde cijfer Nummer steekproef

Vierde cijfer Nummer bestand

     1 = eerste bestand (effectieve adressen)

     2 = tweede bestand (eerste reserve adressen)

     3 = derde bestand (tweede reserve adressen)

     4 = vierde bestand (derde reserve adressen)

De niet-gematchde adressen voor het steekproefpunt van Heers

en  Herstappe kregen het nummer 0.

Laatste vier cijfers Volgnummer van de reeks (bv. 0001, 0002, … 2970)

De niet-gematchde adressen voor het steekproefpunt van Heers

en Herstappe kregen ieder een apart  volgnummer  vanaf  0001

tot 0074.

2 Controlecijfers Rest van deling van identificatienummer door 97,

indien de rest gelijk is aan 0, is het controlecijfer 97

De  controlecijfers  werden  aangemaakt  en  geleverd  aan  het

uitvoerend enquête bureau, en dienden om vergissingen met het

ingeven  van  het  respondentnummer  te  voorkomen.  Ze  waren

evenwel  niet  opgenomen  in  de  aan  Sonar  opgeleverde

databestanden.
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Hoofdstuk 2: Organisatie van de gegevensverzameling

2.1 Opleiding van de enquêteurs

Net als bij de bevraging van de cohorten 1976 en 1978, werd veel aandacht
geschonken aan een grondige opleiding van de enquêteurs. Door SONAR en
het enquêtebureau werden daartoe samen briefings georganiseerd. 

Deze briefings vonden op de volgende data plaats:

18/09/03 17u00-23u00 Gent Hotel Campanille

19/08/03 9u30-15u30 Brussel Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen

20/09/03 9u30-15u30 Antwerpen Alpheusdal

22/09/03 18u00-22u00 Antwerpen Alpheusdal

23/09/03 13u00-17u00 Brussel Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen

24/09/03 17u30-21u30 Gent Holliday Inn

27/09/03 9u30-13u30 Brussel Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen

Tijdens deze briefings werd door het enquêtebureau zowel het doel van het
onderzoek  als  de  onderzoeksmethode  (contactprocedure,  algemene
richtlijnen, …) belicht, terwijl SONAR-medewerkers specifiek dieper ingingen
op  de  af  te  nemen  vragenlijst.  Zaken  zoals  gehanteerde  definities  en
mogelijke  uitzonderingen  kwamen  hierbij  uitgebreid  aan  bod.  Het
onderzoeksbureau  gaf  verder  ook  informatie  rond  de  inlevering  van  de
enquêtes  en zorgde  voor  de verdeling  van het  materiaal.  Alle  enquêteurs
kregen een startpakket  van 15 enquêtes  mee.  Onervaren enquêteurs,  die
voor de eerste maal deelnamen aan het SONAR-onderzoek, dienden evenwel
na hun eerste  drie gerealiseerde interviews te wachten op de controle en
evaluatie van deze enquêtes door SONAR vooraleer de volgende enquêtes af
te nemen. 

In totaal  werden 124 enquêteurs  gebrieft.  De laatste  vier briefings waren
bedoeld  voor  enquêteurs  die  reeds  hadden  meegewerkt  aan  de  CAPI-
bevraging van de cohorten 1978(23) of 1976(26). Door hun ervaring met de
enquête waren deze briefings dan ook van een kortere duur dan die voor de
onervaren enquêteurs. 

2.2 Contactname met respondenten

De  jongeren  geboren  in  1980  kregen,  net  zoals  de  respondenten  uit  de
cohorten  1976  en  1978,  een  introductiebrief  ter  aankondiging  van  het
onderzoek. SONAR verstuurde de introductiebrieven naar de basisadressen
terwijl de brieven naar de reserveadressen door de enquêteurs zelf werden
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verstuurd indien op het basisadres geen enquête gerealiseerd kon worden.
In totaal werden door SONAR 3192 brieven verstuurd en dit in twee golven:
voor de eerste golf werden er 2097 brieven verstuurd op 24 september 2003,
voor de tweede golf waren er dat 1095 op 21 oktober 2003. In deze tweede
golf werden 150 adressen uit de eerste golf opgenomen voor de respondenten
waarbij er nog geen persoonlijk contact was gerealiseerd, met als doel de
tijdspanne tussen brief en contact zo kort mogelijk te houden. 

Op de introductiebrieven was het telefoonnummer van een wetenschappelijk
medewerker  van  SONAR  vermeld,  zodat  de  respondenten  deze  konden
contacteren  voor  bijkomende  vragen  en  eventuele  opmerkingen.  Naast
vragen  naar  bijkomende  informatie  over  het  onderzoek,  werden  er  ook
vragen gesteld die betrekking hadden op zeer concrete of praktische zaken:

vragen om reeds een concrete afspraak te maken (24 reacties)

annulatie van afspraken (16 reacties)

meldingen  dat  de  respondent  in  het  buitenland  studeerde/werkte  (9
reacties)

meldingen van adreswijziging (7 reacties)

meldingen van invaliditeit (5 reacties)

meldingen  van  taalprobleem en/of  geen onderwijs  in  België  gevolgd  (2
reacties)

meldingen van internering (1 reactie)

klachten rond enquête/enquêteur (5 reacties)

weigeringen (11 gevallen)

Waar  nodig  werd  de  informatie  van  deze  telefoons  doorgegeven  aan  de
enquêteurs.
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Hoofdstuk 3: Realisatie van de interviews

In  totaal  realiseerde  het  enquêtebureau  3001  enquêtes.  In  de  praktijk
werden  iets  meer  respondenten  bevraagd  aangezien  in  de  loop  van  de
controleprocedures (uitgevoerd door medewerkers van het enquête-bureau
en  SONAR)  een  aantal  enquêtes  werden  geweigerd  als  gevolg  van  een
onvoldoende  kwaliteit  en/of  betrouwbaarheid (in hierna  volgende  tabellen
vermeld als "enquête afgekeurd").

3.1 Verloop over de tijd

De vooropgestelde timing werd grotendeels nageleefd. Vanaf mei 2003 werd
gewerkt aan de uitwerking van de vragenlijst, het trekken van de steekproef
en  het  testen  van  CAPI-vragenlijst.  Na  deze  voorbereidende  fase  kon  in
september 2003 met het daadwerkelijke veldwerk gestart worden. Het eerste
interview werd afgenomen op 20 september 2003. De maand september was
duidelijk nog een inloopperiode, onder andere doordat de meeste enquêteurs
na de eerste 3 interviews dienden te wachten op feedback vooraleer ze verder
mochten werken. 

TABEL 4: REALISATIE VAN DE INTERVIEWS OVER DE TIJD (PERCENTIELEN, CUMULATIEVE AANTALLEN) 

% gerealiseerd datum aantal

start 20.09.03 1

10 % 01.10.03 353

20 % 07.10.03 620

30 % 13.10.03 923

40 % 18.10.03 1215

50 % 27.10.03 1531

60 % 04.11.03 1807

70 % 11.11.03 2128

80 % 18.11.03 2440

90 % 25.11.03 2702

einde 08.01.04 3001

Vanaf begin oktober tot begin december verliep het veldwerk zeer vlot, met
gemiddeld  ongeveer  300  enquêtes  per  week.  Midden  december  bleven  in
essentie enkel nog de steekproefpunten over die voordien wel reeds bezocht
waren, maar nog geen resultaat hadden opgeleverd, waar mogelijk zelfs de
reserve-adressen uitgeput waren, of waarvoor enquêteurs hadden afgehaakt
en andere enquêteurs ingezet dienden te worden. Deze interviews werden
allemaal nog gerealiseerd in december, op één na dat werd afgenomen op 8
januari.
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REALISATIE VAN DE INTERVIEWS OVER DE TIJD (OP TIJDSAS)
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3.2 Gevolgde contactprocedure

Het aantal  contactpogingen per bezocht adres varieert  tussen 1 en 9 (zie
onderstaande tabel). Bij meer dan de helft van de gecontacteerden ligt het
aantal contacten op maximum 2, het gemiddeld aantal contacten is 2,4.

TABEL 5: AANTAL CONTACTPOGINGEN

Aantal %

1 1294 27,2

2 1527 32,1

3 1112 23,4

4 490 10,3

5 217 4,6

6 93 2,0

7 22 ,5

8 4 ,1

9 1 ,0
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Totaa
l 4760 100,0

Niet al de contacten zijn werkelijk geldige contactpogingen. Net als bij  de
bevraging  van  de  vorige  cohorten  (1976  &  1978)  werd  volgende
contactprocedure gehanteerd:

eerste contact: verplicht na 17.00 uur of tijdens het weekend en aan de
deur

tweede en derde  contact:  op  afspraak of  op een ander  uur  en op een
andere dag, waarbij voor voldoende spreiding dient gezorgd te worden

Het eerste contact verliep bij een zeer ruime meerderheid effectief ’s avonds
(3550, 75%) of in het weekend (1292, 27%) (met een overlap tussen beide
categorieën  bij  315  respondenten  ofwel  7%).  In  vergelijking  met  c78(23)
werden iets minder van de eerste contacten gelegd in het weekend, maar
beduidend meer ' s avonds. Bij slechts 5% van de respondenten (N=231) vond
het eerste contact overdag tijdens de werkweek plaats, terwijl dit percentage
bij  c78(23)  nog  12%  bedroeg.  Globaal  kunnen  we  dus  stellen  dat  de
instructies  voor  de  eerste  contacten  vrij  goed  zijn  opgevolgd,  zeker  in
vergelijking met de vorige enquêtering bij 23-jarigen.

Elke  contactpoging  diende  genoteerd  te  worden  op  het  contactblad  dat
daarvoor  voorzien  was.  In  geval  van  non-respons  werd  naar  de  reden
gevraagd.  De  enquêteurs   mochten  namelijk  enkel  een  adres  vervangen
omwille van de volgende redenen:

na een weigering

indien men er na drie correcte contactpogingen nog niet in geslaagd was
een interview af te nemen 

indien de  respondent  niet  tot  de doelgroep  behoort  (nooit  onderwijs  in
België gevolgd)

indien de respondent onvoldoende de Nederlandse taal kent en er geen
tolk voorhanden is (taalbarrière)

indien ziekte of handicap de afname van het interview onmogelijk maakt

na een overlijden

indien  het  adres  onjuist  blijkt  of  de  respondent  verhuisd  is  (adres
onvindbaar  /  onbestaand,  respondent  woont  niet  (meer)  op  het
aangeduide adres - indien de enquêteur het nieuwe adres kent mag hij
daar naartoe gaan, maar het adres mag ook vervangen worden indien het
nieuwe adres niet in de buurt ligt)

bij langdurig verblijf in het buitenland 
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TABEL 6: RESPONSCODE VOOR DE EERSTE   CONTACTEN

Aantal %

Onmiddellijk interview afgenomen 516 10,8

Nooit onderwijs in België gevolgd 62 1,3

Taalbarrière en geen tolk voorhanden 36 ,8

Ziek, gehandicapt,dement 40 ,8

Vakantie, zakenreis 95 2,0

Verhuisd, nieuw adres niet gekend 209 4,4

Adres onvindbaar\onbestaand\onbekend 28 ,6

Overleden 1 ,0

Weigering 247 5,2

Verhuisd, nieuw adres wel gekend 116 2,4

Afspraak gemaakt 1250 26,3

Thuis, maar niet in gelegenheid 74 1,6

Niet thuis 829 17,4

Niemand thuis 1117 23,5

Wel thuis, maar niemand opengedaan 12 0,3

andere 119 2,5

Enquête afgekeurd 9 ,2

Totaal 4760 100,0

Uit tabel 6 blijkt dat ongeveer 5% (247) van de respondenten bij het eerste
contact weigerde deel te nemen aan de bevraging en bij nog eens 12% werd
een  andere  geldige  reden  voor  vervanging  vastgesteld.  Van  deze  eerste
contacten leidde 11% onmiddellijk  tot  een gerealiseerde  enquête  (516)  en
met 26% (1250) van de gecontacteerden werd een afspraak voor een later
interview  gemaakt.  Al  deze  personen  werden  nadien  nog  bezocht:  het
merendeel op de dag van de gemaakte afspraak (1132), terwijl bij 9% (118)
terug contact gezocht werd op een andere dag. Bij de overige 46% van de
eerste contactpogingen werd de respondent veelal niet bereikt, maar diende
men een nieuwe contactpoging te ondernemen omdat er geen reden was om
over te gaan tot vervanging. Van de groep personen die na een eerste contact
opnieuw gecontacteerd diende te worden (3401),  werd in de praktijk 98%
(3345) opnieuw gecontacteerd.

In totaal vonden er zelfs 3465 tweede contacten plaats. Dit komt omdat  120
personen  waarbij  op  basis  van  het  eerste  contact  reeds  mocht  worden
overgegaan tot vervanging, toch nog een tweede maal werden gecontacteerd.
Het  merendeel  van  deze  contacten  (94)  betrof  personen wiens  adres  kon
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worden achterhaald nadat uit de eerste contactpoging bleek dat men over
verkeerde  adresgegevens  van  deze  persoon  beschikte.  We  willen  er  ook
nadrukkelijk  op  wijzen  dat  de  overige  personen  die  men,  ondanks  een
toelating  tot  vervanging  nog  een  tweede  maal  contacteerde,  nooit
respondenten waren die niet tot de doelgroep behoorden of waar voordien
reeds geweigerd was (zoals zich wel bij de bevraging van c78(23) voordeed).

3.3 Volgorde gebruikte adressen

Zoals reeds eerder vermeld in dit rapport werden per startadres in principe 3
vervangadressen  voorzien  (zie  hoofdstuk  1).  De  volgorde  van  deze
reserveadressen  moest  door  de  enquêteur  worden  gerespecteerd.  Dit
betekent dat men bij vervanging van een startadres diende over te gaan tot
het  eerste  opgegeven  reserveadres,  bij  vervanging  van  het  eerste
reserveadres tot het tweede reserveadres, enz. 

Verder  mochten  de  vervangadressen  van  één adres  niet  worden  gebruikt
voor een ander adres. Hiervan werd in een late fase van het veldwerk wel
afgeweken, naarmate reeksen van adressen uitgeput waren zonder dat een
geslaagde  enquête  binnen  de  afgesproken  contactprocedure  werd
gerealiseerd als gevolg van een hoge non-respons en gedeeltelijk ook doordat
een niet-aanvaarde enquête (39) verder vervangen diende te worden (zie ook
verder  in  hoofdstuk  5).  Doordat  reserve-adressen  uit  andere
adressenbundels zijn aangesproken ter vervanging van adressen, vormt het
initiële  volgnummer  dat  in  de  respondentnummers  was  opgenomen  dus
geen  goede  indicatie  van  de  werkelijke  volgorde.  Deze  keer  hield  het
enquêtebureau  wel  (partiële)  gegevens  bij  van  de  adressen  die  gebruikt
werden om een andere dan hun oorspronkelijke reeks af te werken. 

TABEL 7: NUMMER VAN EEN GEBRUIKT ADRES IN EEN REEKS

 Aantal %

Start adres 2966 62,3

1e vervanger 1033 21,7

2e vervanger 419 8,8

3e vervanger 212 4,5

4e vervanger 63 1,3

5e vervanger 28 0,6

6e vervanger 7 0,1

Adres uit de vervangspool van niet-gekoppelde adressen 30 0,6

Niet-gekoppeld adres 2 0,0

Totaal 4760 100,0

Uit tabel 7 kunnen we afleiden dat ruim drie vijfde van de gecontacteerde
adressen eerste startadressen uit een reeks  betreft, terwijl  ruim één vijfde
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eerste  vervangadressen  waren.  Daarna  dalen  de  percentages  sterk  vanaf
ongeveer 9% voor het tweede vervangadres.

Tot  en  met  het  tweede  vervangadres  werden  de  adressen  gebruikt  in  de
volgorde  zoals  oorspronkelijk  bij  het  opstellen  van  de  adressenbundels
voorzien werd. Van de derde vervangadressen zijn er 6 die oorspronkelijk
vervanger voor een ander startadres waren. En vanaf de vierde tot en met de
zesde vervangadressen, betreft het telkens respondenten die oorspronkelijk
in een andere reeks ondergebracht waren (n=98). 

Over  het  geheel  van  de  gecontacteerde  adressen  gaat  het  dus  om  104
personen waar de voorziene vervanging niet voldeed.  Mogelijk betreft deze
inschatting een onderschatting. Zo valt het op dat van de personen uit de
gemeenten waar geen a priori volgorde voor contactname en vervanging werd
vastgelegd,  geen  enkele  gegevens  door  het  enquêtebureau  werden
meegedeeld  van  de  niet-geslaagde  enquêtes.  Van  de  3001  uiteindelijk
gerealiseerde  enquêtes  blijken  88  van  de  respondenten  in  oorsprong
vervangadressen van 88 andere respondenten. Dit aantal is niet klein, maar
ligt toch alweer beduidend lager dan bij de vorige enquête.

3.4 Responscijfers (inzet adressen en resultaatcodes)

Voor  de  realisatie  van  de  3001  interviews  werd  door  het  enquêtebureau
beroep gedaan op in totaal 4760 verschillende adressen, wat een beduidend
lager aantal is dan voor de bevraging van de vorige cohorten (al werden daar
ook iets meer effectieve interviews uitgevoerd), d.i. 40% van de aanvankelijk
geselecteerde adressen (n=11820). 

Het  bruto  responscijfer  bedraagt  63%  (geslaagde  enquêtes  t.o.v.
gecontacteerde  adressen),  een  getal  dat  beduidend  hoger  ligt  dan  bij  de
enquêtes c76(23) en c78(23). Met bijna 12% vormt de categorie ‘weigeringen’
de belangrijkste component van de non-respons. De resterende non-respons
is  grotendeels  terug  te  brengen  tot  problemen  met  het  opgegeven  adres
(ongeveer  7% verhuisd  of  adres  onvindbaar)  of  de  afwezigheid  van  de  te
contacteren  persoon  (7%  niet  thuis  wanneer  contact  werd  gezocht).  Bij
respectievelijk 2% en 1% van de gecontacteerde jongeren kon geen interview
worden afgenomen omdat  zij  nooit  onderwijs  in België  hadden gevolgd of
onvoldoende Nederlands spraken.

Bovenstaand bruto responscijfer onderschat in feite de werkelijke respons
van de respondenten zelf. Bepaalde non-respons categorieën wijzen immers
eerder  op een onmogelijkheid om aan het  onderzoek deel  te  nemen,  dan
werkelijke non-respons. Hieronder verstaan we de personen die tussen het
trekken van de steekproef en de contactname verhuisd of overleden waren,
en personen die zwaar ziek zijn of langdurig afwezig zijn. Bovendien behoren
personen  die  nooit  onderwijs  in  België  volgden  of  die  het  Nederlands
onvoldoende beheersen niet tot het doelpubliek van het onderzoek. Als we
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deze  personen  buiten  beschouwing  laten,  dan  bekomen  we  een  netto
responscijfer van 73,1%.

TABEL 8: GLOBALE RESPONS RESULTAAT

Aantal %

Onmiddellijk interview afgenomen 3001 63,0

Nooit onderwijs in België gevolgd 97 2,0

Taalbarrière en geen tolk voorhanden 49 1,0

Ziek, gehandicapt, dement 51 1,1

Vakantie, zakenreis 133 2,8

Verhuisd, nieuw adres niet gekend 263 5,5

Adres onvindbaar\onbestaand\onbekend 31 0,7

Overleden 1 0,0

Weigering 559 11,7

Verhuisd, nieuw adres wel gekend 30 0,6

Afspraak gemaakt 8 0,2

Thuis, maar niet in gelegenheid 23 0,5

Niet thuis 47 1,0

Niemand thuis 273 5,7

Wel thuis, maar niemand opengedaan 26 0,5

andere 129 2,7

Enquête afgekeurd 39 0,8

Totaal 4760 100,0

Tabellen  14,  15  en  16  in  bijlage  1  geven  voor  het  geheel  van  de
aangesproken adressen een overzicht van de gedetailleerde resultaatcodes
bij het laatste contact, uitgesplitst naar provincie en geslacht.

Wanneer we de spreiding van het aantal  geslaagde enquêtes ten opzichte
van het aantal gebruikte adressen over de provincies onder de loep nemen,
dan treffen we het hoogste  bruto responscijfer  aan in de provincie  West-
Vlaanderen (69%) en het laagste in de provincie Vlaams-Brabant (58%) (zie
tabel  9).  De  samenstelling  van  de  non-respons  verschilt  echter  niet
fundamenteel  tussen  de  provincies,  wel  lijken  veranderde  adressen  in
Vlaams-Brabant vaker aan de basis te liggen van het niet kunnen bereiken
van  de  respondenten.  Op  basis  van  de  netto  responscijfers  blijken  de
verschillen tussen de provincies kleiner. In vergelijking met c78(23) liggen de
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globale  responscijfers  duidelijk  hoger,  maar  vooral  de  lage  respons  in
Vlaams-Brabant is sterk verbeterd.

TABEL 9: GEBRUIKTE ADRESSEN EN RESPONSCIJFERS NAAR PROVINCIE

Provincie
Gebruikt Geslaagd Responscijfers

N % N % Bruto Netto

Antwerpen 1465 30,8% 930 31,0% 63,5% 73,1%

Vlaams-
Brabant 778 16,3% 450 15,0% 57,8% 72,1%

West-
Vlaanderen 694 14,6% 480 16,0% 69,2% 75,7%

Oost-
Vlaanderen 1020 21,4% 631 21,0% 61,9% 72,7%

Limburg 803 16,9% 510 17,0% 63,5% 72,3%

Totaal 4760 100,0% 3001 100,0% 63,1% 73,1%

Uit  tabel  10  blijkt  verder  dat  verschillen  in  responscijfers  naar  geslacht
miniem zijn: deze cijfers zijn vrij gelijk verdeeld voor jongens en meisjes, met
een net iets hoger slaagcijfer bij vrouwen. Vooral in Limburg ligt de respons
hoger bij vrouwen dan bij mannen (zie tabel 16 in bijlage). Dit was ook al zo
bij de enquête c78(23); bij de enquête c76(23) daarentegen was de respons
globaal beter bij jongens.

TABEL 10: GEBRUIKTE ADRESSEN EN RESPONSCIJFERS NAAR GESLACHT

Geslacht
Gebruikt Geslaagd Responscijfers

N % N % Bruto Netto

Man 2453 51,5% 1529 50,9% 62,3% 72,0%

Vrouw 2307 48,5% 1472 49,1% 63,8% 74,3%

Totaal 4760 100,0% 3001 100,0% 63,0% 73,1%
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Hoofdstuk 4: Vragenlijst

4.1 Ontwerp vragenlijst c80(23)

De eerste bevraging binnen dit  project,  c76(23),  vond plaats in 19994. Bij
deze  enquête  werden  een  aantal  aspecten  van  de  transitieperiode  van
jongvolwassenen  diepgaand  bevraagd  via  een  traditionele  vragenlijst.
Essentieel  aan  het  ontwikkelde  instrumentarium  was  daarnaast  de
toepassing  van een activiteitenkalender,  zijnde  een raster  waarbij  op een
tijdslijn de bezigheden worden geregistreerd van de jongere sinds de start
van  het  secundair  onderwijs  met  betrekking  tot  (a)  de  deelname  aan
onderwijs  en  diverse  opleidingen,  (b)  de  arbeidsloopbaan  en  (c)
gebeurtenissen op persoonlijk of familiaal vlak.

Waar  de  eerste  bevraging  nog  op  papier  geregistreerd  werd,  verliep  de
enquête  van  de  tweede  bevraging  in  2001,  c78(23),  volledig  computer-
gestuurd (CAPI)5. Hiervoor werden de beide onderscheiden instrumenten, de
vragenlijst en de activiteitenkalender, geïntegreerd tot één doorlopend geheel
van vraag en antwoord, dat zoveel mogelijk vergelijkbare informatie diende te
leveren. Hierbij werd er vooral op gelet dat het nog steeds mogelijk was om
combinaties van verschillende bezigheden (opleiding, werken, niet-werken) te
registreren.  Als  gevolg  van  de  integratie kon  het  stellen  van  bijkomende
vragen veel meer geleid worden op basis van de geregistreerde onderwijs- en
arbeidsloopbanen.  Weliswaar  nam  hierdoor  ook  de  complexiteit  van  de
vragenlijst toe.

De bevraging op 23-jarige leeftijd van de cohorte geboren in 1980 had als
uitgangspunt het instrument dat gebruikt werd voor c78(23), aangezien we
de ingezamelde informatie zo veel mogelijk vergelijkbaar wilden houden met
de  bevraging  van  deze  vorige  geboortecohorte.  De  laatste  ‘papieren’  of
human-readible  versie van c78(23) werd dan ook als startpunt gebruikt (al
werd  deze  niet  volledig  gelijkvorming  geïmplementeerd  in  de
geprogrammeerde versie, waar deze laatste zowel correcties als afwijkingen
omvatte).  Om gelijkvormigheid  met  c78(23)  te  bekomen  werden  de  codes
voor  de  antwoordcategorieën vergeleken en hier  en daar  aangepast.  Deze
vragenlijst werd verder grondig nagelezen en gecorrigeerd op fouten die er
nog in voorkwamen (in filters, tikfouten, bepaalde formuleringen). Bovendien
ontbraken er,  ons inziens,  een aantal  verbeteringen die later  doorgevoerd
werden bij c76(26)6. Daarop werd de vragenlijst ook vergeleken met die van
c76(26),  en  namen  we  een  aantal  van  de  verbeteringen  qua  wijze  van
bevraging uit die versie over. De uiteindelijke vragenlijst is opgenomen in de
bijlage (zie 7.2).

4 Voor de basisrapportering van de enquête c76(23) zie Coppieters et. al. (2002).

5 Voor de basisrapportering van de enquête c78(23) zie Belet et. al. (2003).

6 Voor de basisrapportering van de enquete c76(26) zie Belet et. al. (2004).
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Verder  in  dit  hoofdstuk  wordt  de  algemene  inhoud  van  de  gebruikte
vragenlijst beschreven, gevolgd door een beschrijving van de wijzigingen die
werden aangebracht in de vragenlijst van c78(23). Het eerste deel biedt de
lezer die niet zo vertrouwd is met het SONAR-onderzoek een overzicht van de
thema's die centraal staan (4.2). Het tweede vergelijkende deel is technischer
van aard, en dient hoofdzakelijk als referentie (4.3).

4.2 De inhoud van de vragenlijst

In  de  vragenlijst  kunnen  we  thematisch verschillende  grote  blokken  van
vragen onderscheiden.

� Een eerste blok vragen brengt de schoolloopbaan in het secundair en het
hoger onderwijs in kaart. Per schooljaar in het voltijds secundair en het
hoger onderwijs wordt gevraagd in welk leerjaar, type of onderwijsvorm en
in welke studierichting de respondent zat en welk attest of studieresultaat
hij/zij behaalde op het einde van het schooljaar. Eveneens peilen we naar
de motieven om al dan niet aan hoger onderwijs te beginnen. Daarnaast
worden ook de opleidingen geregistreerd die werden gevolgd in het kader
van  het  Deeltijds  Beroepssecundair  Onderwijs  en  de
Middenstandopleidingen  waarbij  zowel  het  leerjaar  of  de graad  als  het
studiedomein aan bod komen. Voor het geheel van de gevolgde opleiding
in beide types van deeltijds onderwijs – deeltijds werken, wordt eveneens
naar  de  behaalde  getuigschriften  en  naar  de  tevredenheid  met  de
opgedane  werkervaring  in  dit  kader  gepeild.  Afrondend  worden  in  dit
eerste blok eventuele studieverblijven in het buitenland geregistreerd en
wordt gepeild naar de tevredenheid met de gemaakte studiekeuze.

� Een tweede blok vragen heeft heel specifiek betrekking op de hoeveelheid
werkervaring die men opgedaan heeft tijdens de schoolloopbaan. Het
betreft hier gevolgde stages in het kader van de school en werk als (job)
student.

� Een  derde blok vragen heeft betrekking op het  zoeken naar werk. Hier
komen  de  zoekkanalen  en  -tijd,  de  inschrijving  bij  de  VDAB  of
interimbureau,  en  de  aanvankelijke  loopbaanverwachtingen  aan  bod.
Daarnaast wordt ook gevraagd naar inspanningen die vanuit de school
werden  ondernomen  om  de  overgang  naar  het  hoger  onderwijs  of  de
arbeidsmarkt voor te bereiden.

� In  de  vierde rubriek,  tevens  de  meest  uitvoerige,  wordt  de
arbeidsloopbaan gereconstrueerd. Aan de hand van verschillende criteria
- zoals verandering van werkgever of van functie - worden verschillende
jobs afgebakend. Voor elk van deze uitgevoerde jobs word naar een aantal
objectieve  kenmerken  gevraagd  (statuut,  arbeidscontract,
voltijds/deeltijds  uurrooster,  verandering  werkgever  of  functie).  Voor
zowel de eerste drie significante jobs (die minstens een maand duurden)
als de huidige job worden nog bijkomende kenmerken bevraagd, met als
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doel de uitgevoerde functies in deze jobs te kunnen typeren. De eerste job
wordt zelfs nog meer in detail bekeken. Volgende zaken komen voor deze
eerste  job  o.a.  aan bod:  hoe  men  de  job  vond,  het  ploegenstelsel,  het
maandelijkse nettoloon en de extra-legale voordelen, de inhoud van de job
(vereiste  vaardigheden,  complexiteit  van  de  job,  belastende
omstandigheden...), de aansluiting met de vooropleiding (de benodigde /
gevraagde opleiding / vaardigheden die men nodig had / gebruikt) en de
tevredenheid met de job. Ook waren we geïnteresseerd in het zoeken naar
ander werk tijdens die job en de reden voor het beëindigen of verlaten van
de eerste job. Van de huidige job worden bovenop de standaard objectieve
kenmerken  eveneens  een  aantal  bijkomende  kenmerken  opgevraagd
(zoals het inkomen en extra-legale voordelen) en wordt er gepeild naar de
mate  van  jobtevredenheid,  de  mate  waarin  men  verandering  in  de
werksituatie verwacht, en de mate van  betrokkenheid tot de job.

� Een vijfde rubriek gaat specifiek in op opleidingen die men volgde in het
kader  van  de  uitgevoerde  jobs.  Zowel  informele  als  meer  formeel
georganiseerde opleidingen komen hier aan bod. Van elke opleiding die
gevolgd werd in het kader van de eerste drie significante jobs wordt de
duur, het type, de inhoud, en de inzetbaarheid van de nieuwe verworven
vaardigheden bevraagd (voor het geheel van de latere jobs wordt de totale
duur van alle gevolgde bedrijfsopleidingen gevraagd).

� Een  zesde  blok  vragen betreft  de  situatie  van  niet-werken.  Enerzijds
wordt van elke periode dat men geen student meer was én niet werkte het
‘statuut’  waarin  de  respondent  zich  bevindt  genoteerd  (bv.
uitkeringsgerechtigd,  thuis  zonder  inkomen,  verlof  zonder  wedde,…).
Anderzijds wordt aan niet-werkenden op het moment van de bevraging
gevraagd naar de reden van niet-werkend zijn.

� Een zevende rubriek overloopt de eventuele deelname aan het Onderwijs
voor  Sociale  Promotie,  de  VDAB-beroepsopleidingen  of  andere
opleidingen die verband hielden met de job of beroepskwalificatie. Van
elke  gevolgde  opleiding  wordt  gevraagd  naar  de  duur,  de  inhoud,  een
getuigschrift, en de inzetbaarheid van de verworven vaardigheden voor de
beroepsloopbaan.

� Een  achtste blok bevat  een  aantal  vragen  die  peilen  naar  de  houding
tegenover werk: waarom men al dan niet op zoek is naar (ander) werk, of
men  vreest  geen  werk  te  vinden  of  te  kunnen  behouden en  welke  de
verwachting is als men 30 jaar zal zijn. In dit blok worden ook nog enkele
andere percepties en attitudes bevraagd. Zo worden vragen gesteld naar
gevoelens van sociale demotie, de locus of control, arbeidsmotivaties en de
offerbereidheid op vlak van het aanvaarden van werk.

� In  een laatste blok van de vragenlijst  verzamelen we tenslotte  nog  een
aantal  achtergrondgegevens van  de  jongeren.  Het  betreft  hier  zowel
vragen naar de gezinssituatie van de respondent (eveneens over de tijd,
met  o.m.  de  eerste  maal  verlaten  van  de  ouderlijke  woning,
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samenwonen/trouwen, de geboorte van de kinderen) als naar de etnische
origine  van  de  respondent.  Verder  werd  ook  gepeild  naar  het
opleidingsniveau, de tewerkstellingssituatie en het beroep van de ouders
en van de (eventuele) partner .

4.3 Aanpassingen t.o.v. de vragenlijst van c78(23)

Zoals  hierboven  reeds  werd  aangegeven,  werd  de  bevraging  van  c80(23)
geënt  op  de  bevraging  van  c78(23).  Na  een  grondige  screening  van  die
vragenlijst werden evenwel een aantal zaken aangepast. Niet alle gemaakte
aanpassingen kunnen hier aan bod komen. We geven wel alle wijzigingen
aan die meer inhielden dan de correctie van een tikfout of de grammaticale
herformulering van een zin.

������	����������	�

Met logische aanpassingen bedoelen we de aanpassingen die nodig waren in
het kader van een veranderde context: we werkten immers met een nieuwe
geboortecohorte en in een ander jaar. Het betreft meer specifiek de volgende
aanpassingen: 

� aanpassing van de referentiejaren voor de geboortecohorte (ic. start lager
onderwijs, start secundair onderwijs bij normaal vorderende leerlingen)

� het  loon  voor  zowel  het  begin  en einde  van  de  eerste  job  als  voor  de
huidige job is niet langer enkel uitgedrukt in BEF, maar ook in EURO (cf.
c76(26))

���	�	������	�����	������	�����

Dit zijn aanpassingen die gevolgen hebben voor de vergelijkbaarheid, maar
waarvan  geoordeeld  werd  dat  ze  een  belangrijke  verbetering  van  de
vragenlijst inhielden zonder de gegevens helemaal onvergelijkbaar te maken,
of  zonder  de  vragenlijst  bijzonder  uit  te  breiden.  Het  betreft  de  volgende
ingrepen: 

� de duurtijden mogen nu in combinaties worden uitgedrukt (in c76(23) en
c78(23)  moest  één  tijdseenheid  gekozen  worden;  in  c76(26)  mocht  al
worden gecombineerd)

� de  vraag  naar  het  minimaal  vereist  studieniveau  voor  de  eerste  job
voorziet nu één antwoordmogelijkheid (cf. c76(26)), terwijl dit er in c78(23)
en c76(23) meerdere waren 

� toevoeging extra antwoordcategorieën:

� extra antwoordcategorie om het onderscheid te kennen tussen “geen
antwoord” enerzijds en “geen enkele” anderzijds
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� bij  de reeks vragen over redenen werkloosheid tijdens DBSO
(dowl_01 - dowl_17)

� gebruikte zoekorganisaties en zoekkanalen

� bij de reeks vragen die peilen naar verwachte veranderingen in
werksituatie

� extra antwoordcategorie om het onderscheid te kennen tussen “weet
niet”  en  “geen  antwoord”;  alleen  zijn  deze  wijzigingen  door  het
enquêtebureau  nooit  vertaald  geweest  naar  de  geprogrammeerde
vragenlijst en werden dus niet geïmplementeerd in c80(23)

� eerste keer zoeken naar een job

� eerste keer inschrijving bij een interimbureau

� eerste keer inschrijving bij de VDAB

� 2  bijkomende  studieniveaus  (cf.  C76(26)),  bij  de  vraag  naar  het
minimaal  gevraagde  studieniveau voor  de eerste  job,  en naar  het
meest passende opleidingsniveau voor de eerste job

� extra antwoordcategorie “weet niet / geen antwoord” bij de vraag of
schoolse opleiding gevraagd werd voor de eerste job

� uitsplitsing antwoordcategorie “meer dan 10” naar “tussen 10 en 49”
en “meer dan 49” bij de vragen naar het aantal personen waarover
men leiding geeft (cf. c76(26)), voor de drie eerste significante jobs en
de eindsituatie van de eerste job

� toevoeging extra vraag “bent u nu werkend” voor jobs die tot op de maand
van de enquête lopen (cf. c76(26))

� toevoeging extra categorie “andere, specifieer...” bij situatie niet-werken;
als  gevolg  hiervan  ook  aanpassing  nummer  antwoordcategorie  “weet
niet / geen antwoord” bij de situatie van niet-werken

� bijkomende instructies dat wanneer veranderd wordt tussen werknemer
en zelfstandige dit in feite een verandering van werkgever is

� uitsluiting van de mogelijkheid om binnen eenzelfde job nog te veranderen
tussen statuut van werknemer en zelfstandige

� aanpassing  filter  omtrent  kenmerken  van  zelfstandigen-statuut:  ook
wijzigingen binnen een job qua statuut van zelfstandigen (in eigen naam
versus  vennootschap  en  personeel  versus  geen  personeel)  zijn  nu
toegestaan

� aanpassing filter omtrent kenmerken van jobs: waar voordien quasi niets
gevraagd  werd  aan  helpers,  krijgen  nu  helpers  die  nadien  werknemer
werden dezelfde vragen als wie vanaf het begin arbeider of bediende was

� nieuwe  vraag:  indien  men deeltijds  werkt:  of  men  ingeschreven  is  als
deeltijds werkloos (cf. c76(26))
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� opnieuw expliciet in de vragenlijst opgenomen: bij de registratie van de
opleidingen:  aparte  code voor  de opleidingen die  nog bezig  zijn op het
moment van enquête in plaats van de einddatum te moeten opgeven. Op
die  manier  kunnen  de  voorziene  filters  nu  effectief  worden  toegepast
(conform de vragenlijst c76(26))

�		��������	������	�����������	�

Dit zijn aanpassingen die de interpretatie van de vragen mogelijk wel lichtjes
wijzigen  (maar  in  de  bedoelde  richting),  maar  geen  werkelijk  bezwaar
opleveren voor de vergelijking van de gegevens.

� aanpassing van de wijze  waarop de schooljaren worden afgebakend:  in
plaats van telkens naar de begin- en eindmaand te vragen, wordt eerst
gevraagd of de studie het volledige schooljaar werd gevolgd (en indien niet,
of men later begonnen was, vroeger gestopt, of beide, en pas daarna wordt
de maand gevraagd)

� uitsplitsing vraag naar aantal gelijktijdige studies in het hoger onderwijs
(pas nadat men aangeeft meerdere studies tegelijk te volgen, wordt vraag
naar hoeveel studies gesteld)

� het  type  hoger  onderwijs  wordt  meer  gestructureerd  aangeboden,  met
zowel  leraren-,  doctoraatsopleiding  en  voortgezette  studies  meteen  als
keuze-optie in plaats van pas na een keuze voor “voortgezette opleiding”

� het  studieresultaat  in  het  hoger  onderwijs  wordt  meer  gestructureerd
aangeboden (cf. c76(26)),  met duidelijker onderscheid tussen afstudeer-
jaren en de andere jaren; de concrete codes van de antwoordcategorieën
zijn verschillend

� de filtervraag of men ooit tijdens de studies gewerkt heeft tegen betaling
werd geschrapt aangezien ze wordt opgevangen door 2 aparte vragen die
specifiek verwijzen naar secundair en hoger onderwijs

� aanpassing van de filter voor percentage tewerkstelling: dit gebeurt niet
meer  op  basis  van  het  onderscheid  voltijds/deeltijds,  maar  er  wordt
meteen gevraagd naar het percentage van tewerkstelling

� aanpassing  van  antwoordcategorie  “zelden”  naar  “zelden  of  nooit”  bij
vraag naar gebruik van vaardigheden in de eerste job

� aanpassing van antwoordmogelijkheid “13e maand of eindejaarspremie”
naar  “13e  maand”  bij  vraag  naar  extra-legale  voordelen  van  eerste  en
huidige job

� geschrapte vraag naar duur van de job indien deze 12 maanden duurt
(meer  of  minder  dan  een  jaar),  nu  wordt  elke  job  vanaf  12  maanden
gerekend als een job van minstens een jaar (voor de filters).
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Dit zijn aanpassingen die geen werkelijke invloed hebben op de verkregen
data.  Ofwel  omdat  het  gewoon  een  juistere  en  duidelijkere  formulering
betreft  van vragen of de instructies (vaak ook uitsluitend met het oog op de
programmering van de vragenlijst), ofwel omdat het correcties zijn op een
reeds  bij  c78(23)  vastgestelde  discrepantie  tussen  de  ' papieren'  en
geprogrammeerde  vragenlijst,  ofwel  omdat  de  verschillen  gemakkelijk
opgevangen kunnen worden bij de latere codering van de data.

���������	�
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Met  uitzondering  van  de  eerste,  zijn  al  de  wijzigingen  gedaan  om  de
“papieren”  versie  in  overeenstemming  te  brengen  met  de  data  die  werd
verkregen van c78(23), omdat er bij de omzetting naar een geprogrammeerde
vragenlijst veranderingen werden doorgevoerd.

� geschrapt  als  categorie  van  werken:  onbezoldigd  vrijwilliger;  eveneens
geschrapt als categorie bij niet-werken: werkend

� toevoeging  antwoordcategorie  “weet  niet  /  geen  antwoord”  bij  de
tevredenheid over het werk in VIZO

� toevoeging  antwoordcategorie  “geen  van  deze”  bij  de  reeks  vragen  die
peilen naar de offerbereidheid

� aanpassing  van  nummer  antwoordcategorie  bij  de  vraag  hoe  men  de
eerste job gevonden heeft

� aanpassing van codes bij de vraag naar het aantal ploegen waarin men
werkt (codes 1 verhoogd)

� antwoordcategorieën omgekeerd bij de vraag of de job inhoudelijk in de
lijn van de studies ligt

� foutcorrectie bij vraag naar belangrijkste reden om een ander werkaanbod
te aanvaarden in de eerste job: van meerdere antwoorden gezet op één
mogelijk antwoord

� toevoeging van antwoordcategorie “andere” bij beroepssituatie moeder

� toevoeging van antwoordcategorie “weet niet” bij diploma partner

�����
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� correctie op de filter van attesten / diploma naar gelang de onderwijsvorm
in het  secundair  onderwijs:  in  het  BSO in  het  zesde  jaar  vragen naar
attest, in het zevende pas naar het diploma

� filter  uitgeschreven  voor  vraag  naar  deelname aan tweede zit  in  hoger
onderwijs:  enkel  aan  wie  niet  vroeger  stopte  met  de  studie  in  dat
schooljaar
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� filter uitgeschreven voor het studieresultaat in het hoger onderwijs: niet
stellen in het jaar van de bevraging

� aanpassing van filter voor vraag naar verandering functie of werkgever ten
opzichte van vorige werkperiode: ook voor periodes van slechts één maand

� verduidelijking rond de afbakening van de verschillende jobtypes die we
onderscheiden (en gebruiken als filter), en expliciet apart uitschrijven wat
moet gekend zijn voor elke job (was zo voorzien door te spreken van W0,
W1,  W2-  en  W2+;  maar  latere  wijzigingen  door  het  enquêtebureau
herleidden W1 tot de 2e en 3e significante job)

� aanpassing  van  filter  (instructie  voor  programmering):  verandering
werkgever  of  functie  binnen  een  werkperiode  enkel  mogelijk  vanaf  de
tweede maand van die werkperiode

� verduidelijking van filter voor vragen over opleiding in het kader van de
job voor het geheel van de jobs na de derde job: voor de jobs na de eerste
drie jobs van minimum een maand

� correctie foute verwijzing in filter voor vraag naar het gemiddeld aantal
werkuren (V 131)

� verduidelijking van filter rond eindsituatie eerste job: opsomming van alle
vragen waarop ze betrekking heeft

� verduidelijking en correctie van filter omtrent definitie van veranderingen
in situatie van niet-werken

� correctie van filter m.b.t. beroepssituatie vader / moeder / partner: extra
overlappende filter weggelaten

� foutcorrectie bij filter voor arbeidssituatie partner
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� systematischer uitdrukken van vragen in de u-vorm

� bij  de  vraag  naar  de  start  van  het  secundair  onderwijs:  expliciete
verwijzing naar voltijds

� bij  de  vraag  of  men  ooit  DBSO  volgde,  expliciete  vermelding  voor  de
enquêteur dat het niet gaat om VIZO

� bij de vraag naar werkervaring tijdens de studies en meer bepaald bij de
vraag  of  men  tijdens  het  schooljaar  of  tijdens  de  vakantie  werkte:
verbetering  van  omschrijving  schooljaar  (tot  juni  in  plaats  van  tot
augustus)

� gewijzigde volgorde van de antwoordcategorieën voor wijzigingen functie of
werkgever: eerst “beide”, daarna pas “enkel functie” en “enkel werkgever”

� bij  de  vragen  naar  het  statuut  bij  de  eerste  job  telkens  expliciete
verwijzing naar de beginsituatie
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� bij  de  inhoud  van  de  andere  opleidingen:  opsomming  van  de
antwoordcategorieën in plaats van verwijzing naar het codeboek

����	���	��

Bij  het  uitgangspunt  om voor  de  geboortecohorte  1980  een  gelijkaardige
bevraging  te  doen  als  bij  de  cohorte  van  1978,  kan  één  kanttekening
geplaatst worden: deze cohorte zal (voorlopig) niet herbevraagd worden op 26
jaar, terwijl dit wel de bedoeling was bij c78(23). Dit impliceert onder andere
dat  we  voor  deze  cohorte  van  een  heel  aantal  studenten  niet  zullen
beschikken over de gegevens betreffende de arbeidsmarktintrede.

Gegeven het feit dat het een ‘voorlopig’ laatste bevraging betreft, werd beoogd
om een zo correct mogelijk gegevensverzameling van de onderwijsloopbanen
te bereiken.  In  de praktijk  werden  hiervoor  4  vragen  toegevoegd voor  de
respondenten: klopt de registratie van het secundair / hoger onderwijs; en
kloppen de diploma' s van het secundair / hoger onderwijs (+ lijst van welke
diploma's men dan wel haalde),  telkens nadat de relevante informatie die
afgeleid  kon  worden  van  wat  reeds  werd  ingevoerd  was  op  een
overzichtsscherm werd samengebracht.
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Hoofdstuk 5: Kwaliteitscontrole

Net  zoals  bij  de  vorige  cohorten  van  1976  en  1978  werd  nauwgezet
toegekeken op de kwaliteit van de enquêtes aan de hand van een relecture
en  telefonische controles. 

5.1 Relecture

Van alle enquêteurs werd minstens 1 interview nagekeken op volledigheid en
consistentie.  Bij  de  ervaren  enquêteurs  die  reeds  voor  SONAR  hadden
gewerkt,  stond  het  enquêtebureau  in  voor  deze  controle  en  eventuele
individuele feedback.

De  relecture  door  SONAR-medewerkers  had  betrekking  op  de  eerste  drie
gerealiseerde enquêtes van de onervaren enquêteurs, d.w.z. enquêteurs die
niet  meegewerkt  hebben  aan  de  CAPI-bevraging  van  de  jongeren  uit  de
cohorten 1976(26) en 1978(23). Zij kregen hierover individuele feedback en
mochten pas verder enquêteren nadat SONAR hiervoor toestemming gaf7. 

Behalve een individuele feed-back kregen de enquêteurs ook een algemene
feedback.  Op basis van de meest voorkomende problemen vastgesteld door
SONAR-medewerkers  werd,  met  het  oog  op  een  betere  enquêtering,  een
document  verstuurd  naar  alle  enquêteurs.  Enkele  van  de  belangrijkste
problemen en bemerkingen die we vaststelden waren:

onterecht  geen  registratie  van  de  arbeidsloopbaan.  Deze  fout  wordt
relatief  makkelijk  gemaakt  omdat  het  al  dan niet  registreren van deze
gegevens gebeurt op basis van slechts een vraag.   

respondenten die nooit onderwijs in België gevolgd hebben, werden toch
bevraagd.

bij een scherm waar meerdere gegevens moeten worden ingevuld, werd na
het ingeven van het eerste getal op ‘enter’ gedrukt, waardoor het tweede
getal niet werd genoteerd.

te bondige of onduidelijke antwoorden op vragen naar functies, taken en
handelingen. 

fouten bij het opgeven van het studieresultaat of het onderwijstype in het
secundair onderwijs.

voortgezette  hogere  opleidingen  werden  soms  ondergebracht  onder
‘universiteit’ i.p.v. onder ‘voorgezette hogere opleidingen’. 

fouten  bij  het  opgeven  van het  studieresultaat  in  het  hoger  onderwijs
(specifiek: diploma vs. geslaagd, afhankelijk van het eindjaar). 

7 Uiteindelijk  werd  beslist  slechts  één  enquêteur  geen  toelating  te  geven  om
verder te enquêteren.
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fouten bij de registratie van het onderwijs wanneer er sprake was van een
combinatie van meerdere studies of van een wijziging van studies in één
schooljaar.

als  einddatum  van  een  periode  van  werken,  werd  einddatum  job
opgegeven.

leraars  die  een  lesopdracht  voor  een  heel  schooljaar  hebben,  werden
opgegeven als ‘werkloos’ in de maanden juli en augustus.

inconsistenties  tussen  situatie  op het  ogenblik  van niet  werken  en de
regeling met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen (inschrijving VDAB,
wachttijd, …).

inconsistenties bij het opgeven van de bezigheid van de ouders tijdens het
secundair onderwijs.

Tijdens  de relecture  bleek  verder  dat  de  antwoorden  op bepaalde  vragen
naar  opleiding  niet  waren  geregistreerd.  Dit  bleek  te  wijten  aan  een
programmeerfout  in  de  elektronische  vragenlijst.  Deze  fout  werd
gecorrigeerd,  maar  als  gevolg  hiervan  ontbraken  antwoorden  op  enkele
vragen voor 70 enquêtes. Het enquêtebureau heeft getracht deze antwoorden
telefonisch te recupereren, maar bij het nalezen van deze aangevulde data
bleek  de  kwaliteit  hiervan  vaak  ondermaats  (bijvoorbeeld  onvolledige
antwoorden en inconsistenties met antwoorden uit de CAPI-vragenlijst). In
de  mate  van  het  mogelijke  werd  tijdens  het  proces  van  datacleaning
getracht, op basis van de beschikbare informatie, deze registraties correct te
coderen (zie hoofdstuk 6).

5.2 Telefonische controles

Zowel  het  enquêtebureau  als  SONAR  voerden  telefonische  controles  uit
waarbij de volgende zaken werden getoetst:

persoonlijke ondervraging bij de respondent thuis

gebruik  van  de  voorziene  hulpmiddelen  (papieren  kalender,
antwoordkaartjes)

gebruik van PC

duurtijd van het interview

zelfde antwoorden op een aantal basisvragen uit de vragenlijst:

begonnen aan hoger onderwijs

ooit gewerkt tijdens studies tegen betaling

werkend op het moment van de afname van de enquête

gezinssituatie op het moment van de afname van de enquête

samenwonend op het moment van de afname van de enquête
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werden bepaalde soort vragen gesteld?

vragen rond het loon 

vragen waarin een reeks uitspraken werd voorgelegd

tevredenheid over de wijze waarop de enquêteur het interview afnam

Het  enquêtebureau  heeft  vanaf  8  oktober  2003  telefonische  controles
uitgevoerd  bij  16%  van  de  gerealiseerde  enquêtes  (of  484  interviews).
Daarnaast werden ook onafhankelijke telefonische controles door SONAR-
medewerkers uitgevoerd. Op basis van een lijst van gerealiseerde interviews
werd door SONAR een selectie gemaakt van drie interviews per enquêteur.
Het uitgangspunt bij de telefonische controles was om van elke enquêteur
één  respondent  te  contacteren.  Uiteindelijk  werden  107  van  de  113
enquêteurs waarvoor gegevens voor telefonische controle beschikbaar waren,
ook daadwerkelijk gecontroleerd8. Bij 21 enquêteurs werd bovendien meer
dan één enquête  gecontroleerd,  omdat  bij  de  eerste  telefonische  controle
bepaalde afwijkingen  voorkwamen.  Een  overzicht  van  de  aangetroffen
afwijkingen  is  te  vinden  in  tabel  11.  In  totaal  werden  136  enquêtes
gecontroleerd. 

TABEL 11: AANGETROFFEN AFWIJKINGEN BIJ DE TELEFONISCHE CONTROLES DOOR SONAR (N=136) 

Afwijkingen Aantal
Andere antwoorden op een aantal basisvragen uit de vragenlijst 35
Een bepaald soort vragen (loon, reeks uitspraken) werd niet gesteld 31
Geen PC gebruikt 1
Geen persoonlijke ondervraging bij de respondent thuis 1
Geen gebruik van de voorziene hulpmiddelen (papieren kalender,
antwoordkaartjes)

60

Zeer ontevreden met de wijze waarop de enquêteur het interview afnam 2

5.3 Resultaten telefonische controles en relecture

In december  2003 werden de resultaten van de telefonische controles  en
relecture  door  SONAR  en  door  het  enquêtebureau  samen  gelegd.  Dertig
enquêtes  werden geweigerd en vervangen omdat uit  de resultaten van de
telefonische controles en/of uit de relecture bleek dat de kwaliteit van deze
enquêtes niet voldeed.

  

8 Niet alle 113 ‘beschikbare’ enquêteurs werden gecontroleerd: enerzijds omdat de
geselecteerde  respondenten  niet  bereikt  konden worden  (5)  en  anderzijds  als
gevolg van fouten in de lijst van respondenten (1). 
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Hoofdstuk 6: Datacleaning

6.1 Verloop controles en datacleaning

In januari 2004 waren de data beschikbaar en werd gestart met de controle
en datacleaning. In eerste instantie werd getracht fouten of problemen op te
sporen,  vervolgens  werd  de  data  effectief  gecorrigeerd/aangevuld.  Deze
aanpak wijkt af van de procedure die bij de vorig cohorten werd gebruikt
(toen na vaststelling van een bepaalde fout onmiddellijk tot cleaning werd
overgegaan), maar bood een aantal voordelen: 

� men krijgt een duidelijk zicht op het aantal problemen die zich voordoen.

� problemen konden nu per respondent gebundeld worden. Dit maakte het
mogelijk om fouten in de onderwijs- en beroepsloopbaan naast elkaar te
leggen.  In  sommige  gevallen  vergemakkelijkte  dit  het  werk,  aangezien
fouten  geregistreerd  in  de  onderwijsloopbaan  vaak  samenhingen  met
fouten in de beroepsloopbaan. Bijvoorbeeld: bij een respondent werd een
leerjaar  overgeslagen in het secundair  onderwijs  en is een periode van
niet-werken  geregistreerd  met  als  reden  “studeren”.  Vaak  diende  het
leerjaar toegevoegd te worden en de periode van niet-werken geschrapt te
worden. 

Weliswaar zijn er ook een aantal nadelen aan verbonden:

� om  ervoor  te  zorgen  dat  gelijkaardige  problemen  op  dezelfde  manier
worden  aangepakt  door  de  verschillende  onderzoekers,  is   regelmatig
overleg tussen deze onderzoekers onontbeerlijk.

� aangezien  alle  verschillende  onderdelen  van  de  databestanden  samen
worden  gecleand,  kan  pas  met  de  data  gewerkt  worden  nadat  de
datacleaning volledig afgerond is (terwijl wanneer men bv. eerst onderwijs
cleant, men al kan beginnen met analyses rond onderwijs, ook al is de
cleaning van bv. werken nog niet rond).

Bij de controles kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen:
� zijn de data conform het gebruikte instrument? Dit omvatte onder meer

de volgende controles:
� frequenties en vooral het aantal missings werd overal gecontroleerd.
� zijn  er  problemen  bij  de  levering  van  de  antwoorden  op  de  open

vragen?
� werden de filters correct geïmplementeerd?
� zijn de nieuwe variabelen in orde?
� kloppen de respondentnummers?
� is de laatst geregistreerde maand in de kalender gelijk aan de maand

van bevraging?
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Deze controle werd zo snel mogelijk gedaan en het enquêtebureau werd
telkens gecontacteerd indien problemen werden vastgesteld (soms enkel
om  bevestiging  te  krijgen  van  het  probleem;  soms  met  de  vraag  tot
verbeteren van de gegevens).

� in een tweede fase werd getoetst of de data consistent waren wat betreft
het  loopbaanverloop.  Hierbij  werd  dus  nagegaan  of  er  in  de  kalender
fouten  voorkwamen  m.b.t.  de  registratie  van  de  onderwijs-  en
beroepsloopbaan. Het ging hier onder meer om:
� logische overgangen in het onderwijs
� overlaps (bv. tussen secundair en hoger onderwijs, tussen werken en

onderwijs, enz.)
� meldt de respondent fouten in de registratie?
� zijn  de  opleidingen  correct  geregistreerd  (juiste  type,  geen  dubbele

registratie van dezelfde opleiding, …)?
� geen  fouten  in  de  opvolging  van  verschillende  werkperiodes  (bv.

andere postcode, maar toch zelfde werkgever)?  
� zijn er  open antwoorden  op de vragen naar  studierichtingen en de

situatie  van  niet-werken  (dit  kan  immers  wijzen  op  fouten  in  de
registratie, bv. men vond de juiste studierichting niet terug in de lijst
van  mogelijke  antwoorden,  omdat  men  eerst  het  verkeerde
onderwijstype had opgegeven)?

Midden mei 2004 waren alle controles afgerond en werden de vastgestelde
problemen  samengebracht  in  één  document.  Ook  werd  er  een  lijst
aangemaakt  die  per  respondent  de  gemaakte  fouten  aangaf.  Zo  kon  de
datacleaning  starten.  Om  te  verzekeren  dat  de  datacleaning  door  de
verschillende onderzoekers op dezelfde manier werd aangepakt, werden de
problemen  van  een  twintigtal  respondenten  eerst  samen  doorgenomen.
Hierbij overlegden de verschillende onderzoekers over de beste manier om de
problemen bij deze respondenten op te lossen. Dit vormde een goede basis
om vervolgens de andere problemen te corrigeren. Wanneer een onderzoeker
tijdens de datacleaning nog problemen tegenkwam waarvan hij/zij niet wist
hoe ze aan te pakken, dan werd dit voorgelegd aan de andere onderzoekers. 

Tijdens de datacleaning werd beslist om 8 respondenten niet langer op te
nemen  in  het  databestand.  Het  betrof  hier  respondenten  die  nooit  in
Vlaanderen  onderwijs  hadden  gevolgd  (en  dus  eigenlijk  niet  bevraagd
hadden  mogen  worden)  en  die  slechts  recent  naar  België  waren
geïmmigreerd.  Vaak  hadden  deze  personen  ook  geen  relevante
beroepservaring  waardoor  de  onderwijs-  en  beroepsloopbaan  van  deze
respondenten weinig relevant waren voor een studie rond de overgang van
onderwijs naar arbeidsmarkt in Vlaanderen. 

Alle  fouten  uit  de  lijst  waren  tegen  midden  oktober  2004  gecorrigeerd.
Aangezien het echter mogelijk was dat bij de cleaning fouten over het hoofd
waren gezien of zelfs nieuwe fouten konden worden gemaakt, werden deze
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gecorrigeerde  bestanden  opnieuw  gecontroleerd  en  (eventueel)  nogmaals
gecorrigeerd.  Na  deze  tweede  correctie-beweging  werd  tenslotte  nog  een
beperkt  aantal  controles  uitgevoerd  rondom problemen  die  absoluut  niet
mochten voorkomen. De uiteindelijke datacleaning was dan ook pas volledig
voltooid in december 2004.

In  het  onderstaande  overzicht  zal  worden  aangegeven  bij  hoeveel
respondenten  de  gevonden  problemen  voorkwamen.  Merk  wel  op  dat  we
steeds spreken over “aantal gevallen” en niet over “aantal fouten”. Ook zaken
die op het eerste zicht vreemd lijken, kunnen namelijk toch correct zijn. Stel
bv. een respondent die van het vierde leerjaar BSO overgaat naar het vijfde
leerjaar  ASO. Op het eerste zicht lijkt  dit onmogelijk,  maar als de gehele
onderwijsregistratie van die respondent onder de loep wordt genomen, blijkt
dat hij voordat hij aan het vierde leerjaar BSO begon de tweede graad ASO
reeds succesvol had voltooid. Bijgevolg was de verhoging van onderwijsvorm
dus  niet  foutief.  Hieruit  blijkt  dat  bij  de  zoektocht  naar  fouten  het
onmogelijk was om met alle mogelijke situaties rekening te houden, waarbij
een bepaald probleem, bvb "verhogen van onderwijsvorm", toch correct kan
zijn. Vandaar ook dat bij elk probleem dat uit de controles naar voren kwam,
steeds  in  het  licht  van  de  ganse  onderwijs-en  beroepsloopbaan,  werd
geverifieerd of er wel degelijk sprake was van een fout. Het hoeft dan ook
geen betoog dat deze vorm van datacleaning een erg tijdsintensieve bezigheid
was. 

6.2 Vastgestelde problemen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de fouten die werden aangetroffen bij
de controles. Om het overzichtelijk te houden, worden deze weergeven per
databestand waarop ze betrekking hebben. 

���	������

Bij  de  vragenlijst  kunnen  de  volgende  soorten  problemen  onderscheiden
worden:

� afwijkende waarden. Het betrof hier onder meer:
� heel lage en heel hoge bedragen voor het loon
� heel lage en heel hoge leeftijden tot dewelke de ouders naar school

gingen
� afwijkingen  in  het  aantal  antwoorden,  ook  al  waren  de  filters  correct

geïmplementeerd: het ging hier voornamelijk om ontbrekende antwoorden
op  een  aantal  numerieke  variabelen.  Dit  werd  veroorzaakt  doordat  de
enquêteur  op  enter  had  gedrukt  vooraleer  een  antwoord  in  te  geven,
waardoor de vraag werd overgeslagen.

� bij elf vragen werd de filter verkeerd geïmplementeerd. Hier wordt meer
concreet op in gegaan in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk.

� tenslotte werden ook een aantal inhoudelijk problemen in de vragenlijst
aangetroffen. Deze worden later in dit hoofdstuk uitgebreid besproken.
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Een aantal problemen waren het gevolg van fout geïmplementeerde filters.
Zo  werden  een  aantal  vragen  aan  een  te  ruime  groep  van  respondenten
voorgelegd:

� aan  ongeveer  175  respondenten  werd  zowel  de  vraag  “klopt  het
diploma  secundair  onderwijs”  als  de  vraag  “klopt  het  dat  er  geen
diploma secundair onderwijs werd behaald” gesteld.

� vraag  12  (d.i.  de  vraag  naar  de  redenen  waarom  jongeren  geen
deeltijds werk doen tijdens het eerste jaar DBSO) mocht enkel gesteld
worden aan jongeren die in het eerste jaar DBSO nooit tewerkgesteld
waren.  Deze vraag werd echter  ook gesteld aan jongeren die op de
vraag naar tewerkstelling “weet niet” antwoorden.

� vraag 20 (Heeft u het diploma/getuigschrift secundair onderwijs van
het 6de jaar secundair onderwijs eventueel later nog langs een andere
weg behaald?)  diende gesteld te worden aan respondenten die geen
diploma  of  getuigschrift  van  het  (voltijds)  secundair  onderwijs
behaalden. Echter, bij twee respondenten met een diploma werd vraag
20 toch gesteld.

� vragen  175-180  (vragen  rond  huidige  job:  leiding,  werkuren,  extra
legale  voordelen,  tevredenheid)  dienden  gesteld  te  worden  aan  alle
werkenden in de huidige situatie, behalve aan tewerkgestelden in de
eerste  significante  job  als  die  minder  dan  een  jaar  duurde.  Deze
vragen werden uiteindelijk echter ook aan deze laatste groep gesteld.

Verder  werden  ook  een  aantal  vragen  aan  een  te  beperkte  groep  van
respondenten voorgelegd:

� vraag 140 (Was u tijdens de uitoefening van uw eerste job op zoek
naar een andere job?) diende aan iedereen die niet meer in de eerste
job werkte gevraagd te worden, maar werd niet gesteld aan degenen
met exact één job die op het moment van de enquête niet werkten.

� vraag  93  (Werkte  u  in  het  begin  van  uw  eerste  job  in  een
ploegensysteem?) moest gesteld worden aan respondenten die in de
eerste  job  tewerkgesteld  waren  als  arbeider  of  bediende.  Drie
respondenten  die  binnen  de  eerste  job  van  statuut  wijzigden  (van
helper naar arbeider) kregen deze vraag niet.
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� het  is  belangrijk  om  bij  alle  “multiple  lists”  in  de  geprogrammeerde
vragenlijst  een  aparte  antwoordcategorie  “geen  van  deze”  te  voorzien,
omdat anders geen onderscheid gemaakt kan worden tussen “weet niet”
en “geen antwoord”. Dit werd bijna overal voorzien, maar soms vergeten.
Bijvoorbeeld op vraag 125 ”Heeft u in het kader van andere dan uw eerste
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drie jobs nog 1 of meerdere van volgende soorten opleidingen gevolgd?”
kon “een formele opleiding binnen het bedrijf” of “een formele opleiding
buiten  het  bedrijf”  geantwoord  worden.  Daarnaast  was  ook  een  derde
mogelijkheid  voorzien  wanneer  de  antwoordmogelijkheden  “opleiding
binnen  of  buiten  het  bedrijf”  niet  van  toepassing  waren.  Door  het
ontbreken  van een bijkomende  aparte  antwoordmogelijkheid  “geen van
deze”, is de betekenis van deze derde categorie dubbelzinnig: ze dient dan
immers  aangeduid  te  worden  door  zowel  respondenten  die  geen
opleidingen  hadden  gevolgd  binnen  of  buiten  het  bedrijf,  als  door
respondenten die geen antwoord gaven. 

� de vragen rond de reden van het verlaten van de eerste job (V142, V143
en V144) werden niet altijd eenduidig geïnterpreteerd. Op de vraag naar
de reden van het verlaten van de job (V142) mocht slechts 1 antwoord
worden opgegeven. Dus de respondent kon bijvoorbeeld nooit tegelijkertijd
“ander werkaanbod” en “ontslag genomen” opgeven, ook al waren beide
categorieën  van  toepassing.  De  keuze  die  hij/zij  maakte  in  deze
antwoordcategorieën had echter gevolgen voor de verder gestelde vragen.
Indien de respondent “zelf ontslag genomen” of “vernieuwing/verlenging
contract zelf geweigerd” antwoordde, werd naar de reden hiervan gevraagd
in vraag 143. Meldde de respondent dat de  job werd verlaten omwille van
een  ander  werkaanbod,  dan  werd  gevraagd  waarom  hij/zij  dit
werkaanbod aanvaardde (V144). 

���	��	�

In  punt  6.1.  omschreven  we  reeds  duidelijk  het  onderscheid  tussen  de
controles waarbij werd getoetst of de data conform waren met het gebruikte
instrument, en de controles waarbij werd bestudeerd of de data consistent
waren qua loopbaan.  Het is  meteen ook duidelijk  dat  bij  de kalender,  in
tegenstelling  tot  de  andere  databestanden,  vooral  dit  laatste  type  van
controles veel belangrijker was. Hierna worden de resultaten thematisch (per
onderdeel van de loopbaan besproken).  Een aantal fouten hebben eerder
betrekking op het geheel van de kalender en komen in deze paragraaf het
eerst aan bod. 
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Bij de controles over het geheel van de kalender werd nagegaan of er fouten
voorkwamen m.b.t.:

� de data en de periodes
Hierbij  werd  vastgesteld  dat  de  einddatum ontbrak  bij  de  opleidingen
(VDAB, sociale promotie, andere) als de respondent nog bezig was met de
opleiding.  Op  verzoek  van  SONAR  heeft  het  enquêtebureau  deze
einddatum nadien ingevuld.

� de schooljaren (aantal gevallen: 393)
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De einddatum stond aanvankelijk op juni 2004 als men nog bezig was op
het  moment  van  de  enquête.  Het  enquêtebureau  heeft  de  einddatum
nadien gezet op de einddatum van de registraties, en het gegeven dat men
nog bezig is toegevoegd aan de data.

� de  duurtijden  van  de  opleidingen  (VDAB,  sociale  promotie,  andere
opleidingen, opleidingen in het kader van job) (aantal gevallen: 98)

� volledigheid van de kalender (aantal gevallen: 181)
� overlappingen in de kalender (bv. tussen secundair en hoger onderwijs)

(aantal gevallen: 384)
� combinaties:  zo moet  er  onderwijs  geregistreerd zijn als  de respondent

aangeeft te studeren bij niet-werken, ook moet de situatie die men opgeeft
bij niet-werken (bv. werkloos in wachttijd) stroken met de reglementering
rond werkloosheidsuitkeringen  (inschrijving  VDAB,  ...) (aantal  gevallen:
772) 

� structuur van de geleverde data
� Aanvankelijk leverde het enquêtebureau de antwoorden op de vraag

“bent u nu werkend” niet, wat nodig was om de huidige situatie te
berekenen.  Op  aandringen  van  SONAR  werd  dit  uiteindelijk  wel
bezorgd.

� Er werden veel inconsistenties aangetroffen tussen de maand waarin
de respondent bevraagd werd en de gebruikte versie van de vragenlijst
(die bepaalt tot welke maand werd bevraagd). Bij 200 respondenten
werd een te oude versie gebruikt (waardoor de laatste geregistreerde
maand in de kalender vroeger was dan de maand van bevraging), bij 1
respondent een te recente versie (waardoor de laatste geregistreerde
maand in de kalender later was dan de maand van bevraging).

� De open vragen rond “niet-werken” konden aanvankelijk niet worden
gekoppeld. Uiteindelijk werd er een verbeterde versie geleverd door het
enquêtebureau.
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Bij  deze  controles  werden  zowel  fouten  aangetroffen  binnen  de
onderwijsregistraties als tussen de onderwijsregistraties. Een overzicht van
deze fouten komt hier aan bod. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan
een  aantal  andere  problemen  die  werden  vastgesteld  bij  de
onderwijsregistraties. 

Controles binnen de onderwijsregistraties

Bij  de  controles  binnen  de  onderwijsregistratie  werd  elk  geregistreerd
schooljaar op zich bekeken. We controleerden dus of er fouten voorkwamen
bij de registratie van dat schooljaar.  Hierbij werden er fouten aangetroffen
m.b.t.
� geïmplementeerde filters (aantal gevallen: 3)
� onterecht ontbrekende waarden (aantal gevallen: 3)
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� afwijkingen bij de frequenties (aantal gevallen: 25)
� studierichtingen 

� er  werd  een  open  antwoord  gegeven  (dat  diende  te  worden
gecodeerd) (aantal gevallen: 407)

� als antwoord  werd een onbekende studierichting  gekozen (aantal
gevallen: 35)

� een  foutieve  codering  van  de  richting  door  het  enquêtebureau
(aantal gevallen: 4)

� combinaties  leerjaar-aard-richting-diploma  (bv.  in  eerste  leerjaar  hoger
onderwijs kan geen diploma worden behaald) (aantal gevallen: 410)

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de fouten in de registratie die
door de respondenten zelf waren gemeld. Na de registratie van het secundair
en  hoger  onderwijs,  vroeg  men  immers  steeds  aan  de  respondent  of  de
registratie en het diploma dat volgens de registratie werd behaald, klopte.
Hierbij  werden 328 fouten vermeld.  Bovendien werden er ook een aantal
niet-systematische  afwijkingen  vastgesteld.  Meer  specifiek  betrof  het
inconsistenties  tussen  de  studierichtingen  en  de  onderwijsvorm  of  het
leerjaar.  Deze  onregelmatigheden  waren  het  gevolg  van  foutieve
hercoderingen: door het enquêtebureau of een fout gelopen registratie (het
programma zou in 0,1% van de gevallen een foutieve lijsttoewijzing kunnen
maken).

Controles tussen onderwijsregistraties

In tegenstelling tot  de controles binnen registraties,  werd bij  de controles
tussen  registraties  getoetst  of  een  bepaalde  registratie  wel  mogelijk  was
rekening houdend met de andere onderwijsregistraties van die respondent.  

Voor het secundair onderwijs kwamen er problemen voor m.b.t.:
� verhogen van onderwijsvorm (aantal gevallen: 113)
� de logische volgorde van leerjaren (aantal gevallen: 60)
� al  dan  niet  doorgaan  naar  een  volgend  leerjaar  (op  basis  van  attest)

(aantal gevallen: 390)
� niet naar volgend leerjaar ondanks A-attest

� C-attest of geen examens afgelegd en toch naar volgend leerjaar

� al dan niet doorgaan naar een volgend leerjaar (op basis van attest en
onderwijsvorm) (aantal gevallen: 835)
� B-attest en toch naar volgend leerjaar in dezelfde onderwijsvorm

� met A-attest veranderen van onderwijsvorm

� met B-attest een jaar overdoen in een andere onderwijsvorm

Voor het hoger onderwijs werden fouten vastgesteld m.b.t.:
� meerdere gelijktijdige studies (aantal gevallen: 49)
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� de logische opeenvolging van leerjaren (aantal gevallen: 907)
� de registratie van een IAJ-schooljaar (aantal gevallen: 67)

Andere problemen

Verder  werden  ook   de  volgende  problemen  in  het  voltijds  secundair  en
hoger onderwijs vastgesteld:
� slechts 1 jaar secundair onderwijs geregistreerd (aantal gevallen: 4)
� zonder diploma secundair onderwijs aan het hoger onderwijs begonnen

(aantal gevallen: 36). 
Bij sommige respondenten kwam dit probleem voor doordat er een fout
was gemaakt in de registratie van het secundair onderwijs, waardoor er
onterecht geen diploma van het secundair onderwijs was geregistreerd.
Ook waren er respondenten die een zevende leerjaar beroepssecundair
onderwijs als hoger onderwijs hadden opgegeven. Daarnaast bleken er
een aantal respondenten te zijn die zonder diploma secundair onderwijs
het  hoger  onderwijs  instroomden,  terwijl  er  geen sprake  was van een
fout:  respondenten  met  een  getuigschrift  van  de  derde  graad  BSO
kunnen immers doorstromen naar de vierde graad BSO.
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Bij de controles van het deeltijds onderwijs, werden bij de DBSO-registraties
de volgende problemen aangetroffen:

� het ontbreken van kalenderregistraties ondanks dat de respondent in de
vragenlijst aangaf DBSO te hebben gevolgd (aantal gevallen: 3)

� bij start DBSO werd de beginfase overgeslagen en men beschikt niet over
de minimale vooropleiding (aantal gevallen: 15)

� wel een getuigschrift van de 3de graad DBSO, maar niet van de 2de graad
(aantal gevallen: 77). Hierbij werden zowel respondenten aangetroffen die:

� geen getuigschrift van de 2de graad hadden behaald maar ook geen
2de graad DBSO hadden gevolgd. Bijgevolg was het hier logisch dat
er geen getuigschrift van de 2de graad DBSO was opgegeven.

� na een 2de graad DBSO overgegaan waren naar de 3de graad, maar
aangaven  enkel  een  getuigschrift  van  de  3de graad  te  hebben
behaald. Gezien men zonder getuigschrift niet kan overgaan van de
2de naar de 3de graad, is er hier bij de registratie van getuigschriften
een fout gemaakt.

� aangaven een getuigschrift  van de derde graad DBSO te hebben
behaald, maar enkel de tweede graad te hebben gevolgd.

� open antwoord op de vraag naar de richting in het DBSO (aantal gevallen:
17)

Bij de VIZO-opleidingen kwamen de volgende fouten voor:
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� bij start VIZO is de beginfase overgeslagen en men beschikt niet over de
minimale vooropleiding (aantal gevallen: 7)

� wel getuigschrift ondernemersopleiding, maar niet van de leertijd (aantal
gevallen: 21). Hierbij werden zowel respondenten aangetroffen die: 

� in  het  VIZO enkel  een  ondernemersopleiding  hadden  gevolgd  en
geen  leertijd  (dit  is  mogelijk  indien  men  over  een  bepaalde
vooropleiding beschikt). Bijgevolg was het logisch dat er hier geen
getuigschrift van de leertijd was opgegeven.

� in het VIZO een leertijd hadden gevolgd, en geen getuigschrift van
deze leertijd opgaven, maar wel van de ondernemersopleiding. In dit
geval is er fout gemaakt in ofwel het type gevolgde opleiding, ofwel
het getuigschrift.

� getuigschrift  ondernemersopleiding,  maar  geen  registratie  (aantal
gevallen:3) 

� aanvullend  getuigschrift  zonder  registratie  van  ondernemersopleiding
(aantal gevallen: 2)

� aanvullend getuigschrift zonder registratie van leertijd (aantal gevallen: 8)
� open antwoord op de vraag naar de richting in het DBSO (aantal gevallen:

20)
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Bij  de  registratie  van  de  VDAB-opleidingen,  de  opleidingen  voor  sociale
promotie en de andere opleidingen, kwamen de volgende problemen voor:

� dubbels (dezelfde opleiding werd ten onrechte  meermaals  geregistreerd)
(aantal gevallen: 8)

� open antwoord op de vraag naar de richting (aantal gevallen: 212)
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� hierbij werd vastgesteld dat het aantal geregistreerde opleidingen in het
kader van de job niet altijd overeenstemde met het aantal opleidingen dat
was opgegeven bij de jobregistraties. Ook was er in sommige gevallen een
onterechte  missing  op het  aantal  opleidingen  in  het  kader  van  de  job
(aantal gevallen: 12)

� daarnaast  waren  er  heel  wat  open  antwoorden  op  de  vraag  naar  de
richting (aantal gevallen: 286)
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Eerst en vooral bleken een aantal fouten voor te komen met betrekking tot
de geïmplementeerde filters:
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� een  aantal  vragen  dienden  enkel  te  worden  gesteld  indien  het
tewerkstellingspercentage  kleiner  was  dan  100%.  Deze  vragen  werden
echter  niet  gesteld  wanneer  als  tewerkstellingspercentage  0%  was
opgegeven. Het gaat om de volgende vragen:

� In  het  begin  van  deze  job  werkte  u  deeltijds,  was  u  toen
ingeschreven als deeltijds werkloos? (V85)

� Was u liever begonnen in een voltijdse job? (V80)
� Wat was de belangrijkste reden om deeltijds te beginnen werken?

(V81)
� de vraag naar de postcode (V87) diende niet te worden gesteld zolang men

bij dezelfde werkgever werkte. Indien men in dat geval in een nieuwe job
ook  dezelfde functie bleef uitoefenen, dan kreeg men toch (onnodig) de
vraag naar postcode.  
Bij  deze  laatste  respondenten  werd  bovendien  een  extra  controle
uitgevoerd:  gezien  ze  niet  waren  veranderd  van  werkgever,  zou  de
postcode  normaal  gezien  ook  ongewijzigd  moeten  zijn.  Echter,  bij  94
respondenten  was  dit  niet  het  geval.  Dit  werd  voorgelegd  aan  het
enquêtebureau en volgens hen ging het niet om een fout bij de omzetting
van de data, maar om fouten gemaakt door respondenten / enquêteurs.
Het betrof voornamelijk gevallen waar ten onrechte geen wijziging van de
werkgever was opgegeven.

Daarnaast werden ook de volgende problemen vastgesteld:

� ontbrekende waarden op numerieke variabelen (aantal gevallen: 6)

� als percentage tewerkstelling werd 0 opgegeven (aantal gevallen: 7)

� tenslotte werd een probleem m.b.t.  de datastructuur vastgesteld (aantal
gevallen:  395).  Bij  de  vragen  die  gefilterd  werden  op  basis  van  de
beginsituatie in een job, werden de antwoorden niet altijd hernomen in de
latere registraties van die job: er waren onterechte missings indien bij een
latere  registratie  de  oorspronkelijke  filtervoorwaarde  van  de  eerste
observatie wijzigde. Meer specifiek ging het om de volgende vragen:

� Had u liever een vast  contract  gehad toen u begon in deze  job?
(V73)

� In  het  begin  van  deze  job  werkte  u  deeltijds,  was  u  toen
ingeschreven als deeltijds werkloos? (V85)

� Was u liever begonnen in een voltijdse job? (V80)
� Was wat de belangrijkste reden om deeltijds te beginnen werken?

(V81)
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Op  de  vraag  naar  de  situatie  van  niet-werken  werd  door  heel  wat
respondenten  met  “andere”  geantwoord,  waarbij  de  respondenten  dan  in
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hun eigen woorden konden aangeven wat hun situatie precies was (aantal
gevallen: 332).
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Bij de gebeurtenissen werden twee fouten aangetroffen. 
� Eerst  en vooral  werd bij  39  respondenten  een  gebeurtenis  niet  in  het

gebeurtenissenbestand  geregistreerd,  ook  al  was  in  de  vragenlijst
aangegeven dat die gebeurtenis wel degelijk had plaatsgevonden.  

� Bij de instructie rond het ingeven van datums m.b.t. samenwonen, stond
expliciet dat 99/9999 moet worden ingetypt wanneer de respondent nu
nog  samenwoont.  Bij  47%  van  de  respondenten  met  gebeurtenis
samenwonen was dat inderdaad gebeurd. Er was echter ook sprake van
27,5% respondenten waar de einddatum niet werd ingevuld. Wellicht gaat
het hier om respondenten die nog steeds samenwonen op het ogenblik
van  de  bevraging,  maar  waarbij  op  “enter”  is  geduwd  nadat  de
begindatum werd ingevuld.

6.3 Codering van de open vragen

In  dit  technisch  rapport  werd  reeds  meermaals  verwezen  naar  de  open
vragen. Bij het bundelen van alle problemen per respondent, was het ook
interessant om te weten welke respondenten op de vragen rond onderwijs-
en beroepsloopbaan niet één van de mogelijke antwoordcategorieën opgaven,
maar daarentegen beslisten een open antwoord te geven.  Dit kon immers
wijzen op fouten (bv. een respondent krijgt de vraag ‘Wat was uw situatie in
deze periode van niet-werken’  terwijl  hij  eigenlijk werkte.  Dit  kan hij  dan
rechtzetten door in het open antwoord aan te geven dat hij werkte).

Bijgevolg werd een deel van de open vragen al bekeken bij de datacleaning
zelf.  Hierbij  werden  de  open  antwoorden op  studierichtingen  in  het
secundair, het hoger onderwijs, het DBSO en VIZO, en de open antwoorden
op de situatie bij “niet-werken” onmiddellijk gehercodeerd. Het betrof hier in
totaal 749 open antwoorden. 

Daarnaast moesten ook 10134 beroepen worden gecodeerd. Voor de eerste
drie significante en de huidige significante job van de respondent, en voor de
jobs van de vader, moeder en partner, werd aan de respondent gevraagd om
zowel  de  functie  als  de  voornaamste  taken  en  handelingen  binnen  die
functie  te  omschrijven.  Deze  informatie  werd  dan  gebruikt  om  een
beroepencode  toe  te  kennen  volgens  de  Standaard  Beroepen  Classificatie
1992 (Centraal Bureau voor Statistiek,  2001).  Kortom, afhankelijk van de
hoeveelheid informatie die beschikbaar was,  werd getracht het niveau, de
hoofdrichting  en  de  richting  te  bepalen.  In  sommige  gevallen  was  er
onvoldoende informatie om een beroepencode toe te kennen. Zo kon er geen
SBC-code  (=code  “00000”)  worden  toegewezen  indien  het  niveau  van  de
functie  niet  gekend  was,  ook  al  was  er  informatie  beschikbaar  over  de
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hoofdrichting en de richting. In deze gevallen werden de richtingen alsnog
apart gecodeerd. Omgekeerd gebeurde het ook dat er wel informatie was over
het niveau maar niet over de hoofdrichting en de richting van de functie. In
deze gevallen kon wel een algemenere SBC-code worden toegekend. 

Tabellen 12 en 13 geven een overzicht van de codering van functies. In totaal
werden 9884 functies gecodeerd (zowel functies van de respondenten als van
hun ouders en eventuele partner). 

TABEL 12: OVERZICHT VAN CODERING VAN FUNCTIES VAN DE RESPONDENTEN
9

Informatie over
niveau

Informatie over
hoofdrichting

Informatie over
richting

Aantal functies

+ + + 3685
+   4

 + + 10
 + 19

   34
Totaal aantal gecodeerde functies 3752

TABEL 13: OVERZICHT VAN CODERING VAN FUNCTIES OUDERS EN PARTNER

Informatie over
niveau

Informatie over
hoofdrichting

Informatie over
richting

Aantal functies

+ + + 5891

+   14
 + + 26

 +  23
   178

Totaal aantal gecodeerde functies 6132

Behalve  de  beroepen  en  functies  dienden  ook  de  sectoren waarin  de
respondenten  tewerkgesteld  waren/zijn  te  worden  gecodeerd.  Bij  2258
respondenten was informatie beschikbaar omtrent de naam, het adres en de
activiteit van de onderneming waarin de respondent de eerste significante
job  had  uitgeoefend.  Aan  de  hand  van  de  NACE-classificatie  werden  de
ondernemingen  naar  sectoren  gecodeerd.  Bij  zes  respondenten  was  er
onvoldoende informatie aanwezig om een code toe te kennen.

9 Een “+”  betekent  dat  de  informatie  bij  deze  functies  aanwezig  was,  een  leeg
vakje betekent dat de informatie niet aanwezig was.
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Bijlage 1: 

Overzicht van de responscijfers
naar provincie en geslacht





TABEL 14: OVERZICHT RESPONS PER PROVINCIE (IN %)

 
Antwerpen

Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen Limburg Totaal

Onmiddellijk interview
afgenomen

63,5 57,8 69,2 61,9 63,5 63,0

Nooit onderwijs in Belgïe
gevolgd

2,1 1,0 0,6 1,9 4,4 2,0

Taalbarrière en geen tolk
voorhanden

1,0 1,9 0,4 1,7 0,0 1,0

Ziek, gehandicapt,dement 1,2 1,2 0,7 1,1 1,0 1,1

Vakantie, zakenreis 2,9 3,9 2,7 2,5 2,0 2,8

Verhuisd, nieuw adres
niet gekend

4,7 9,9 3,2 6,4 3,7 5,5

Adres onvindbaar /
onbestaand / onbekend

0,6 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7

Overleden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Weigering 12,8 10,8 10,5 12,2 11,3 11,7

Verhuisd, nieuw adres wel
gekend

0,5 1,0 0,4 0,7 0,5 0,6

Afspraak gemaakt 0,0 0,0 0,3 0,2 0,5 0,2

Thuis, maar niet in
gelegenheid

0,6 0,5 0,0 0,4 0,7 0,5

Niet thuis 1,4 0,5 1,4 0,5 1,0 1,0

Niemand thuis 5,5 6,9 5,8 5,7 5,0 5,7

Wel thuis, maar niemand
opengedaan

0,3
0,6 0,3

0,8 0,7 0,5

andere 2,2 2,8 3,5 2,4 3,4 2,7

Enquête afgekeurd 0,6 0,3 0,4 1,1 1,7 0,8

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 1465 778 694 1020 803 4760



TABEL 15: OVERZICHT RESPONS NAAR GESLACHT

man vrouw Totaal
N % N % N %

Onmiddellijk interview
afgenomen

1529 62,3 1472 63,8 3001 63,0

Nooit onderwijs in Belgïe
gevolgd

43 1,8 54 2,3 97 2,0

Taalbarrière en geen tolk
voorhanden

20 0,8 29 1,3 49 1,0

Ziek, gehandicapt,dement 35 1,4 16 0,7 51 1,1

Vakantie, zakenreis 72 2,9 61 2,6 133 2,8

Verhuisd, nieuw adres niet
gekend

134 5,5 129 5,6 263 5,5

Adres onvindbaar\
onbestaand\ onbekend

15 0,6 16 0,7 31 0,7

Overleden 1 0,0 0 0,0 1 0,0

Weigering 307 12,5 252 10,9 559 11,7

Verhuisd, nieuw adres wel
gekend

9 0,4 21 0,9 30 0,6

Afspraak gemaakt 3 0,1 5 0,2 8 0,2

Thuis, maar niet in
gelegenheid

13 0,5 10 0,4 23 0,5

Niet thuis 31 1,3 16 0,7 47 1,0

Niemand thuis 130 5,3 143 6,2 273 5,7

Wel thuis, maar niemand
opengedaan

14 0,6 12 0,5 26 0,5

andere 79 3,2 50 2,2 129 2,7

Enquête afgekeurd 18 0,7 21 0,9 39 0,8

Totaal 2453 100,0 2307 100,0 4760 100,0



TABEL 16: OVERZICHT RESPONS PER PROVINCIE NAAR GESLACHT

Antwerpen
Vlaams-
Brabant

Vlaanderen Oost-
Vlaanderen Limburg

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw
Onmiddellijk
interview
afgenomen

63,8 63,1 59,9 55,8 67,2 71,2 60,8 62,9 59,7 67,9

Nooit onderwijs in
Belgïe gevolgd

1,8 2,4 1,0 1,0 0,8 0,3 1,8 2,0 3,0 5,9

Taalbarrière en geen
tolk voorhanden

0,8 1,1 2,1 1,8 0,3 0,6 1,0 2,4 0,0 0,0

Ziek, gehandicapt,
dement

1,4 1,0 1,5 0,8 0,8 0,6 1,6 0,6 1,6 0,3

Vakantie, zakenreis 3,9 1,9 3,6 4,1 2,2 3,3 2,4 2,5 1,9 2,1

Verhuisd, nieuw
adres niet gekend

4,7 4,7 8,5 11,3 3,9 2,4 6,5 6,3 4,2 3,2

Adres onvindbaar\
onbestaand\
onbekend

0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 1,0 0,6 0,2 0,8

Overleden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Weigering 12,2 13,3 11,3 10,3 10,4 10,7 13,3 11,0 14,9 7,2

Verhuisd, nieuw
adres wel gekend

0,4 0,7 0,8 1,3 0,3 0,6 0,2 1,2 0,2 0,8

Afspraak gemaakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5

Thuis, maar niet in
gelegenheid

0,8 0,4 0,3 0,8 0 0,0 0,4 0,4 0,9 0,5

Niet thuis 1,7 1,0 0,3 0,8 2,2 0,6 1,0 0,0 0,9 1,1

Niemand thuis 4,4 6,7 6,2 7,7 6,2 5,3 5,5 5,9 5,1 4,8

Wel thuis, maar
niemand
opengedaan

0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,0 0,4 1,2 0,9 0,5

andere 2,3 2,0 2,8 2,8 4,2 2,7 3,1 1,6 4,4 2,1

Enquête afgekeurd 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 1,4 2,1

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N 768 697 389 389 357 337 510 510 429 374





Bijlage 2: 
Gebruikte vragenlijst



TNS D I M A R S O
Avenue Rogierlaan 240 Vragenlijstnummer :

1030 BRUSSEL VRAGENLIJST
tel. 02/215.19.30 C80(23) Studienummer :
fax 02/216.13.96 (op basis van c78(23)) Datum :

RESPONDENTENNUMMER: |__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|

Het onderzoek waaraan u deelneemt gebeurt in opdracht van de Vlaamse Regering en wordt uitgevoerd door een
onderzoeksgroep, waarbinnen verschillende universiteiten samenwerken (m.n. de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije
Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen).

Bij een grote groep van 23-jarigen in Vlaanderen zal worden nagegaan hoe zij de overgang van school naar werk maakten.
Hiervoor zullen vragen gesteld worden over uw schoolloopbaan (welke studies heeft u gevolgd? welk diploma heeft u
behaald? enz.) en over uw beroepsloopbaan (heeft u werk? waar werkt u? hoe heeft u werk gevonden? enz.).
Tenslotte worden een aantal achtergrondgegevens opgevraagd.

Wij zijn afhankelijk van uw medewerking en van de andere jongeren geboren in 1980 die op toevallige wijze geselecteerd
werden om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten van deze studie zullen enkel in de vorm van statistieken
gepubliceerd worden.

REGISTRATIE EXACT BEGINUUR

|     |     | uur    |     |     | min

*VRAAG 1

Vraag 1
Wat is uw geboortedatum ?
(ENQ. : NOTEER LETTERLIJK EXACTE DATUM)

|     |     |/|     |     |/1980

*VRAAG 2

Vraag 2
Geslacht ?

1: man
2: vrouw
3:



MODULE 1 � SCHOOLLOOPBAAN

Eerst gaan we wat dieper in op uw schoolloopbaan.
We beginnen met een aantal algemene vragen en een uitgebreide beschrijving van uw schoolloopbaan in het secundair en
hoger onderwijs.

*VRAAG 3

Vraag 3
In welk jaar ging u voor het eerst naar de lagere school ?
(ENQ. : NOTEER JAARTAL � VOOR NORMAAL VORDERENDEN IS DAT 1986)

19 |     |     |

*VRAAG 4

Vraag 4
In welk jaar heeft u de lagere school verlaten ?
(ENQ. : NOTEER JAARTAL � VOOR NORMAAL VORDERENDEN IS DAT 1992)

19 |     |     |

*VRAAG 5

Vraag 5
In welk jaar bent u gestart in het secundair onderwijs ?
(ENQ. : NOTEER JAARTAL � VOOR NORMAAL VORDERENDEN IS DAT 1992)

19 |     |     |

Eerst zullen we alle jaren in het VOLTIJDS secundair onderwijs registreren.
Het deeltijds secundair onderwijs (DBSO, Middenstandsopleiding) komt later aan bod.

REGISTRATIE VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS:

*VRAAGa

Vraag a
In het schooljaar xxxx.-.xxxx heeft u toen voltijds secundair onderwijs gevolgd ?

1: ja
2: neen

*VRAAG K4

Vraag K4
Was u in het schooljaar xxxx.-.xxxx gedurende het volledige jaar student
(dwz begonnen in september of oktober tot en met de examens in juni) ?

1: ja
2: neen



FILT: INDIEN CODE 2 OP VRAAG K4

*VRAAG K5

Vraag K5
Bent u � ?

1: laattijdig begonnen (na oktober)
2: vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)
3: laattijdig begonnen (na oktober) en vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6a

Vraag K6a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan aangevat ?

1: november <xxxx>
2: december <xxxx>
3: januari <xxxx>
4: februari <xxxx>
5: maart <xxxx>
6: april <xxxx>
7: mei <xxxx>

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6b

Vraag K6b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF HUIDIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF VOLGENDE MAAND)

FILT: INDIEN CODE 2 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7a

Vraag K7a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan stopgezet ?

1: oktober <xxxx>
2: november <xxxx>
3: december <xxxx>
4: januari <xxxx>
5: februari <xxxx>
6: maart <xxxx>
7: april <xxxx>
8: mei <xxxx>
9: juni <xxxx>



FILT: INDIEN CODE 2 OF 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7b

Vraag K7b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET VORIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET HUIDIGE MAAND)

*VRAAG d

Vraag d
In het schooljaar xxxx.-.xxxx in welk leerjaar zat u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

1: eerste leerjaar
2: tweede leerjaar
3: derde leerjaar
4: vierde leerjaar
5: vijfde leerjaar
6: zesde leerjaar
7: zevende leerjaar (specialisatiejaar)

*FILT: OP BASIS VAN LEERJAAR

*VRAAG e

Vraag e
In welke onderwijsvorm zat u in het schooljaar xxx-xxx ? Was dit � ?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

*FILT: INDIEN EERSTE LEERJAAR (CODE 1 OP VRAAG D)

1: 1A | eerste gemeenschappelijk leerjaar A (1e jaar ASO, TSO of KSO)
2: 1B | eerste leerjaar B (1e jaar BSO), aanpassingsklas
9: BUSO | Buitengewoon Secundair Onderwijs
50: wn-ga
*FILT: INDIEN TWEEDE LEERJAAR (CODE 2 OP VRAAG D)

3: 2A | tweede leerjaar A
4: BVL | tweede beroepvoorbereidend leerjaar
9: BUSO | Buitengewoon Secundair Onderwijs
50: wn-ga
*FILT: INDIEN DERDE LEERJAAR OF HOGER (CODE 3�7 OP VRAAG D)

5: ASO | Algemeen Secundair Onderwijs
6: TSO | Technisch Secundair Onderwijs
7: KSO | Kunstsecundair Onderwijs
8: BSO | Beroepssecundair Onderwijs
9: BUSO | Buitengewoon Secundair Onderwijs (max. leerjaar=5, sommige
      leerlingen doen meerdere malen 5e jaar in verschillende studierichting)
50: wn-ga



*FILT: OP BASIS VAN ONDERWIJSVORM X LEERJAAR

*VRAAG f

Vraag f
Welke studierichting volgde u in het schooljaar xxx-xxx ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)
codeboek �secundair onderwijs� (of open antwoord)

*FILT: VOOR HET 6
DE

 JAAR ASO, TSO OF KSO OF HET 7
DE

 JAAR BSO:

*VRAAG g

Vraag g
In het schooljaar xxxx.-.xxxx welk studieresultaat heeft u toen behaald ?
Heeft u toen een diploma behaald ?

4: ja
5: neen
6: geen examens afgelegd (dit is de enige mogelijkheid als de
   eindmaand <juni)

*FILT: VOOR ALLE ANDERE JAAR-VORM COMBINATIES (OOK 6
DE

 JAAR BSO, OOK 7
de

JAREN ASO, KSO OF TSO):

*VRAAG h

Vraag h
In het schooljaar xxxx.-.xxxx welk studieresultaat heeft u toen behaald ?
Welk attest heeft u toen behaald ?

1: A-attest
2: B-attest
3: C-attest
6: geen examens afgelegd (dit is de enige mogelijkheid als de
   eindmaand <juni)

*VRAAG 6

Vraag 6
Heeft u na dit jaar nog voltijds secundair onderwijs gevolgd ?

1: ja  HERHAAL DEZELFDE REEKS VRAGEN (VRAAG a TOT EN MET VRAAG h)
2: neen
3:



*VRAAG 7

Vraag 7
Hoe waren uw resultaten in het laatste jaar voltijds secundair onderwijs, als u zich vergelijkt met andere leerlingen
van uw school die dezelfde studierichting als u volgden ? Behoorde u volgens uw schoolresultaten, globaal  
beschouwd, tot � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: het eerste kwart (sterksten)
2: het tweede kwart
3: het derde kwart
4: het vierde kwart (zwaksten)
5:

*FILT: STEL VRAAG 8 INDIEN 7
DE

 LEERJAAR IN KALENDERREGISTRATIE

*VRAAG 8

Vraag 8
Waarom bent u aan een zevende jaar secundair onderwijs begonnen ?
Ik som een aantal redenen op. Kan u telkens aangeven in welke mate
deze redenen op u van toepassing zijn ?
(ENQ. : TOON KAART 1)

- om een goed loon te kunnen verdienen
- omdat de meeste van uw klasgenoten / vrienden ook gingen verder

    studeren
- omdat u nog niet wilde gaan werken
- om meer kans te hebben op een (goede) job later
- om het beroep van uw keuze te kunnen uitoefenen
- omdat uw ouders / familie dat graag hadden / verwachtten
- omdat het vanzelfsprekend was dat u het zevende jaar zou volgen
- omdat het onderwerp van de studies u interesseerde
- omdat u zich verder persoonlijk wilde vormen
- omdat u graag studeerde
- omdat u het diploma secundair onderwijs wilde behalen (in het BSO

     kan dit pas na het zevende jaar)
- omdat u zich wilde specialiseren in die richting
- omdat u na het zevende jaar nog hogere studies wilde gaan volgen

Is dit op u � van toepassing ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: helemaal niet
2: eerder niet
3: eerder wel
4: helemaal
5:



*VRAAG 9

Vraag 9
Heeft u ooit deeltijds beroepssecundair onderwijs gevolgd, d.i. een vorming
in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs / Deeltijdse vorming (het DBSO) ?
(opgelet: het gaat hier niet over VIZO opleidingen, deze komen later aan bod)

1: ja
2: neen
3:

DEF ENQ.

Jongeren kunnen vanaf 15 of 16 jaar kiezen voor deeltijds leren.
Deeltijds secundair beroepsonderwijs (DBSO) wordt georganiseerd op
het niveau van de tweede en de derde graad beroepssecundair onderwijs.
De leerling gaat twee dagen per week naar school in een Centrum voor
Deeltijds Onderwijs of Centrum voor Deeltijdse Vorming.
Meestal werkt de jongere de rest van de week, ofwel:
-   met een gewoon (deeltijds) arbeidscontract
-   met een industrieel leercontract
-   met een contract in een Brugproject
-   helpt hij/ zij thuis in de zaak

REGISTRATIE DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO) INDIEN 1 OP VRAAG 9:

*VRAAG a

Vraag a
In welk jaar bent u gestart met het deeltijds beroepssecundair onderwijs ?

        (ENQ. NOTEER JAARTAL)

|     |     |     |     |

We zullen nu alle jaren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs registreren.

*VRAAG b

Vraag b
In het schooljaar xxxx.-.xxxx heeft u toen deeltijds beroepssecundair onderwijs gevolgd ?

1: ja
2: neen

*VRAAG K4

Vraag K4
Was u in het schooljaar xxxx.-.xxxx gedurende het volledige jaar student
(dwz begonnen in september of oktober tot en met de examens in juni) ?

1: ja
2: neen



FILT: INDIEN CODE 2 OP VRAAG K4

*VRAAG K5

Vraag K5
Bent u � ?

1: laattijdig begonnen (na oktober)
2: vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)
3: laattijdig begonnen (na oktober) en vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6a

Vraag K6a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan aangevat ?

1: november <xxxx>
2: december <xxxx>
3: januari <xxxx>
4: februari <xxxx>
5: maart <xxxx>
6: april <xxxx>
7: mei <xxxx>

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6b

Vraag K6b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF HUIDIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF VOLGENDE MAAND)

FILT: INDIEN CODE 2 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7a

Vraag K7a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan stopgezet ?

1: oktober <xxxx>
2: november <xxxx>
3: december <xxxx>
4: januari <xxxx>
5: februari <xxxx>
6: maart <xxxx>
7: april <xxxx>
8: mei <xxxx>
9: juni <xxxx>



FILT: INDIEN CODE 2 OF 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7b

Vraag K7b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET VORIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET HUIDIGE MAAND)

*VRAAG e

Vraag e
In het schooljaar xxxx.-.xxxx in welke graad zat u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

2: tweede graad
3: derde graad

*VRAAG f

Vraag f
Was u tijdens het schooljaar xxxx.-.xxxx in het DBSO �?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

1: tewerkgesteld met een industrieel leercontract
2: overwegend tewerkgesteld
3: af en toe tewerkgesteld
4: nooit tewerkgesteld
50:

*VRAAG g

Vraag g
In het schooljaar xxxx.-.xxxx welke studierichting volgde u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)
Codeboek �Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs� (of open antwoord)

*VRAAG h

Vraag h
Heeft u na dit jaar nog deeltijds beroepssecundair onderwijs gevolgd ?

1: ja -> HERHAAL DEZELFDE REEKS VRAGEN (VRAAG a TOT EN MET VRAAG G)
2: neen
3:



*STEL VRAAG 10 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 9

*VRAAG 10

Vraag 10
Welke van de volgende getuigschriften of attesten m.b.t. deeltijds
leren heeft u behaald in het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: studiegetuigschrift van de tweede graad DBSO
2: studiegetuigschrift van de derde graad DBSO
3: attest van regelmatige lesbijwoning
4: aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer
48: geen van deze
50:

*FILT: STEL VRAAG 11 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG f VOOR DBSO IN KALENDER DBSO

*VRAAG 11

Vraag 11
Welke van de volgende getuigschriften of attesten m.b.t. deeltijds werken
heeft u behaald in het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: kwalificatiegetuigschrift DBSO
2: attest van verworven bekwaamheden
48: geen van deze
50:



*FILT: STEL VRAAG 12 INDIEN CODE 4 OP VRAAG f TIJDENS 1
STE

 JAAR DBSO

*VRAAG 12

Vraag 12
Ik ga nu een aantal mogelijke redenen opsommen waarom jongeren geen
deeltijds werk doen tijdens het eerste jaar DBSO. Kan u telkens zeggen welke
redenen ook op u van toepassing waren?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 2)

Was dit op u van toepassing?

1: u wist niet hoe u moest solliciteren
2: de school ondernam te weinig inspanningen om werk te zoeken
3: werkgevers waren niet geïnteresseerd in jongeren zoals u
4: u had geen zin om te gaan werken
5: u had teveel familiale / persoonlijke problemen (kinderopvang, �)
6: jobs waarvoor u in aanmerking kwam, waren te slecht betaald
7: werkgevers waren wantrouwig omwille van uw kleding en voorkomen
8: u had geen goede opleiding
9: u had teveel gezondheidsproblemen
10: u moest thuis meehelpen
11: jobs waarvoor u in aanmerking kwam, sloten niet aan bij uw opleiding
12: u mocht niet werken van uw ouders (o.a. omwille van verlies aan
      inkomsten, bv. kinderbijslag, �)
13: er waren geen jobs die u aanspraken
14: jobs waarvoor u in aanmerking kwam, waren qua afstand te ver
15: u werkte reeds in het zwart
16: er was te weinig werk
17: werkgevers stelden te hoge eisen

18: geen van deze
19: wn-ga



*FILT: STEL VRAAG 13 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG f TIJDENS 1
STE

 JAAR DBSO

*VRAAG 13

Vraag 13
In welke mate was u tevreden over de volgende elementen
tijdens uw eerste job in het DBSO?

- de inhoud van uw job
- de fysieke werkomstandigheden (lawaai, verluchting, temperatuur, �)
- de werkdruk
- de mogelijkheden om bij te leren tijdens de job
- de mate waarin u initiatief kon nemen
- de begeleiding tijdens de job
- uw werk in zijn geheel

Was u hierover �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 3)

1: heel ontevreden
2: eerder ontevreden
3: noch ontevreden, noch tevreden
4: eerder tevreden
5: heel tevreden
6:

*VRAAG 14

Vraag 14
Ging u tijdens uw laatste jaar secundair onderwijs naar � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR �
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een vrije (katholieke) school
2: een gemeenschapsschool
3: een provinciale, stedelijke of gemeentelijke school
4: een methodeschool (Steiner, �)
5: een andere school (private school, internationale school, �)
6:



*VRAAG 15

Vraag 15
Heeft u ooit een VIZO-opleiding gevolgd, d.i. de leertijd van de
middenstand (een leercontract) of een ondernemersopleiding in een
Centrum voor Middenstandsopleiding (CMO) ?

1: ja
2: neen
3:

DEF ENQ. Leerlingen kunnen ook vanaf 15 of 16 jaar kiezen
voor de leertijd van de middenstand. Deze leerlingen werken
met een leerovereenkomst bij een zelfstandige (kapper, bakker, slager, kleinhandel, �)
in een kleine of middelgrote onderneming en volgen één dag
per week les in een Centrum voor Middenstandsopleiding (CMO),
erkend door het VIZO (Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen).
Na de leertijd kan men ook een ondernemersopleiding bij
het VIZO volgen.
Deze opleiding duurt twee tot drie jaar en betreft het beheer van een KMO
en het uitoefenen van een zelfstandig beroep. Men kan hiermee een distributie-
en /of vestigingsattest bekomen.

REGISTRATIE MIDDENSTANDSOPLEIDING (VIZO, CMO):

*VRAAG a

Vraag a
In welk jaar bent u gestart met een VIZO-opleiding ?

      (ENQ. NOTEER JAARTAL)

|     |     |     |     |

We zullen alle jaren in een VIZO-opleiding registreren.

*VRAAG b

Vraag b
In het schooljaar xxxx-xxxx  heeft u toen een VIZO-opleiding gevolgd ?

1: ja
2: neen

*VRAAG K4

Vraag K4
Was u in het schooljaar xxxx.-.xxxx gedurende het volledige jaar student
(dwz begonnen in september of oktober tot en met de examens in juni) ?

1: ja
2: neen



FILT: INDIEN CODE 2 OP VRAAG K4

*VRAAG K5

Vraag K5
Bent u � ?

1: laattijdig begonnen (na oktober)
2: vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)
3: laattijdig begonnen (na oktober) en vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6a

Vraag K6a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan aangevat ?

1: november <xxxx>
2: december <xxxx>
3: januari <xxxx>
4: februari <xxxx>
5: maart <xxxx>
6: april <xxxx>
7: mei <xxxx>

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6b

Vraag K6b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF HUIDIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF VOLGENDE MAAND)

FILT: INDIEN CODE 2 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7a

Vraag K7a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx.-.xxxx dan stopgezet ?

1: oktober <xxxx>
2: november <xxxx>
3: december <xxxx>
4: januari <xxxx>
5: februari <xxxx>
6: maart <xxxx>
7: april <xxxx>
8: mei <xxxx>
9: juni <xxxx>



FILT: INDIEN CODE 2 OF 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7b

Vraag K7b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET VORIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET HUIDIGE MAAND)

*VRAAG e

Vraag e
In het schooljaar xxxx-xxxx in welk leerjaar zat u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

1: eerste overgangsjaar
2: tweede overgangsjaar
3: eindjaar

*VRAAG f

Vraag f
In het schooljaar xxxx-xxxx welk type volgde u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

 1: LT   | leertijd, leerovereenkomst
 2: OND  | ondernemersopleiding
50:

*VRAAG g

Vraag g
In het schooljaar xxxx-xxxx welke studierichting volgde u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)
Codeboek �VIZO-opleidingen� (of open antwoord)

*VRAAGh

Vraag h
Heeft u na dit jaar nog een VIZO-opleiding gevolgd ?

1: ja -> HERHAAL DEZELFDE REEKS VRAGEN (VRAAG a TOT EN MET VRAAG g)
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 16 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 15

*VRAAG 16

Vraag 16
Welke van de volgende getuigschriften of attesten heeft u behaald in
de VIZO-middenstandsopleiding ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: getuigschrift van de leerovereenkomst (leercontract/leertijd)
2: getuigschrift van de ondernemersopleiding
3: aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer
   (distributie-attest, vestigingsattest)
48: geen van deze
50:

*FILT: STEL VRAAG 17 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 15 EN CODE 1 OP VRAAG f

*VRAAG 17

Vraag 17
In welke mate was u tevreden over de volgende elementen van uw eerste job
tijdens de VIZO-middenstandsopleiding?

- de inhoud van uw job
- de fysieke werkomstandigheden (lawaai, verluchting, temperatuur, �)
- de werkdruk
- de mogelijkheden om bij te leren tijdens de job
- de mate waarin u initiatief kon nemen
- de begeleiding tijdens de job
- uw werk in zijn geheel

Was u hierover �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 4)

1: heel ontevreden
2: eerder ontevreden
3: noch ontevreden, noch tevreden
4: eerder tevreden
5: heel tevreden
6:

DOOR COMPUTER MAXIMAAL BEHAALDE DIPLOMA VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LATEN BEREKENEN EN DOOR RESPONDENT LATEN BEVESTIGEN- ALGORITME

(zodat onmiddellijk correcties kunnen worden gemaakt indien nodig)

*VRAAG 18

Vraag 18
Als controle dat we alles over uw secundaire studies correct hebben
geregistreerd, zie ik hier als resultaat dat u het diploma /
getuigschrift < > in het secundair onderwijs heeft behaald. Klopt dit?
(ENQ: INDIEN DIT NIET KLOPT, WIJZIG OF VUL VOORGAANDE  GEGEVENS AAN)



*FILT: STEL VRAAG 19 INDIEN GEEN DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT BEHAALD IN HET SECUNDAIR

ONDERWIJS

*VRAAG 19

Vraag 19
Als controle dat we alles over uw secundaire studies correct hebben
geregistreerd, begrijp ik het goed dat u in het secundair onderwijs
geen diploma of getuigschrift van het 6de jaar heeft behaald?

(ENQ: INDIEN DIT NIET KLOPT, WIJZIG OF VUL VOORGAANDE  GEGEVENS AAN)

*FILT: STEL VRAAG 20 INDIEN GEEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

*VRAAG 20

Vraag 20
Heeft u het diploma / getuigschrift secundair onderwijs van het 6de

jaar secundair onderwijs eventueel later nog langs een andere weg
(bv. Middenjury - Centrale Examencommissie , tweedekansonderwijs, �)
behaald ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: ja, het diploma secundair onderwijs (niveau 6 ASO, 6 TSO, of 7 BSO)
2: ja, het getuigschrift secundair onderwijs (niveau 6 BSO)
3: neen
4:

*VRAAG 21

Vraag 21
Bent u ooit aan hoger onderwijs begonnen ? Hiermee bedoelen we studies
aan de universiteit, in het hoger onderwijs van één of twee cycli
(korte of lange type) of een hogere uniformopleiding (zoals politie,
leger, piloot, steward(ess), �) of de 4de graad BSO ?

1: ja
2: neen
3:

REGISTRATIE HOGER ONDERWIJS (INDIEN 1 OP VRAAG 21):

*VRAAG a

Vraag a
 In welk jaar bent u gestart met hoger onderwijs ?

(ENQ. NOTEER JAARTAL )

|     |     |     |     |

We zullen alle jaren in het hoger onderwijs registreren.



*VRAAG b

Vraag b
We gaan het nu hebben over uw studies hoger onderwijs in het schooljaar xxxx-xxxx.
Volgde u in het schooljaar xxx�xxx � ?
(ENQ.: IAJ IS GEEN COMBINATIE VAN TWEE STUDIES!)

1: 1 studie in het hoger onderwijs
2: meerdere  studies in het hoger onderwijs tegelijkertijd
0: in dit schooljaar geen HOGER onderwijs gevolgd

*FILT: STEL VRAAG C INDIEN COMBINATIE VAN STUDIES (vraag b=2)

Vraag c
Hoeveel studies hoger onderwijs volgde u dan in het schooljaar xxxx-xxxx?

2: 2 studies in het hoger onderwijs tegelijkertijd
3: 3 studies in het hoger onderwijs tegelijkertijd
4: 4 studies in het hoger onderwijs tegelijkertijd

!!!! INDIEN COMBINATIE VAN STUDIES STEL DE VRAGEN EERST VOOR <UW BELANGRIJKSTE

STUDIE>, VERVOLGENS VOOR <UW TWEEDE STUDIE>, enz. IN HET SCHOOLJAAR XXX-XXX

*VRAAG K4

Vraag K4
Was u in het schooljaar xxxx-xxxx gedurende het volledige jaar student
(dwz begonnen in september of oktober tot en met de examens in juni) ?

1: ja
2: neen

FILT: INDIEN CODE 2 OP VRAAG K4

*VRAAG K5

Vraag K5
Bent u � ?

1: laattijdig begonnen (na oktober)
2: vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)
3: laattijdig begonnen (na oktober) en vroegtijdig gestopt (vóór de examens in juni)

FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6a

Vraag K6a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx-xxxx dan aangevat ?

1: november <xxxx>
2: december <xxxx>
3: januari <xxxx>
4: februari <xxxx>
5: maart <xxxx>
6: april <xxxx>
7: mei <xxxx>



FILT: INDIEN CODE 1 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K6b

Vraag K6b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF HUIDIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT VANAF VOLGENDE MAAND)

FILT: INDIEN CODE 2 OF CODE 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7a

Vraag K7a
Wanneer hebt u het schooljaar xxxx-xxxx dan stopgezet ?

1: oktober <xxxx>
2: november <xxxx>
3: december <xxxx>
4: januari <xxxx>
5: februari <xxxx>
6: maart <xxxx>
7: april <xxxx>
8: mei <xxxx>
9: juni <xxxx>

FILT: INDIEN CODE 2 OF 3 OP VRAAG K5

*VRAAG K7b

Vraag K7b
Was dit in de eerste of de tweede helft van de maand ?

1: eerste helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET VORIGE MAAND)

2: tweede helft (AUTOMATISCH TOEWIJZING VAN STUDENT TOT EN MET HUIDIGE MAAND)

*VRAAG f

Vraag f
In het schooljaar xxxx-xxxx welk onderwijstype volgde u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

 1: universiteit
 2: hoger onderwijs van het lange type, van 2 cycli

3: hoger onderwijs van het korte type, van 1 cyclus
4: uniformberoepen
5: vierde graad beroepssecundair onderwijs
6: academische initiele lerarenopleiding (aggregaat) (d.i. de opleiding tot �geaggregeerde voor het secundair

onderwijs - groep 2� om les te kunnen geven in de tweede en derde graad secundair onderwijs, eventueel in het
hoger onderwijs)

7: voortgezette hogere opleidingen (specialisaties, aanvullende studies, d.i. opleidingen waarvoor wel een diploma
hoger onderwijs vereist is om toegelaten te worden, die min of meer in het verlengde liggen van wat in het hoger
onderwijs werd gestudeerd en eventueel een specialisatie, uitdieping zijn van voorgaande hogere studies)

8: doctoraatsopleiding
50:



*VRAAG e

Vraag e
In het schooljaar xxxx-xxxx in welk leerjaar zat u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

1: eerste leerjaar
2: tweede leerjaar
3: derde leerjaar
4: vierde leerjaar
5: vijfde leerjaar
6: zesde leerjaar
7: zevende leerjaar
0: enige kandidatuur (d.i. studenten die omwille van een voorafgaande
    opleiding vrijstellingen krijgen voor bepaalde vakken en een
    studiejaar mogen volgen waarin tegelijkertijd vakken van de eerste
    en tweede kandidatuur gegeven worden)

*FILT: ENKEL INDIEN CODE 12 OP VRAAG K IN VOORGAANDE LEERJAAR

*VRAAG g

Vraag g
In het schooljaar xxxx-xxxx volgde u toen een individueel aangepast jaarprogramma ?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG h

Vraag h
In het schooljaar xxxx-xxxx welke studierichting volgde u toen ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)
Codeboek �Hoger Onderwijs� (specifiek naargelang type + open antwoord mogelijk /
Voor codes 6-8 vraag f is er geen codeboek, dus enkel open antwoord)

*FILT: STEL VRAAG J NIET INDIEN VROEGER GESTOPT MET STUDEREN IN BETREFFENDE

SCHOOLJAAR

*VRAAG j

Vraag j
Had u tweede zit in het schooljaar xxxx-xxxx ?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG K EN L NIET INDIEN SCHOOLJAAR 2003-2004

*VRAAG k

Vraag k
Welk studieresultaat behaalde u in het schooljaar xxxx-xxxx ?
(ENQ.: INDIEN IAJ, AANDUIDEN OF MEN GESLAAGD IS VOOR HET LAAGSTE JAAR)

Afstudeerjaar:

1: diploma, geslaagd met grote of grootste onderscheiding
2: diploma, geslaagd met onderscheiding
3: diploma, geslaagd op voldoende wijze
Deeltijdse studie: het eerste deel

4: studeert deeltijds, toegelaten tot tweede deel van het jaar
5: studeert deeltijds, niet toegelaten tot tweede deel van het jaar
Alle andere:

6: geslaagd met grote of grootste onderscheiding
7: geslaagd met onderscheiding
8: geslaagd op voldoende wijze
9: niet geslaagd, maar wel alle examens afgelegd
10: niet alle examens afgelegd
11: geen examens afgelegd
12: niet geslaagd, maar volgt volgend jaar Individueel Aangepast
     Jaarprogramma (DEF: IAJ (individueel aangepast jaarprogramma) d.i.
     bissers met vrijstellingen in hun bisjaar, die al vakken van het
     volgende leerjaar volgen)

*VRAAG l

Vraag l
Heeft u na dit jaar nog HOGER onderwijs gevolgd ?

1: ja -> HERHAAL DEZELFDE REEKS VRAGEN (VRAAGb TOT EN MET VRAAGk)
2: neen
3:

*VRAAG X

Vraag X
Volgens onze registratie heeft u volgende diploma's / attesten behaald:
Klopt het dat u volgend(e) diploma(�s)/attesten heeft behaald, en is de lijst volledig ?
Overzicht van alle behaalde diploma�s, afgeleid uit de kalenderregistraties; deze worden ter bevestiging /

aanvulling aan de respondent voorgelegd

(ENQ. TOON KAART)
1: ja
2: neen
50:



*FILT: STEL VRAAG Y INDIEN CODE 2 OP VRAAG X

*VRAAG Y

Vraag Y
Welk(e) diploma(s) heeft u dan behaald ?

Behaalde onderwijs diploma's of getuigschriften:
Voltijds secundair onderwijs

1: eerste graad algemeen secundair onderwijs (1A-2A)
2: eerste graad beroepsvoorbereidend secundair onderwijs (1B-BVL)
3: tweede graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO tem.4e jaar)
4: tweede graad kunstsecundair onderwijs (KSO t.em. 4e jaar)
5: tweede graad technisch secundair onderwijs (TSO t.em. 4e jaar)
6: tweede graad beroepssecundair onderwijs (BSO t.em. 4e jaar)
7: derde graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO tem. 6e jaar)
8: derde graad kunstsecundair onderwijs (KSO t.e.m. 6e jaar)
9: derde graad technisch secundair onderwijs (TSO t.e.m. 6e jaar)
10: derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO t.e.m. 6e jaar)
11: zevende jaar algemeen vormend secundair onderwijs (ASO tem.7e jaar)
12: zevende jaar kunstsecundair onderwijs (KSO t.e.m. 7e jaar)
13: zevende jaar technisch secundair onderwijs (TSO t.e.m. 7e jaar)
14: zevende jaar beroepssecundair onderwijs (BSO t.e.m. 7e jaar)
Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

15: tweede graad deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
16: derde graad deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
17: kwalificatiegetuigschrift (DBSO)
Middenstandsopleidingen (VIZO)

18: leertijd van de middenstand (VIZO)
19: ondernemersopleiding van de middenstand (VIZO)
Hoger onderwijs

20: vierde graad beroepssecundair onderwijs
21: hoger onderwijs van één cyclus
22: hoger onderwijs van twee cycli
23: uniformopleiding
24: universiteit: kandidatuursdiploma
25: universiteit: licentiaatsdiploma
26: aggregaat
27: universitair voortgezette opleiding: aanvullend (GAS)
28: universitair voortgezette opleiding: gespecialiseerd (GGS, Master, �)
29: doctoraatsopleiding
30: doctoraat



*FILT: STEL VRAAG 22 TOT EN MET VRAAG 28 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 21

*VRAAG 22

Vraag 22
Waarom bent u aan hoger onderwijs begonnen ?
Ik som een aantal redenen op. Kan u telkens aangeven in welke mate
deze redenen op u van toepassing waren ?
(ENQ. : TOON KAART 5)

- om een goed loon te kunnen verdienen
- omdat de meeste van uw klasgenoten / vrienden ook gingen verder

   studeren
- omdat u nog niet wilde gaan werken
- om meer kans te hebben op een (goede) job later
- om het beroep van uw keuze te kunnen uitoefenen
- omdat uw ouders / familie dat graag hadden / verwachtten
- omdat het vanzelfsprekend was dat u zou verder studeren
- omdat het onderwerp van de studies u interesseerde
- omdat u zich verder persoonlijk wilde vormen
- omdat u graag studeerde

Was dit voor u � van toepassing ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: helemaal niet
2: eerder niet
3: eerder wel
4: helemaal
5:

*VRAAG 23

Vraag 23
Hoe heeft u op studiegebied de overgang van het secundair naar het
eerste jaar hoger onderwijs ervaren ? Was dit � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: heel gemakkelijk
2: eerder gemakkelijk
3: eerder moeilijk
4: heel moeilijk
5:



*VRAAG 24

Vraag 24
In hoeverre lag de studierichting waarin u startte in het hoger
onderwijs volgens u inhoudelijk in de lijn van uw afstudeerrichting
in het secundair onderwijs ? Lag dit � in dezelfde lijn ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: helemaal niet
2: eerder niet
3: eerder wel
4: helemaal
5:

*VRAAG 25

Vraag 25
Als u nu terugkijkt op uw 1ste jaar hoger onderwijs, hoe goed was u
dan bij de start geïnformeerd over de volgende elementen ?

- de hoeveelheid theorievakken van uw studierichting
- de precieze inhoud van de vakken
- de intellectuele vereisten om te slagen
- de werkkracht die nodig was

Was u hierover bij de start van het eerste jaar hoger
onderwijs � geïnformeerd ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 6)

1: voldoende
2: te weinig
3: veel te weinig
4: helemaal niet
5:



*VRAAG 26

Vraag 26
Zou u mij kunnen zeggen in welke mate volgende uitspraken over het
eerste jaar hoger onderwijs op u van toepassing waren ?

In het eerste jaar hoger onderwijs �
- had u onvoldoende basis vanuit het secundair onderwijs
- was de hoeveelheid te verwerken leerstof te groot
- viel de inhoud van de vakken tegen
- was de gekozen studierichting te moeilijk
- had u geen goede studiemethode
- had u onvoldoende gestudeerd
- maakten persoonlijke omstandigheden het studeren moeilijk

Was dit tijdens het eerste jaar hoger onderwijs � op u van
toepassing ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 7)

1: helemaal niet
2: eerder niet
3: eerder wel
4: helemaal
5:

*VRAAG 27

Vraag 27
Heeft u tijdens uw hogere studies ooit van een studiebeurs kunnen
genieten ?

1: ja
2: neen
3:



*VRAAG 28

Vraag 28
Wat is de naam en het adres van de universiteit of hogeschool waar u
het laatste jaar hoger onderwijs gevolgd (voortgezette opleiding
uitgesloten) heeft of nog volgt ?
(ENQ.: LET OP: NOTEER DE NAAM EN HET ADRES VAN DE LOKALE AFDELING
(FACULTEIT, DEPARTEMENT, �) EN NIET VAN DE HOOFDZETEL VAN
DE INSTELLING)

(ENQ.: Noteer de naam en het adres van de lokale vestiging en niet
van de hoofdzetel van de instelling. Bv.
Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde,
Begijnendreef 25, 2300 Turnhout
en niet de hoofdzetel: Katholieke Hogeschool Kempen,
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel)

Naam :
(Straat:)
Postcode : |     |     |     |     |

(CODES VOORZIEN VOOR ANDERE LANDEN � ZIE CODEBOEK)

Gemeente :



*FILT : STEL VRAAG 29 INDIEN BIJ KALENDERREGISTRATIE VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERJAAR = 7 NIET VOORKOMT EN INDIEN CODE 2 OP VRAAG 21

*VRAAG 29

Vraag 29
Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom mensen geen verdere
studies meer volgen na het secundair onderwijs. Ik som er een aantal
op. Kan u telkens aangeven in welke mate deze redenen voor u van
toepassing waren ?

- u was ervan overtuigd dat u zo ook een job met een goed loon kon
  vinden
- de meeste van uw klasgenoten / vrienden gingen ook niet verder

      studeren
- u was het beu om naar school te gaan en te studeren
- u had een interessante werkaanbieding gekregen / u had een job gevonden
- u kon meer geld verdienen door te gaan werken
- uw ouders / familie vonden dat u beter kon gaan werken
- het was vanzelfsprekend dat u niet zou verder studeren
- u wilde het beroep waarvoor u gestudeerd had, uitoefenen
- u kan uw beroep even goed leren terwijl u het uitoefent
- werken is veel leuker dan studeren
- het volgen van verdere studies was te duur
- u dacht dat u verdere studies niet zou aankunnen

Was dit op u � van toepassing ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 8)

1: helemaal niet
2: eerder niet
3: eerder wel
4: helemaal
5:

*VRAAG 30

Vraag 30
Heeft u ooit een studieperiode in het buitenland doorgebracht
van minstens twee maanden ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 31 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 30

*VRAAG 31

Vraag 31
Hoeveel studieperiodes van minimum 2 maanden bracht u in het
buitenland door ?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|     |     |



*FILT: STEL VRAAG 32 VOOR HET AANTAL STUDIEPERIODES IN VRAAG 31

*VRAAG 32

Vraag 32

Wat is de begindatum van de xx(st)e studieperiode van minimum twee maanden in het buitenland ?
    (ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

Wat is de einddatum van de xx(st)e studieperiode van minimum twee maanden in het buitenland ?
        (ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

HERHAAL DEZELFDE VRAGEN VOOR VOLGENDE PERIODES IN HET BUITENLAND

*VRAAG 33a

Vraag 33a
Als u opnieuw zou moeten kiezen, zou u dan :
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: dezelfde studies doen als u (gevolgd hebt / nu volgt)
2: in een andere studierichting en / of �niveau willen afstuderen
3:

*FILT: INDIEN CODE 2 OP VRAAG 33a

*VRAAG 33b

Vraag 33b
In welke studierichting en / of -niveau zou u dan wel willen zijn afgestudeerd ?

     (ENQ. ZOEK IN LIJST)
CODEBOEK ALLE STUDIERICHTINGEN (of open antwoord))

*VRAAG 34

Vraag 34
Heeft u een rijbewijs (brommer, moto, auto, �) ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 35 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 34

*VRAAG 35

Vraag 35
Wanneer heeft u dit behaald (voor de 1ste keer) ?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |



MODULE 2 � WERKERVARING TIJDENS SCHOOLLOOPBAAN

Nu zullen we even dieper ingaan op werkervaring die u eventueel hebt
opgedaan tijdens uw studies. Hiermee bedoelen we ondermeer stages en
vakantiejobs.

*VRAAG 36

Vraag 36
Heeft u ooit tijdens uw studies secundair onderwijs (t.e.m. het 7de

jaar) stage gevolgd in een onderneming of instelling? Werkervaring in
het kader van deeltijds onderwijs (DBSO of VIZO) telt niet mee.

DEF. ENQ. De (leerlingen)stage bestaat uit een al dan niet aaneengesloten
periode waarin studenten praktijkervaring opdoen in een
onderneming of instelling. Het doel van stages is een begeleide
kennismaking met een reële arbeidssituatie vooraleer de jongere
echt de stap naar de arbeidsmarkt zet.

De meeste stages zijn onbetaald, maar in bepaalde richtingen,
ondernemingen, � kan toch een vergoeding aan de stagiair(e) worden
toegekend. Let op ! Het gaat hier enkel om stages tijdens de studies.
Dit mag niet worden verward met stagecontracten voor schoolverlaters.

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 37 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 36

*VRAAG 37

Vraag 37
Tijdens hoeveel schooljaren in het secundair onderwijs heeft u als
stagiair(e) gewerkt in een onderneming of instelling?
(ENQ: NOTEER AANTAL)

|__| schooljaren



*FILT: STEL VRAAG 38 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 36

*VRAAG 38

Vraag 38
Hoeveel heeft u tijdens het secundair onderwijs in het totaal als stagiair(e)
gewerkt ?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

|__|__|__| uren
|__|__|__| dagen
|__|__|__| weken
|__|__|__| maanden

* FILT: STEL VRAAG 39 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 21

*VRAAG 39

Vraag 39
Heeft u ooit tijdens uw studies hoger onderwijs stage gevolgd in
een onderneming of instelling?

1: ja

2: neen → *DOORG SCHERM 1

3: → *DOORG SCHERM 1

*FILT: STEL VRAAG 40 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 39

*VRAAG 40

Vraag 40
Tijdens hoeveel schooljaren in het hoger onderwijs heeft u als
stagiair(e) gewerkt in een onderneming of instelling?
(ENQ: NOTEER AANTAL)

|__| schooljaren

*FILT: STEL VRAAG 41 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 39

*VRAAG 41

Vraag 41
Hoeveel heeft u tijdens het hoger onderwijs in het totaal als stagiair(e) gewerkt ?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

|__|__|__| uren
|__|__|__| dagen
|__|__|__| weken
|__|__|__| maanden



*SCHERM 1

Laten we het nu hebben over de betaalde werkervaring.
Het gaat hier om elke betaalde werkervaring tijdens de studies,
met uitzondering van stages tijdens de studies en alle werkervaring
tijdens het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) of
middenstandsopleidingen (VIZO). De meest voorkomende vormen van betaald
werk tijdens de studies zijn vakantiewerk of werk als jobstudent, waarvoor
een �arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten�
wordt afgesloten. Eventuele werkervaring tijdens de studies waarvoor
geen contract aanwezig was (bv. bij familie) moet ook worden geregistreerd
indien daarvoor een vergoeding werd ontvangen.

(ENQ.: Let op! Eventuele jobs tijdens de studies met een regulier
arbeidscontract (als arbeider, bediende, �) moeten hier niet worden
opgevraagd, maar vallen onder de algemene definitie van werk
(en komen later in het interview aan bod)!)

*VRAAG 43

Vraag 43
Heeft u tijdens uw studies secundair onderwijs gewerkt tegen
betaling (dit kan zowel tijdens het schooljaar als tijdens de
vakantie zijn)?

1: ja

2: neen →→→→ *DOORG VRAAG 46

3: →→→→ *DOORG VRAAG 46

*VRAAG 44

Vraag 44
Was dit�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

(ENQ.: Een schooljaar definiëren we hier van september tot augustus.
Vakantiejobs in de vakantie tussen het laatste jaar secundair onderwijs
en het eerste jaar hoger onderwijs, behoren dus nog tot de periode
van het secundair onderwijs)

1: hoofdzakelijk tijdens het schooljaar
2: hoofdzakelijk tijdens de vakantie
3: beide
4:



*VRAAG 45

Vraag 45
Hoeveel heeft u tijdens het secundair onderwijs in het totaal tegen betaling
gewerkt ?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

|__|__|__| uren
|__|__|__| dagen
|__|__|__| weken
|__|__|__| maanden

*FILT: STEL VRAAG 46 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 21

*VRAAG 46

Vraag 46
Heeft u tijdens uw studies hoger onderwijs gewerkt tegen
betaling (dit kan zowel tijdens het schooljaar als tijdens de
vakantie zijn)?

1: ja

2:neen →→→→ *DOORG MODULE �ZOEKGEDRAG� VRAAG 49

3: →→→→ *DOORG MODULE �ZOEKGEDRAG� VRAAG 49

*VRAAG 47

Vraag 47
Was dit �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(Een schooljaar definiëren we van september tot juni.
Vakantiejobs in de vakantie tussen het laatste jaar secundair
onderwijs en het eerste jaar hoger onderwijs, behoren nog tot de
periode van het secundair onderwijs)

1: hoofdzakelijk tijdens het schooljaar
2: hoofdzakelijk tijdens de vakantie
3: beide
4:



*VRAAG 48

Vraag 48
Hoeveel heeft u tijdens het hoger onderwijs in het totaal tegen
betaling gewerkt ?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

|__|__|__| uren
|__|__|__| dagen
|__|__|__| weken
|__|__|__| maanden



MODULE 3 � ZOEKGEDRAG

Voor we uw beroepsloopbaan bespreken, zullen we eerst een aantal vragen stellen
over eventuele zoekactiviteiten die u ondernomen heeft om een job te vinden.

*VRAAG 49

Vraag 49
Hebt u ooit gezocht naar werk (zoeken naar vakantiewerk of werk als
jobstudent telt niet mee) ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 50

Vraag 50
Heeft u ooit een job gehad, van minstens 2 weken (vakantiewerk of
werk als jobstudent telt niet mee) ?
(ENQ: OOK DE HUIDIGE JOB TELT MEE)

DEF. ENQ. Onder een job verstaan we elke betaalde job van minstens 1 uur
per week met een regulier arbeidscontract, d.w.z. als arbeider of bediende of
als zelfstandige of helper (meewerkend familielid zonder vergoeding en arbeidscontract).
We spreken van een nieuwe job indien wordt veranderd van werkgever en/of functie.

Hiermee wordt niet bedoeld:
stages in het kader van de studies in het secundair of hoger onderwijs,
werkervaring tijdens het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
of middenstandsopleidingen (VIZO), werk als jobstudent of vakantiewerk

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 51 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49 OF CODE 1 OP VRAAG 50

*VRAAG 51

Vraag 51
Wenste u aanvankelijk een voltijdse of een deeltijdse job of had u
geen voorkeur ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een voltijdse job
2: een deeltijdse job
3: geen voorkeur
4:



*FILT: STEL VRAAG 52 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49 OF CODE 1 OP VRAAG 50

*VRAAG 52

Vraag 52
Wenste u aanvankelijk een job als zelfstandige of als loontrekkende
of had u geen voorkeur ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een job als zelfstandige
2: een job als loontrekkende
3: geen voorkeur
4:

*FILT: STEL VRAAG 53 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49

*VRAAG 53

Vraag 53
Wanneer bent u voor het eerst beginnen zoeken naar een job ? Zoeken
naar werk als jobstudent of naar vakantiewerk telt niet mee.
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     | / |     |     |     |     |
2: weet het tijdstip niet meer
50:

*FILT: STEL VRAAG 54 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49

*VRAAG 54

Vraag 54
Heeft u gezocht naar financiële middelen, licenties, gebouwen of
apparatuur, � om een zelfstandige activiteit uit te oefenen ?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 55 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49

*VRAAG 55

Vraag 55
Op welke van de volgende instanties / organisaties heeft u een beroep
gedaan om een job te vinden ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: VDAB
2: interimkantoor
3: PWA
4: selectiebureau
5: ondernemingen (opendeurdagen, �)
6: plaatsingsdienst van de school
7: jobbeurzen
8: persoonlijke relaties
9: andere organisaties (vakbonden, vzw�s, gemeentediensten, �)

10: geen van deze
50:

*FILT: STEL VRAAG 56 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 49

*VRAAG 56

Vraag 56
Welke van de volgende zaken heeft u geraadpleegd of gedaan om een job
te vinden ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: VDAB WISS/KISS
2: personeelsadvertenties in kranten
3: personeelsadvertenties op Internet
4: personeelsadvertenties op teletekst, regionale TV of radio
5: vrije sollicitaties
6: deelname wervingexamens
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)

7: geen van deze
50:

*VRAAG 57

Vraag 57
Wanneer heeft u zich voor de eerste keer ingeschreven bij de VDAB ?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     |/|     |     |     |     |
2: weet het tijdstip niet meer
3: u heeft zich nooit ingeschreven bij de VDAB
50:



*FILT: STEL VRAAG 58 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 55

*VRAAG 58

Vraag 58
Wanneer heeft u zich voor de eerste keer ingeschreven bij een
uitzendkantoor (interimkantoor)?
Zoeken naar werk als jobstudent of naar vakantiewerk via een
interimkantoor telt niet mee.
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     |/|     |     |     |     |
2: u weet het tijdstip niet meer
50:

*FILT: STEL VRAAG 59 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 21

*VRAAG 59

Vraag 59
Heeft u tijdens uw studies sollicitatiebrieven leren schrijven of een
curriculum vitae leren opstellen ?

1: ja, enkel in het secundair onderwijs
2: ja, enkel in het hoger onderwijs
3: ja, in beide
4: neen, in geen van beide
5:

*FILT: STEL VRAAG 60 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 21

*VRAAG 60

Vraag 60
Heeft u tijdens uw studies sollicitatiebrieven leren schrijven of een
curriculum vitae leren opstellen ?

1: ja
2: nee
3:



*FILT: STEL VRAAG 61 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 21

*VRAAG 61

Vraag 61
Heeft u tijdens uw studies informatie gekregen over � ?

- de VDAB
- bedrijven, uitzendkantoren (interimkantoren), kantoren voor werving
  en selectie
- het zoeken van werk via
  personeelsadvertenties (krant, teletekst, internet �)
- jobbeurzen of de mogelijkheid tot het bezoeken van een jobbeurs
- zelfstandig ondernemen

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: ja, enkel in het secundair onderwijs
2: ja, enkel in het hoger onderwijs
3: ja, in beide
4: neen, in geen van beide
5:

*FILT: STEL VRAAG 62 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 21

*VRAAG 62

Vraag 62
Heeft u tijdens uw studies informatie gekregen over � ?

- de VDAB
- bedrijven, uitzendkantoren (interimkantoren), kantoren voor werving

    en selectie
- het zoeken van werk via
  personeelsadvertenties (krant, teletekst, internet �)
- jobbeurzen of de mogelijkheid tot het bezoeken van een jobbeurs
- zelfstandig ondernemen

1: ja
2: neen
3:



*VRAAG 63

Vraag 63
Hieronder volgen een aantal uitspraken over de houding die mensen
kunnen aannemen tegenover werken en niet werken. Kan u voor elke uitspraak
zeggen of u hiermee akkoord gaat?

- werken doet men vooral om geld te verdienen
- werken geeft u het gevoel iets zinvol te doen
- het is beter om gelijk welk werk aan te nemen dan om werkloos te zijn
- wie niet werkt, verveelt zich dikwijls
- wie niet werkt, is meer ontspannen
- het soort werk dat men doet is niet belangrijk, als men er maar geld
  mee verdient
- werken doet men vooral om met belangrijke en interessante dingen
  bezig te zijn
- werken is het belangrijkste in het leven van een mens
- wie niet werkt, heeft overdag nergens zin in
- wie niet werkt, kan doen wat hij zelf belangrijk vindt
- werken doet men vooral om zekerheid en stabiliteit in het leven
  te hebben
- werken doet men vooral om met creatieve dingen en nieuwe ideeën
  bezig te kunnen zijn
- men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als men ook werkt
- wie werkt, zal zich minder eenzaam voelen
- ook wie niet werkt, kan zijn tijd nuttig besteden

Gaat u hiermee�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 9)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: eerder wel akkoord
4: helemaal akkoord
5:



MODULE 4 � WERKEN

Nu zullen we uitgebreid ingaan op uw beroepscarrière.
Daartoe zullen we eerst proberen uw beroepsloopbaan te reconstrueren,
waarna we voor elke periode een aantal vragen zullen stellen.

DEF. ENQ. We beschouwen iemand als werkend als hij/zij een betaalde job
heeft van minstens 1 uur per week, voor minstens twee weken en 1 dag
 (meer dan de helft van een kalendermaand), met een regulier arbeidscontract
(d.w.z. als bediende of arbeider) of als zelfstandige of helper
(meewerkend familielid zonder vergoeding en arbeidscontract).
(OPM : ONBEZOLDIGD VRIJWILLIGER IS NIET WERKEN)

REGISTRATIE VAN DE VERSCHILLENDE PERIODES EN JOBS (INDIEN CODE 1 OP VRAAG 50)

*VRAAG a

Vraag a
Wanneer begon de x (st)e  periode dat u werkte ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien begin periode werken in eerste helft van de maand,
      wijs het begin dan toe aan de maand zelf,
      indien het begin van de periode in de tweede helft van de maand,
      wijs het begin dan toe aan de volgende maand.

*VRAAG b

Vraag b
Wanneer eindigde de x (st)e periode dat u werkte ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

OPGELET HET GAAT NIET OM ENKEL EEN VERANDERING VAN JOB,

HET MOET WEL DEGELIJK GAAN OM EEN ECHTE ONDERBREKING IN WERKEN,

VAN MINSTENS EEN HALVE MAAND

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien einde periode werken in eerste helft van de maand,
      wijs het einde dan toe aan de vorige maand,
      indien het einde van de periode in de tweede helft van de maand,
      wijs het einde dan toe aan de maand zelf.
      DUID HUIDIGE MAAND AAN INDIEN DEZE PERIODE VAN WERKEN NOG STEEDS BEZIG IS

*FILT INDIEN MAAND VAN BEVRAGING WORDT AANGEDUID

*VRAAG K13b

Vraag K13b
Bent u nu werkend?
1 ja
2: nee

DEZE VRAAG IS VAN BELANG VOOR HET BEPALEN VAN DE HUIDIGE SITUATIE



*FILT INDIEN EINDE LAATSTE PERIODE < ENQUETEDATUM

*VRAAG c

Vraag c
Waren er daarna nog periodes waarin u werkte ?

1: ja -> HERHAAL VRAGEN VOOR BEGIN-EN EINDPERIODE WERKEN
2: neen

*SCHERM

Dus <vooreerst> heeft u in <periode xx>gewerkt van <maand xxxx> tot <maand xxxx>
Nadien heeft u in <periode xx>gewerkt van <maand xxxx> tot <maand xxxx>
�.

*FILT: STEL VRAAG d VOOR ELKE WERKPERIODE WAARVOOR SLECHTS 1 MAAND WERD

GEREGISTREERD

*VRAAG d

Vraag d
In de periode <maand xxxx> tot <maand xxxx>  werkte u toen ..
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

0: minder dan een maand
1: een maand of meer dan een maand

*FILT: STEL VRAAG f VOOR ELKE WERKPERIODE BEHALVE VOOR DE EERSTE WERKPERIODE

*VRAAG f

Vraag f
Bent u AAN HET BEGIN van de periode <maand xxxx> tot <maand xxxx>
 van werkgever en / of van functie veranderd, ten opzichte van het einde van
 uw vorige werkperiode ?
(ENQ. NIET SUGGEREREN - 1 ANTWOORD MOGELIJK
OPGELET: veranderen tussen statuut van werknemer en zelfstandige IS verandering van werkgever)

1: ja, tegelijkertijd met werkperiode van WERKGEVER en FUNCTIE veranderd
2: ja, tegelijkertijd met werkperiode van WERKGEVER veranderd ten opzichte van vorige werkperiode
3: ja, tegelijkertijd met werkperiode van FUNCTIE veranderd ten opzichte van vorige werkperiode
4: neen, geen verandering ten opzicht van vorige werkperiode



*FILT: STEL VRAAG g VOOR ELKE WERKPERIODE BEHALVE INDIEN DE WERKPERIODE SLECHTS 1

MAAND DUURT

*VRAAG g

Vraag g
Bent u TIJDENS deze periode van werkgever en / of van functie veranderd ?
(ENQ. OPGELET: veranderen tussen statuut van werknemer en zelfstandige IS verandering van werkgever)

1: ja, tijdens deze werkperiode tegelijkertijd van WERKGEVER of FUNCTIE veranderd
2: ja, tijdens deze werkperiode (vooreerst) van WERKGEVER veranderd
3: ja, tijdens deze werkperiode (vooreerst) van FUNCTIE veranderd
4: neen, GEEN VERANDERING (meer) tot einde van deze werkperiode

*FILT: STEL VRAAGi INDIEN CODE 1, 2, OF 3 OP VRAAG g

*VRAAG i

Vraag i
Wanneer veranderde u van <werkgever en/of van functie> in de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx>?
(OPGELET: DE JUISTE TOEWIJZING AAN DE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!)
(Indien verandering in eerste helft van de maand, wijs verandering toe aan de maand zelf;
indien verandering in tweede helft van de maand, wijs verandering toe aan de volgende maand)

PROGRAMMATIE: KAN MAAR WIJZIGEN IN DE TWEEDE MAAND VAN DE (resterende) WERKPERIODE, tot en
met de laatste maand van de werkperiode.

HERHAAL VRAAG g en i BEHALVE WANNEER DE LAATSTE WIJZIGING DE LAATSTE MAAND VAN DE
WERKPERIODE IS OF CODE 4 OP VRAAG g.

OP BASIS VAN DE REGISTRATIE VAN DE WERKPERIODES EN DE VERANDERINGEN IN WERKGEVER EN
FUNCTIE WORDEN DE JOBS BEPAALD.

• Bij elke verandering van werkgever en/of functie onderscheiden we een nieuwe job

• Elke significante job is een job die minstens een volledige maand duurt (vandaar de vraag naar de duur in geval slechts
één maand geregistreerd wordt)

• Als we spreken van de eerste job, dan gaat dit om de eerste significante job

• We onderscheiden verschillende �soorten� jobs, van belang voor verdere filtering:

• W2: de eerste job van minstens een maand

• W1: de tweede en derde job van minstens een maand

• Bij de eerste jobs steunt de filtering bovendien op de duur van die eerste job

• W2+: eerste job duurt minstens een jaar (=registratie is 12 maanden of meer)

• W2-: eerste job duurt minder dan een jaar

*FILT: STEL VRAAG 64 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 64

Vraag 64
In het begin van deze job werkte u als � .

1: arbeider
2: bediende
3: zelfstandige
4: helper
5:



*FILT: INDIEN CODE 1, 2 OF 4 OP VRAAG 64 :VRAAG 65 TOT EN MET VRAAG 67 HERHALEN TOT

ANTWOORD OP VRAAG 65 �JA� IS; VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 65

Vraag 65
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 66 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 65 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 66

Vraag 66
Wanneer wijzigde uw situatie?
(ENQ. OPGELET.

      DE JUISTE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

(ENQ.: NOTEER DATUM)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 67 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 65 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 67

Vraag 67
Wat was uw situatie vanaf dan?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Werkte u als �?

1: arbeider
2: bediende
3: helper
4:

Controle op verandering met de vorige registratie, dwz dat het antwoord moet verschillend zijn van het laatste

antwoord van vraag 67 of voor de eerste keer verschillend van vraag 64. Een FOUTMELDING is noodzakelijk

indien er geen verschil is.



*FILT: STEL VRAAG 68 INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG 64 OF 67; VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 68

Vraag 68
In deze job werkte u in de .. ?

      (ENQ. : NON-PROFIT NIET RECHTSTREEKS VOOR DE OVERHEID = PRIVÉ-SECTOR)

1: privé-sector
2: overheidssector
3:

* FILT: STEL VRAAG 69 (TOT 72) INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG 64 OF 67; VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 69

Vraag 69
In de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx> werkte u als werknemer in .. ?

      (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ANTWOOD MOGELIJK)

1: een vast contract (onbepaalde duur)
2: een tijdelijk contract (bepaalde duur)
3: een interim contract (enkel via interimkantoor)
4: een tewerkstellingsmaatregel
5:

*FILT: VRAAG 70 TOT EN MET VRAAG 72 HERHALEN TOT ANTWOORD OP VRAAG 70 �JA� IS VOOR

ALLE JOBS

*VRAAG 70

Vraag 70
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 71 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 70 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 71

Vraag 71
Wanneer wijzigde uw situatie ?
(ENQ.: NOTEER DATUM)
(ENQ. OPGELET.

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

|__|__|/|__|__|__|__|



*FILT: STEL VRAAG 72 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 70 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 72

Vraag 72
Wat was uw situatie vanaf dan?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Werkte u als werknemer in � ?

1: een vast contract (onbepaalde duur)
2: een tijdelijk contract (bepaalde duur)
3: een interim contract (enkel via interimkantoor)
4: een tewerkstellingsmaatregel
5:

*FILT: STEL VRAAG 73 INDIEN CODE 2 OF CODE 3 OF CODE 4 OP VRAAG 69

VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 73

Vraag 73
Had u liever een vast contract gehad toen u begon in deze job ?

1: ja
2: neen (geen mening)
3:

*FILT: STEL VRAAG 74 TOT EN MET VRAAG 75D INDIEN CODE 3 IN VRAAG 64 VOOR DE EERSTE 3

SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 74

Vraag 74
In het begin van deze job werkte u als zelfstandige .. ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: in eigen naam
2: als vennootschap
3:

*FILT: VRAAG 74B TOT EN MET 74D HERHALEN TOT ANTWOORD OP VRAAG 74B �JA� IS VOOR DE

EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 74b

Vraag 74b
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 74c en 74d INDIEN CODE 2 OP VRAAG 74b

*VRAAG 74c

Vraag 74c
Wanneer wijzigde uw situatie?
(ENQ.: NOTEER DATUM)
(ENQ. OPGELET.

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 74d

Vraag 74d
Dus vanaf <datum 74c> was u zelfstandige <vorige situatie 74d of antwoord 74 indien eerste keer>.
(ENQ: als dit NIET klopt, dan corrigeren door terug te keren in het programma)

*FILT: STEL VRAAG 75 INDIEN CODE 3 IN VRAAG 64 VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1,

W2)

*VRAAG 75

Vraag 75
In het begin van deze job werkte u als zelfstandige .. ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: zonder personeel in dienst
2: met personeel in dienst
3:

*FILT: VRAAG 75B TOT EN MET 75D HERHALEN TOT ANTWOORD OP VRAAG 75B �JA� IS VOOR DE

EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 75b

Vraag 75b
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 75C EN 75D INDIEN CODE 2 OP VRAAG 75B

*VRAAG 75c

Vraag 75c
Wanneer wijzigde uw situatie?
(ENQ.: NOTEER DATUM)
(ENQ. OPGELET.

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!
      indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 75d

Vraag 75d
Dus vanaf <datum 75c> was u zelfstandige <vorige situatie 75d of antwoord 75 indien eerste keer>.
(ENQ: als dit NIET klopt, dan corrigeren door terug te keren in het programma)

*FILT: STEL VRAAG 82 VOOR ALLE JOBS

*VRAAG 82

Vraag 82
In het begin van deze job welk percentage was u tewerkgesteld ?
(ENQ. Men registreert het percentage van een voltijdse betrekking in dezelfde
functie (bv. 80% of 50% van een voltijdse betrekking (=100%).)

|     |     |     | %

*FILT: VRAAG 83 TOT EN MET VRAAG 85 HERHALEN TOT ANTWOORD OP VRAAG 83 �JA� IS VOOR

ALLE JOBS

*VRAAG 83

Vraag 83
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 84 EN VRAAG 85 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 83

*VRAAG 84

Vraag 84
Wanneer wijzigde uw situatie ?
(ENQ.: NOTEER DATUM)
(ENQ. OPGELET.

      DE JUISTE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!)
      indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 85

Vraag 85
Welk percentage was u dan tewerkgesteld ?

(ENQ. Men registreert het percentage van een voltijdse betrekking in dezelfde
functie (bv. 80% of 50% van een voltijdse betrekking (=100%).)

|     |     |     | %

*FILT: STEL VRAAG 85 INDIEN VRAAG 82<100 VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 85

Vraag 85
In het begin van deze job werkte u deeltijds, was u toen ingeschreven als deeltijds werkloos?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 80 INDIEN VRAAG 82 < 100 VOOR DE 2E EN 3E SIGNIFICANTE JOB (W1)

*VRAAG 80

Vraag 80
Was u liever begonnen in een voltijdse job ?

1: ja
2: neen (geen mening)
3:



*FILT: STEL VRAAG 81 INDIEN VRAAG 82 < 100 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 81

Vraag 81
Wat was de belangrijkste reden om deeltijds te beginnen werken ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: u kon niet onmiddellijk voltijds werk vinden
2: u had nog een andere (deeltijdse) betrekking die uw
    hoofdactiviteit aanvulde
3: u volgde (deeltijds) opleiding
4: u nam de zorg voor uw kinderen op
5: u had andere persoonlijke of familiale redenen
6: u wenste geen voltijdse betrekking
49: andere reden
50:

*FILT: STEL VRAAG 87 VOOR DE 2E EN 3E SIGNIFICANTE JOB (W1)

*VRAAG 87

Vraag 87
In de job van <maand xxxx> tot <maand xxxx> wat is de postcode van de lokale vestiging
van de onderneming of instelling waar u werkte ?

|     |     |     |     |

(CODES VOORZIEN VOOR ANDERE LANDEN � ZIE CODEBOEK)



Hierbij zullen we nu over deze eerste job een aantal bijkomende vragen stellen.
Let op deze vragen hebben steeds betrekking op het begin van de eerste job.
Dus het gaat om kenmerken van de eerste job op het moment dat u die begon

uit te oefenen.
Uw eerste job is de job van <maand xxxx> tot <maand xxxx>.

*FILT: STEL VRAAG 88 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 88

Vraag 88
Hoe heeft u uw eerste job gevonden? Het gaat om de EERSTE stap die
geleid heeft tot het vinden van de job, het kanaal waarlangs u voor het
eerst iets over de job hoorde.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 10)

1: via één van de diensten van de VDAB (bemiddelaar van de VDAB, WISS-,
   of KISS-systeem, Jobclub, Weerwerk, �)
2: via een uitzendbureau (interimkantoor)
3: via een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)
4: via een kantoor voor werving en selectie
5: via andere diensten, organisaties of vzw�s (bv. vakbonden,
   gemeentediensten, �)
6: via een personeelsadvertentie in de krant
7: via een personeelsadvertentie op teletekst, de regionale
    TV of de radio
8: via een personeelsadvertentie op internet
    (bv. websites van bedrijven, websites van kranten,
    Jobs & Career, Monster, �)
9: via persoonlijke relaties (vrienden, familie, �)
10: door zelf contact op te nemen met werkgevers (vrije sollicitatie)
11: een werkgever heeft zelf contact gezocht met u
12: via de school
13: via een jobbeurs
14: via de opendeurdag van een onderneming of instelling
15: via een wervingsexamen
16: door zelf een bedrijf/praktijk te starten / over te nemen
17: door in een familiebedrijf te starten
18: u kon gaan werken bij de werkgever waar u tijdens leercontract,
      stage, vakantiewerk of als jobstudent heb gewerkt
19: u heeft een andere methode gebruikt
50:



*FILT: STEL VRAAG 89 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 89

Vraag 89

Wat is de naam en het adres van de lokale vestiging van
de onderneming of instelling waar u werkte ? Geef een zo concreet mogelijke
naam, bv. "hoofdzetel", "bijkantoor". Indien u bij de overheid werkte, geef ook

       de concrete naam van de afdeling.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(DEF ENQ. De (lokale) vestiging is de plaats waar de betrokkene hoofdzakelijk
zijn job uitoefent (bv. filiaal van grootwarenhuis, bank,�).
Geef de officiële benaming van de onderneming zo correct mogelijk in,
vermijd afkortingen.
Het juridische statuut van de lokale vestiging (NV, BVBA,�) moet
bij de naam vermeld worden)

Waar was deze onderneming gevestigd ?

Naam :.....................................................................................................................................................................
Straat : .....................................................................................................................................................................
Postcode : |     |     |     |     |
CODES VOORZIEN VOOR ANDERE LANDEN (ZIE CODEBOEK) !

*FILT: STEL VRAAG 90 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 90

Vraag 90
Wat is de voornaamste activiteit van de lokale vestiging waar u werkte?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(DEF. ENQ. Dit is de economische activiteit van de onderneming waar de betrokkene
zijn job uitoefent. Men vraagt wat er in de
onderneming gemaakt, geproduceerd, uitgevoerd wordt.
Het gaat om de activiteit van de lokale vestiging of dochteronderneming,
de plaats waar de respondent hoofdzakelijk werkt, dus niet van de totale
(geconsolideerde?) onderneming.
De omschrijving van de activiteit moet zo precies mogelijk zijn
(bv. �handel� is onvoldoende, er moet gepreciseerd worden welk
soort handel, bv. kleinhandel in sportartikelen).



*FILT: STEL VRAAG 91 EN VRAAG 92 VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2) ENKEL

INDIEN VERANDERING IN FUNCTIE TOV VORIGE JOB (ZIE KALENDER)

EN VOOR DE HUIDIGE JOB

*VRAAG 91

Vraag 91
Wat was uw functie in deze job? Geef de functiebenaming
zoals in de onderneming of instelling werd gebruikt of die gebruikelijk was.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

DEF. ENQ.: Noteer de officiële benaming van het beroep/functie.
Door het omschrijven van de taken die de respondent uitvoert,
moet de functie verder getypeerd worden.
Het gaat niet om de opleiding van de betrokkene. Bv. als een licentiaat in de
wetenschappen werkt als boekhouder, dan is dit laatste zijn beroep)

*VRAAG 92

Vraag 92
Wat waren de voornaamste taken en handelingen die u moest uitvoeren?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(ENQ. DEF. Probeer zo gedetailleerd mogelijk de taken en handelingen
te omschrijven. �Secretariaatswerk� of �bandwerk� is bv. onvoldoende.
Noteer bv. het uitschrijven van facturen, afspraken regelen via de telefoon,
brieven versturen naar klanten, enz.  Of  bv. handmatig inpakken van
goederen, �.)

*FILT: STEL VRAAG 93 INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG 64 OF VRAAG 67 VOOR DE EERSTE

SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 93

Vraag 93
Werkte u in het begin van uw eerste job in een ploegensysteem?

(DEF ENQ. Ploegenarbeid betekent dat de persoon op regelmatige
tijdstippen een ander uurrooster volgt. )

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 94 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 93 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 94

Vraag 94
In hoeveel ploegen?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

(DEF ENQ. Het betreft hier enkel het aantal ploegen waarin de respondent
zelf actief is.)

2: 2
3: 3
4: 4 of meer
5:

*FILT: STEL VRAAG 95 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 95

Vraag 95
Werkte u in dagdienst of nachtdienst of beide in het begin van uw eerste job?

1: dagdienst
2: nachtdienst
3: beide
4:

*FILT: STEL VRAAG 96 EN VRAAG 97 INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG  64/67 OF INDIEN CODE 3

   OP VRAAG 64 EN CODE 2 OP VRAAG 75 VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICANTE JOBS (W1, W2)

*VRAAG 96

Vraag 96
Over hoeveel mensen had u leiding in het begin van deze job ?

1: geen
2: 1-9
3: 10-49
5: 50 en meer
6:



*VRAAG 97

Vraag 97
Hoeveel mensen werkten er in de onderneming of instelling
toen u er begon te werken? We bedoelen hiermee de lokale vestiging

      waar u werkte. Indien u werkte als zelfstandige, gaat het om het aantal
       werknemers en helpers dat u in dienst had.

1: minder dan 10 werknemers
2: 10-49 werknemers
3: 50-249 werknemers
4: 250 en meer werknemers
5:

*FILT: STEL VRAAG 98 TOT EN MET VRAAG 114 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*FILT: STEL VRAAG 98 INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG 64

*VRAAG 98

Vraag 98
In de periode van<maand xxxx> tot <maand xxxx>
hoeveel uren werkte u officieel per week volgens
uw arbeidscontract, dit is dus overuren

       niet inbegrepen in het begin van uw eerste job?

(DEF ENQ.Het gaat om het officiële aantal uren dat de respondent per
week werkt, zoals vastgelegd in het arbeidscontract)

|     |     | uren/week

*FILT: STEL VRAAG 99 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG 64

*VRAAG 99

Vraag 99
      In de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx>

wat was het gemiddeld aantal werkelijk gepresteerde werkuren per week ?
    Het gaat opnieuw om de beginsituatie in uw eerste job.

(DEF. ENQ. Het gaat om het werkelijke aantal uren dat de respondent per week werkt
binnen deze job, dit wil dus zeggen inclusief de overuren.
Voor zelfstandigen of indien het aantal werkuren per week sterk varieert,
neemt men het gemiddelde. )

|     |     | uren/week



*SCHERM

Wat was uw officiële maandelijkse nettoloon ? Indien u werkte als
zelfstandige of uw loon varieerde sterk, neem dan het gemiddelde van
het eerste jaar, zonder voordelen in natura.
(ENQ. EERST EXACT BEDRAG LATEN INTYPEN, INDIEN WEIGERING VRAGEN
SCHAAL AAN TE DUIDEN EN TOON KAART 11)

*VRAAG 100

Vraag 100
Wat was uw officiële maandelijkse nettoloon ? Indien u werkte als
zelfstandige of uw loon varieerde sterk, neem dan het gemiddelde van
het eerste jaar, zonder voordelen in natura.
(TYP EXACT BEDRAG)

|__|__|__|__|__|__|__|

keuzemogelijkheid: antwoord in
1: BEF
2: EURO

*SCHERM

GELIEVE DE PC AAN DE INTERVIEWER TE GEVEN

Kan u dan aanduiden in welke categorie uw maandelijks nettoloon zich situeert?
(ENQ. : INDIEN WEIGERING - LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: minder dan 248 euro (minder dan 10.000 BEF)
2: tussen 249 en 372 euro (tussen 10.000 en 14.999 BEF)
3: tussen 373 en 496 euro (tussen 15.000 en 19.999 BEF)
4: tussen 497 en 620 euro (tussen 20.000 en 24.999 BEF)
5: tussen 621 en 744 euro (tussen 25.000 en 29.999 BEF)
6: tussen 745 en 992 euro (tussen 30.000 en 39.999 BEF)
7: tussen 993 en 1239 euro (tussen 40.000 en 49.999 BEF)
8: tussen 1240 en 1487 euro (tussen 50.000 en 59.999 BEF)
9: tussen 1488 en 1735 euro (tussen 60.000 en 69.999 BEF)
10: tussen 1736 en 1983 euro (tussen 70.000 en 79.999 BEF)
11: tussen 1984 en 2231 euro (tussen 80.000 en 89.999 BEF)
12: tussen 2232 en 2479 euro (tussen 90.000 en 99.999 BEF)
13: 2480 euro of meer (100.000 BEF of meer)
14: weet het niet
15: wil niet antwoorden op deze vraag

*VRAAG 101

Vraag 101
Had u extra legale voordelen (bv. maaltijdcheques, bedrijfswagen, .)

       in het begin van uw eerste job ?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 102 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 101

*VRAAG 102

Vraag 102
Welke van de volgende voordelen had u in het begin van uw eerste job ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: een 13de maand (of meer)
2: maaltijdcheques
3: groeps- of andere verzekeringen
4: winstdeelneming in de onderneming
5: GSM (of telefoonrekening) van het bedrijf
6: computer van het bedrijf
7: bedrijfswagen
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)
50:

*VRAAG 103

Vraag 103
Volgende uitspraken gaan over de kenmerken van uw eerste job, toen u die
begon uit te oefenen. Kan u telkens aangeven in welke mate u akkoord
gaat met de volgende uitspraken ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Uw eerste job vroeg :
- veel lichamelijke inspanning
- veel geestelijke inspanning
- veel creatieve ideeën van uzelf

U moest werken :
- in gevaarlijke of onveilige omstandigheden
- aan een hoog tempo of onder tijdsdruk
- in een lawaaierige omgeving of stinkende omgeving

Het was werk :
- waarbij u zich vuil moest maken
- met veel verantwoordelijkheden
- waarvan u de resultaten zag
- waarbij u kon tonen wat u kan
- waarbij u met andere mensen moest samenwerken
- waarbij u steeds dezelfde dingen moest doen
- waarin u zich kon uitleven
- waarbij u regelmatig moest studeren om bij te blijven

U kon zelf beslissen :
- op welke wijze u uw werk deed
- hoeveel werk u op een dag deed
- welk werk u op een dag deed

- uw werk was een uitdaging
- u deed in uw job dingen die de moeite waard waren

Gaat u hiermee � ?



(ENQ. : TOON KAART 12)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: eerder wel akkoord
4: helemaal akkoord
5:

*VRAAG 104

Vraag 104
In welke mate was u tevreden over de volgende elementen
in de beginperiode van uw eerste job?

- uw loon (inclusief eventuele andere voordelen)
- uw werkzekerheid
- uw vakantieregeling
- de inhoud van uw job
- uw directe chef
- uw collega�s
- uw kansen op promotie
- de fysieke werkomstandigheden (lawaai, verluchting, temperatuur, �)
- de werkdruk
- de uurregeling waarin u werkte (dit zijn de tijdstippen waarop u werkte)
- het woon-werkverkeer
- de mogelijkheden om bij te leren tijdens de werkuren
- de mate waarin u initiatief kon nemen
- uw werk in zijn geheel

Was u hierover � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 13)

1: heel ontevreden
2: eerder ontevreden
3: noch ontevreden, noch tevreden
4: eerder tevreden
5: heel tevreden
6:



Nu nog enkele vragen over de kwalificaties die u nodig had bij de
aanvang van uw eerste job.

*VRAAG 105

Vraag 105
Werd er voor uw eerste job een schoolse opleiding gevraagd?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 106 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 105

*VRAAG 106

Vraag 106
Welk studieniveau werd minimaal gevraagd?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - 1 ANTWOORD MOGELIJK)

1: lager onderwijs
2: 1ste graad secundair onderwijs (tot en met 2e leerjaar)
3: 2de graad secundair onderwijs (tot en met 4de leerjaar)
4: 3de graad secundair onderwijs (tot en met 6de / 7de jaar, A2)
5: 4de graad beroeps secundair onderwijs
6: hoger onderwijs van één cyclus (korte type)
7: hoger onderwijs van twee cycli (lange type)
8: opleiding voor uniformberoep
9: universiteit
50:

*FILT: STEL VRAAG 107 INDIEN NIET CODE 1 OP VRAAG 106

*VRAAG 107

Vraag 107
Welke studierichting(en) werd(en) gevraagd?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: CODEBOEK
2: �
3: weet het niet
4: niet van toepassing

*VRAAG 108

Vraag 108
In de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx> had u voor uw eerste job volgens u een te hoge of te
lage opleiding of was uw opleiding juist goed qua niveau?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: te hoge opleiding
2: te lage opleiding
3: juist goede opleiding
4:



*VRAAG 109

Vraag 109
In de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx> lag uw eerste job volgens u
inhoudelijk helemaal, enigszins of helemaal niet in de lijn van de studies die u heeft gedaan?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: helemaal niet
2: enigszins
3: helemaal
4:

*VRAAG 110

Vraag 110
Wat is volgens u het meest passende opleidingsniveau voor de
uitoefening van die job ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: lager onderwijs
2: 1ste graad secundair onderwijs (tot en met 2e leerjaar)
3: 2de graad secundair onderwijs (tot en met 4de leerjaar)
4: 3de graad secundair onderwijs (tot en met 6de / 7de leerjaar, A2)
5: 4de graad beroeps secundair onderwijs
6: hoger onderwijs van één cyclus (korte type, A1)
7: hoger onderwijs van twee cycli (lange type)
8: opleiding voor uniformberoep
9: universiteit
50:



*FILT: STEL VRAAG 111 VOOR ITEM 3 INDIEN: CODE 1 OP VRAAG 9 EN "

   INDUSTRIEEL LEERCONTRACT" OP VRAAGf IN

   KALENDER DBSO OF CODE 1 OP VRAAG 15 OF CODE 1 OP VRAAG 36 OF CODE 1 OP

   VRAAG 39

*FILT: STEL VRAAG 111 VOOR ITEM 4 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 42

*VRAAG 111

Vraag 111
Er volgen nu enkele uitspraken over de kennis en ervaring die belangrijk
waren voor uw eerste job. Kan u telkens aangeven in welke mate de
volgende elementen belangrijk waren voor uw 1ste job ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Belangrijk voor uw eerste job was �
- de kennis die u tijdens uw schoolloopbaan heeft opgedaan
- de kennis die u in andere opleidingen heeft opgedaan
- de ervaring die u op stages of op leercontract heeft opgedaan
- de ervaring die u bij vakantiewerk of als jobstudent heeft opgedaan

In welke mate gaat u hiermee akkoord ? Gaat u hiermee�?
(ENQ. : TOON KAART 14)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: eerder wel akkoord
4: helemaal akkoord
6:

*VRAAG 112

Vraag 112
We willen nu weten welke vaardigheden u gebruikte in uw eerste job.
Geef voor elke vaardigheid aan in welke mate u ze gebruikte.
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

- computer gebruik
- werken met getallen
- andere talen
- communicatievaardigheden
- werken in teamverband
- plannen en organiseren
- leiding geven
- onafhankelijk werken
- initiatief nemen

In welke mate gebruikte u deze vaardigheid ? Is dit � ?

1: zelden of nooit
2: regelmatig
3: zeer regelmatig
4:



*VRAAG 113

Vraag 113
Heeft u in uw eerste job een aantal nieuwe vaardigheden geleerd die u
tevoren niet bezat?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 114 INDIEN CODE 1 OP 113

*VRAAG 114

Vraag 114
Zijn deze nieuwe vaardigheden te gebruiken :
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: enkel in de job die u toen uitoefende
2: ook in gelijkaardige jobs, maar dan bij andere werkgevers
3: ook in andere jobs dan uw eerste job
4:

*FILT: STEL VRAAG 115 TOT EN MET VRAAG 124 VOOR DE EERSTE 3 SIGNIFICNATE JOBS (W1, W2)

Hierbij stellen we een aantal vragen m.b.t. opleiding in het kader van deze job.
Met opleidingen in het kader van de job bedoelen we opleidingen die u
op initiatief van uw werkgever volgde of opleidingen die u op eigen initiatief
volgde omdat het voor deze job van toepassing kon zijn.
Opleidingen die werden gevolgd met het oog op het vinden van een andere job
zijn hier dus niet van toepassing. Andere opleidingen zullen immers later nog aan bod komen.

*VRAAG 115

Vraag 115
Heeft u in het kader van deze job één of meerdere van volgende soorten opleidingen gevolgd?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

(DEF ENQ. Het verschil tussen formele en informele opleidingen ligt
in het georganiseerd karakter van de opleiding. Een informele opleiding
betreft een individuele training op de werkvloer. )

1: een formele opleiding binnen het bedrijf
2: een formele opleiding buiten het bedrijf
3: een informele opleiding door een collega of overste
4: een informele opleiding door het bestuderen van het werk van
    collega�s
18: geen
20:



*FILT: STEL VRAAG 116 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 115

*VRAAG 116

Vraag 116
Hoeveel formele opleidingen binnen het bedrijf volgde u?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|__|__| formele opleidingen

*FILT: STEL VRAAG 117 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 115

*VRAAG 117

Vraag 117
Hoeveel formele opleidingen buiten het bedrijf volgde u?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|__|__| formele opleidingen

* FILT: STEL VRAAG 118 TOT EN MET VRAAG 124 VOOR HET AANTAL FORMELE

   OPLEIDINGEN BINNEN EN BUITEN HET BEDRIJF.

*VRAAG 118

Vraag 118
De <x ste / de > opleiding op wiens initiatief volgde u die?

        Was dit .. ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: op eigen initiatief
2: op initiatief van de werkgever
3:

*VRAAG 119

Vraag 119
Wie betaalde voor de opleiding?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: uzelf
2: uw werkgever
3: de overheid
4:



*VRAAG 120

Vraag 120
Wie organiseerde de opleiding? Was dit�?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: de werkgever (of hoofdzetel)
2: een sectoraal initiatief
3: de VDAB
4: een privé-onderneming
5: een onderwijsinstelling
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)
50:

*VRAAG 121

Vraag 121
Beschikt u over een diploma, certificaat of schriftelijk bewijs dat u
deze opleiding gevolgd heeft?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 122

Vraag 122
Wat was de voornaamste inhoud van de opleiding die u volgde?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 15)

1: algemeen vormend onderwijs, vreemde talen
2: bouw, textiel/leer, grafische / elektro / chemische techniek
3: land- en tuinbouw, veeteelt, bosbouw, milieu
4: transport, opslag
5: (para)medisch, farmacie, verzorging kinderen / zieken / �
6: maatschappelijk-, personeels-, beroepskeuze, cultureel werk
7: horeca
8: administratie, bedrijfscorrespondentie, boekhouden
9: juridisch / belastingen / verzekeringen/bankzaken/accountancy
10: automatisering (computergestuurde machinebediening)
11: computeropleiding
12: management, efficiëntieverbetering, organisatiekunde
13: marketing, public relations, reclame- en verkooptechniek
14: sociale vaardigheden, vergadertechniek, onderhandelen
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)
50:



*VRAAG 123

Vraag 123
Hoelang duurde de opleiding?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN DE GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

effectief gevolgde uren |__|__|
effectief gevolgde dagen |__|__|
effectief gevolgde weken |__|__|
effectief gevolgde maanden |__|__|

*VRAAG 124

Vraag 124
Waar dacht u de vaardigheden geleerd tijdens deze opleiding te kunnen
gebruiken?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: enkel in de job die u uitoefende
2: ook in gelijkaardige jobs, maar dan bij andere werkgevers
3: ook in andere jobs
4:

*FILT.: STEL VRAAG 125-127 ENKEL INDIEN MEER DAN 3 SIGNIFICANTE JOBS VOOR 4E, 5E, �.JOB

SAMEN

*VRAAG 125

Vraag 125
Heeft u in het kader van andere dan uw eerste drie jobs nog 1 of meerdere van
volgende soorten opleidingen gevolgd?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: een formele opleiding binnen het bedrijf
2: een formele opleiding buiten het bedrijf

* FILT: STEL VRAAG 126 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 125

*VRAAG 126

Vraag 126
Hoelang duurde(n) deze formele opleiding(en) binnen het bedrijf in het totaal?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN DE GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

effectief gevolgde uren |__|__|
effectief gevolgde dagen |__|__|
effectief gevolgde weken |__|__|
effectief gevolgde maanden |__|__|



* FILT:  STEL VRAAG 127 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 125

*VRAAG 127

Vraag 127
Hoelang duurde(n) deze formele opleiding(en) buiten het bedrijf in het totaal?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN DE GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4 dagen)

effectief gevolgde uren |__|__|
effectief gevolgde dagen |__|__|
effectief gevolgde weken |__|__|
effectief gevolgde maanden |__|__|

*FILT: STEL VRAAG 128 TOT EN MET VRAAG 135 VOOR W2+

   DE EERSTE JOB VAN MINSTENS EEN JAAR� NIET ALS DE

   RESPONDENT NOG STEEDS IN DIE EERSTE JOB WERKT

*FILT:  STEL VRAAG 128 INDIEN CODE 1 OF 2 0P VRAAG 64 OF

   INDIEN CODE 3 OP VRAAG 64  EN CODE 2 OP VRAAG 75

Aangezien u een hele tijd uw eerste job heeft uitgeoefend zullen we ook
nog een aantal vragen stellen over de eindsituatie van deze eerste job.
Dus alle vragen hebben deze keer betrekking op de kenmerken van
de eerste job op het moment dat u die verlaten heeft,

dus op de eindsituatie van uw eerste job.

*VRAAG 128

Vraag 128
In het begin van uw eerste job had u leiding over
< ANTWOORD VRAAG 96> Was dit voor de eindsituatie van deze job
ook het geval?

1: ja
2: nee
3:

*FILT: STEL VRAAG 129 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 128
*VRAAG 129

Vraag 129
Over hoeveel mensen had u leiding in de eindsituatie van deze job?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: geen
2: 1-9
3: 10-49
4: 50 en meer
5:



*FILT: STEL VRAAG 130 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG 64

*VRAAG 130

Vraag 130
In het begin van uw eerste job was het gemiddeld
aantal werkelijk gepresteerde werkuren per week < ANTWOORD VRAAG 99>
Was dit voor de eindsituatie van deze job ook het geval?

1: ja
2: nee
3:

*FILT: STEL VRAAG 131 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 130

*VRAAG 131

Vraag 131
Wat was het gemiddeld aantal werkelijk gepresteerde werkuren per week
in de eindsituatie van deze job?

|     |     | uren/week

*VRAAG 132

Vraag 132
Was uw officiële maandelijkse nettoloon in de eindsituatie van uw eerste job
nog steeds hetzelfde als in het begin?

1: ja
2: nee
3:

*FILT: STEL VRAAG 133 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 132

*VRAAG 133

Vraag 133
Wat was uw officiële maandelijkse nettoloon in de eindsituatie van uw eerste job ?
Indien u werkte als zelfstandige of uw loon varieerde sterk, neem dan het gemiddelde van
het eerste jaar, zonder voordelen in natura.
(ENQ. : EERST EXACT BEDRAG LATEN INTYPEN, INDIEN WEIGERING VRAGEN
SCHAAL AAN TE  DUIDEN EN TOON KAART 11)

|__|__|__|__|__|__|__|

keuzemogelijkheid: antwoord in
1: BEF
2: EURO



*SCHERM

GELIEVE DE PC AAN DE INTERVIEWER TE GEVEN

Kan u dan aanduiden in welke categorie uw inkomen zich situeert?
(ENQ. : INDIEN WEIGERING - LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK))

1: minder dan 248 euro (minder dan 10.000 BEF)
2: tussen 249 en 372 euro (tussen 10.000 en 14.999 BEF)
3: tussen 373 en 496 euro (tussen 15.000 en 19.999 BEF)
4: tussen 497 en 620 euro (tussen 20.000 en 24.999 BEF)
5: tussen 621 en 744 euro (tussen 25.000 en 29.999 BEF)
6: tussen 745 en 992 euro (tussen 30.000 en 39.999 BEF)
7: tussen 993 en 1239 euro (tussen 40.000 en 49.999 BEF)
8: tussen 1240 en 1487 euro (tussen 50.000 en 59.999 BEF)
9: tussen 1488 en 1735 euro (tussen 60.000 en 69.999 BEF)
10: tussen 1736 en 1983 euro (tussen 70.000 en 79.999 BEF)
11: tussen 1984 en 2231 euro (tussen 80.000 en 89.999 BEF)
12: tussen 2232 en 2479 euro (tussen 90.000 en 99.999 BEF)
13: 2480 euro of meer (100.000 BEF of meer)
14: weet het niet
15: wil niet antwoorden op deze vraag

*VRAAG 134

Vraag 134
In het begin van uw eerste job waren volgende voordelen voorzien in uw
verloning < ANTWOORD VRAAG 102>? Was dit voor de eindsituatie van
deze job ook het geval?

1: ja
2: nee
3:

*FILT: STEL VRAAG 135 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 134

*VRAAG 135

Vraag 135
Welke voordelen waren voorzien in uw verloning in de eindsituatie van deze job?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: 13de maand (of meer) / eindejaarspremie
2: maaltijdcheques
3: groeps- of andere verzekeringen
4: winstdeelneming in de onderneming
5: GSM (of telefoonrekening) van het bedrijf
6: computer van het bedrijf
7: bedrijfswagen
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)
50:



Nu volgen enkele vragen over bijberoepen tijdens uw eerste job.
Deze hebben betrekking op de volledige periode van uw eerste job.
Met bijberoep bedoelen wij beroepsactiviteiten die u gelijktijdig
met uw job uitoefende. Let wel op! Het gaat om beroepsactiviteiten
waarvoor u een vergoeding kreeg en waarvoor u een arbeidscontract
van minstens één maand had. Ook een job als zelfstandige of helper
(d.i. als meewerkend familielid zonder vergoeding en arbeidscontract)
van minstens één maand kan als bijberoep gelden.

*FILT: STEL VRAAG 136 TOT EN MET VRAAG 144 VOOR DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB (W2)

*VRAAG 136

Vraag 136
Oefende u gelijktijdig met uw eerste job nog bijberoepen uit?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 137 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 136

*VRAAG 137

Vraag 137
Was dit bijberoep / deze bijberoepen gelijkaardig aan uw hoofdberoep?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 138 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 136

*VRAAG 138

Vraag 138
Om welke redenen oefende u deze bijberoepen uit? Was dit �.?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: om wat bij te verdienen
2: om op termijn van uw bijberoep uw hoofdberoep te maken
3: omdat u zich in dit beroep echt kon uitleven
4: omdat u meer uren wilde werken dan alleen in uw hoofdberoep
5: om een andere reden
6:



*VRAAG 139

Vraag 139
Was u tevreden met het totaal aantal werkuren dat u op het einde in uw
eerste job (inclusief bijberoepen samen) presteerde of wilde u meer of
minder uren werken?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: u was tevreden met het aantal werkuren
2: u wilde meer uren werken
3: u wilde minder uren werken
4:

*FILT: STEL VRAAG 140 TOT EN MET VRAAG 144 ENKEL INDIEN DE RESPONDENT NIET MEER

WERKT IN EERSTE JOB

Tenslotte nog enkele vragen over uw verwachtingen tijdens uw eerste job.

*VRAAG 140

Vraag 140
Was u tijdens de uitoefening van uw eerste job op zoek naar een andere job?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 141 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 140

*VRAAG 141

Vraag 141
In de periode van <maand xxxx> tot <maand xxxx> waarom zocht u een andere job?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 16)

1: u dacht dat u uw job zou verliezen
2: u zocht een job die beter overeenstemde met uw studies/kwalificaties
3: u zocht een job ter aanvulling van uw eerste job
4: u zocht een job met meer uren per week
5: u zocht een job met minder uren per week
6: u zocht een job met andere arbeidsvoorwaarden
   (bv. loon, uurrooster, �)
7: u had een tijdelijk contract (zonder mogelijkheid tot verlenging)
8: u zocht een job met een andere jobinhoud
9: u zocht een job om een andere reden
10:



*VRAAG 142

Vraag 142
Waarom heeft u deze job verlaten of uw zelfstandige activiteit
stopgezet ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 17)

1: einde contract van bepaalde duur
2: individueel ontslagen of betrekking afgeschaft
3: collectief ontslagen (werd samen met anderen, bv. afdeling, ontslagen)
4: ander werkaanbod
5: gezondheidsredenen (ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)
6: zorg voor eigen kinderen opnemen
7: andere persoonlijke of familiale redenen
8: partner volgen omwille van loopbaan
9: volgen van onderwijs of een opleiding
10: sluiting van de onderneming, de afdeling (bv. door faillissement)
11: nieuwe functie binnen bedrijf
12: vernieuwing / verlenging contract zelf geweigerd
13: zelf ontslag genomen
14: andere reden
15:

*FILT: STEL VRAAG 143 INDIEN CODE 12 of 13 OP VRAAG 142

*VRAAG 143

Vraag 143
Om welke reden heeft u zelf ontslag genomen of vernieuwing / verlenging van
uw contract geweigerd ?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN � 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 18)

1: het loon (inclusief andere voordelen)
2: gebrek aan werkzekerheid
3: de vakantieregeling
4: de inhoud van de job
5: de directe chef
6: de collega�s
7: gebrek aan promotiemogelijkheden
8: de fysieke werkomstandigheden
9: de werkdruk
10: de uurregeling
11: beperkte mogelijkheden om bij te leren
12: beperkte mate waarin men initiatief kon nemen
13: woon- werkverkeer
49: andere (ENQ.:  SPECIFIEER)
50:



*FILT: STEL VRAAG 144 INDIEN CODE 4 OP VRAAG 142

*VRAAG 144

Vraag 144
Wat was de belangrijkste reden waarom u het werkaanbod aanvaarde ?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN � 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 19)

1: hoger loon (inclusief meer voordelen)
2: meer werkzekerheid
3: betere vakantieregeling
4: aantrekkelijkere jobinhoud
5: meer promotiemogelijkheden
6: betere fysieke werkomstandigheden
7: lagere werkdruk
8: betere uurregeling
9: meer mogelijkheden om bij te leren
10: meer mogelijkheden om initiatief te nemen
11: aantrekkelijker woon- werkverkeer
49: andere reden (ENQ.: SPECIFIEER)
50:



MODULE NIET-WERKEN

*FILT: STEL VRAAG 145 TOT 148 VOOR PERIODE  NIET-WERKEN EN EERSTE MAAL VERLATEN

ONDERWIJS (BEHALVE ZOMERVAKANTIE TUSSEN STUDIES IN KALENDERREGISTRATIE)

*VRAAG 145

Vraag 145
Wat was uw situatie in het begin van de periode <maand xxxx> tot <maand xxxx> ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 20)

1: uitkeringsgerechtigd werkloos
2: werkloos in wachttijd
3: geschorst door de RVA
4: vrijgesteld van stempelcontrole omwille van familiale of sociale
    redenen
5: OCMW � trekker
6: thuis zonder inkomen (huisvrouw/ huisman)
7: op ziekenkas/ invaliditeit (ziekte, invaliditeit,
     arbeidsongeschiktheid)
8: loopbaanonderbreking/ verlof zonder wedde
9: studeren
10: onbezoldigd vrijwilliger
11:

*FILT: VRAGEN 146 TOT EN MET 148 HERHALEN TOT ANTWOORD OP VRAAG 146 �JA� IS

*VRAAG 146

Vraag 146
Was dit de rest van de periode zo?

1: ja → *DOORG SCHERM 2

2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 147 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 146

*VRAAG 147

Vraag 147
Wanneer wijzigde uw situatie?
(ENQ.: NOTEER DATUM)
(ENQ. OPGELET.

      DE TOEWIJZING VAN DE VERANDERING AAN DE JUISTE MAAND IS HEEL BELANGRIJK!)
     indien verandering in eerste helft van maand,
      wijs verandering toe aan de maand zelf,
      indien verandering in tweede helft van de maand,
      wijs verandering toe aan de volgende maand

|__|__|/|__|__|__|__|



*VRAAG 148

Vraag 148
Wat was uw situatie vanaf dan?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 21)

1: uitkeringsgerechtigd werkloos
2: werkloos in wachttijd
3: geschorst door de RVA
4: vrijgesteld van stempelcontrole omwille van familiale of sociale
    redenen
5: OCMW � trekker
6: thuis zonder inkomen (huisvrouw/ huisman)
7: op ziekenkas/ invaliditeit (ziekte, invaliditeit,
    arbeidsongeschiktheid)
8: loopbaanonderbreking/ verlof zonder wedde
9: studeren
10: onbezoldigd vrijwilliger
11: andere: specifieer: �.
12:



MODULE 5 � ANDERE OPLEIDING BUITEN DE JOB (VOOR ALLEN)

Laten we het nu hebben over eventuele andere opleidingen die u volgde.
Met andere opleidingen bedoelen we opleidingen buiten het reguliere ondrwijs (d.w.z. buiten het secundair of hoger
onderwijs), bvb. onderwijs voor sociale promotie of vdab-opleidingen.

*VRAAG 149

Vraag 149
Heeft u ooit een opleiding voor Sociale Promotie gevolgd?

(DEF. ENQ. D.i. deeltijds volwassenenonderwijs op 3 niveaus m.n. lager
secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs van één
cyclus, ook vaak �avondonderwijs� genoemd.)

1: ja
2: neen  *DOORG VRAAG 157

3:  *DOORG VRAAG 157

*FILT: STEL VRAAG 150 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 149

*VRAAG 150

Vraag 150
Hoeveel opleidingen voor Sociale Promotie heeft u gevolgd ?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|     |     |

*FILT: STEL VRAAG 151  TOT EN MET 156 VOOR ELKE OPLEIDING VAN VRAAG 150

*VRAAG 151

Vraag 151
Wat was de begindatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

*VRAAG 152

Vraag 152
Wat was de einddatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     |/|     |     |     |     |
2: nog bezig met de opleiding (in programmatie datum zetten op 88/8888)



*VRAAG 153

Vraag 153
Wat was de inhoud van deze opleiding?

Codeboek �sociale promotie� (of open antwoord)

*VRAAG 154

Vraag 154
Hoelang duurde deze opleiding?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4dagen)

1: effectief gevolgde uren        |__|__|
2: effectief gevolgde dagen      |__|__|
3: effectief gevolgde weken     |__|__|
4: effectief gevolgde maanden |__|__|

*FILT: STEL VRAAG 155 ENKEL INDIEN DE OPLEIDING BEEINDIGD IS (cf vraag 152 is niet �nog bezig�)

*VRAAG 155

Vraag 155
Beschikt u over een diploma, certificaat of schriftelijk bewijs
dat u deze opleiding gevolgd heeft?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 156

Vraag 156
Dacht / denkt u de vaardigheden geleerd tijdens deze opleiding te
kunnen gebruiken voor uw werk (toenmalig of toekomstig)?

1: ja
2: nee
3:



*VRAAG 157

Vraag 157
Heeft u ooit een opleiding bij de VDAB gevolgd?
(ENQ.: opleidingen die reeds geregistreerd werden bij "opleidingen binnen het
kader van de job" niet hernemen)

(DEF. ENQ. D.i. onder meer de herscholing van werkzoekenden en de
beroepsopleiding voor volwassenen door de VDAB (Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling).
Eventuele opleidingen georganiseerd door de VDAB maar die gevolgd werden
binnen het kader van de job moeten uiteraard geregistreerd staan bij de opleidingen
binnen het kader van die job en dienen hier dus niet meer geregistreerd te worden!)

1: ja
2: neen  *DOORG VRAAG 166

3:  *DOORG VRAAG 166

*FILT: STEL VRAAG 158 INDIEN CODE 1 IN VRAAG 157

*VRAAG 158

Vraag 158
Hoeveel opleidingen van de VDAB heeft u gevolgd ?
(ENQ.: NOTEER AANTAL OPLEIDINGEN)

|     |     |

*FILT: STEL VRAAG 159 TOT EN MET VRAAG 165 VOOR ELKE OPLEIDING VAN

             VRAAG 158

*VRAAG 159

Vraag 159
Wat was de begindatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

*VRAAG 160

Vraag 160
Wat was de einddatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     |/|     |     |     |     |
2: nog bezig (programmatie: datum zetten op 88/8888)

*VRAAG 161

Vraag 161
Wat was de inhoud van deze opleiding?

Codeboek �VDAB� (of open antwoord)



*VRAAG 162

Vraag 162
Hoelang duurde  deze opleiding?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4dagen)

1: effectief gevolgde uren        |__|__|
2: effectief gevolgde dagen      |__|__|
3: effectief gevolgde weken     |__|__|
4: effectief gevolgde maanden |__|__|

*FILT: STEL VRAAG 164 ENKEL INDIEN DE OPLEIDING BEEINDIGD IS (cf vraag 160 is niet �nog bezig�)

*VRAAG 164

Vraag 164
Beschikt u over een diploma, certificaat of schriftelijk bewijs
dat u deze opleiding gevolgd heeft?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 165

Vraag 165
Dacht / denkt u de vaardigheden geleerd tijdens deze opleiding te
kunnen gebruiken voor uw werk (toenmalig of toekomstig)?

1: ja
2: nee
3:



*VRAAG 166

Vraag 166
Heeft u ooit nog een andere opleiding gevolgd, die nog niet in het interview aan bod kwam?

(DEF. ENQ. Hiermee bedoelen we onder meer basiseducatie,
tweedekansonderwijs, middenjury (Centrale Examencommmissie),
open universiteit en opleidingen ter reïntegratie van werklozen die
niet door de VDAB worden verzorgd. Ook andere opleidingen die
eventueel later nog van nut zouden kunnen zijn in een andere job
worden hier geregistreerd.)

1: ja
2: neen -> DOORG SCHERM 3
3: -> DOORG SCHERM 3

*FILT: STEL VRAAG 167 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 166

*VRAAG 167

Vraag 167
Hoeveel andere opleidingen heeft u gevolgd ?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|     |     |

*FILT: STEL VRAAG 168 TOT EN MET VRAAG 174 VOOR ELKE OPLEIDING VAN VRAAG 167

*VRAAG 168

Vraag 168
Wat was de begindatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

*VRAAG 169

Vraag 169
Wat was de einddatum van deze opleiding?
(ENQ. : NOTEER MAAND EN JAAR)

1: |     |     |/|     |     |     |     |
2: nog bezig (programmatie: datum zetten op 88/8888)



*VRAAG 170

Vraag 170
Wat was de inhoud van deze opleiding?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(TOON KAART )

1: algemeen vormend onderwijs, vreemde talen
2: bouw, textiel/leer, grafische / elektro / chemische techniek
3: land- en tuinbouw, veeteelt, bosbouw, milieu
4: transport, opslag
5: (para)medisch, farmacie, verzorging kinderen / zieken / �
6: maatschappelijk-, personeels-, beroepskeuze, cultureel werk
7: horeca
8: administratie, bedrijfscorrespondentie, boekhouden
9: juridisch / belastingen / verzekeringen / bankzaken / accountancy
10: automatisering (computergestuurde machinebediening)
11: computeropleiding
12: management, efficiëntieverbetering, organisatiekunde
13: marketing, public relations, reclame- en verkooptechniek
14: sociale vaardigheden, vergadertechniek, onderhandelen
49: andere (ENQ. SPECIFIEER)
50:

*VRAAG 171

Vraag 171
Hoelang duurde  deze opleiding?
(ENQ.: HET GAAT OM DE HOEVEELHEID TIJD EN NIET OM DE DUUR VAN DE PERIODE)
(ENQ.: VUL IN IN GEWENSTE (COMBINATIE) EENHEID)
(bvb. 1 dag per week gedurende 4 weken = 4dagen)

1: effectief gevolgde uren        |__|__|
2: effectief gevolgde dagen      |__|__|
3: effectief gevolgde weken     |__|__|
4: effectief gevolgde maanden |__|__|
5:

*VRAAG 172

Vraag 172
Welk type andere opleiding volgde u?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: sectorale opleiding
2: basiseducatie
3: tweede kans onderwijs (TKO)
4: middenjury (Centrale Examencommissie)
5: open universiteit
49: andere
50:



*FILT: STEL VRAAG 173 ENKEL INDIEN DE OPLEIDING BEEINDIGD IS (cf vraag 169 is niet �nog bezig�)

*VRAAG 173

Vraag 173
Beschikt u over een diploma, certificaat of schriftelijk bewijs
dat u deze opleiding gevolgd heeft?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 174

Vraag 174
Dacht / denkt u de vaardigheden geleerd tijdens deze opleiding te
kunnen gebruiken voor uw werk (toenmalig of toekomstig)?

1: ja
2: nee
3:



MODULE 6 � HUIDIGE SITUATIE

*SCHERM 3

Nu zouden we enkele vragen willen stellen over uw huidige situatie

*FILT: STEL VRAAG 175 TOT VRAAG 182 VOOR WERKENDEN IN HUIDIGE SITUATIE

*FILT: STEL VRAAG 175 TOT EN MET VRAAG 180 VOOR ALLE WERKENDEN BEHALVE WERKENDEN

IN DE EERSTE SIGNIFICANTE JOB ALS DIE MINDER DAN EEN JAAR DUURT (W2-)

*FILT: STEL VRAAG 175 INDIEN CODE 1 OF 2 OP VRAAG 64 / 67 (laatste) OF INDIEN CODE 3 OP VRAAG

64 EN CODE 2 OP VRAAG 75 / 75D (laatste)

*VRAAG 175

Vraag 175
Over hoeveel mensen heeft u nu leiding?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: geen
2: 1-9
3: 10-49
4: 50 en meer

*FILT: STEL VRAAG 176 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG 64 / 67 (laatste)

*VRAAG 176

Vraag 176
Wat is nu het gemiddeld aantal werkelijk gepresteerde werkuren per week?
(ENQ.: NOTEER AANTAL)

|     |     | uren/week



*FILT: STEL VRAAG 177 INDIEN CODE 1, 2 OF 3 OP VRAAG 64 / 67 (laatste)

*VRAAG 177

Vraag 177
Wat is uw officiële maandelijkse nettoloon ? Indien u werkt als
zelfstandige of uw loon varieert sterk, neem dan het gemiddelde van
het eerste jaar, zonder voordelen in natura. Het gaat opnieuw om de
huidige situatie.
(ENQ. EERST EXACT BEDRAG LATEN INTYPEN, INDIEN WEIGERING VRAGEN
OP SCHAAL AAN TE DUIDEN)
(TYP EXACT BEDRAG)

|__|__|__|__|__|__|__|

keuzemogelijkheid: antwoord in
1: BEF
2: EURO

*SCHERM

GELIEVE DE PC AAN DE INTERVIEWER TE GEVEN

Kan u aanduiden in welke categorie uw maandelijks nettoloon zich situeert?
(ENQ. : INDIEN WEIGERING � LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR �
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: minder dan 248 euro (minder dan 10.000 BEF)
2: tussen 249 en 372 euro (tussen 10.000 en 14.999 BEF)
3: tussen 373 en 496 euro (tussen 15.000 en 19.999 BEF)
4: tussen 497 en 620 euro (tussen 20.000 en 24.999 BEF)
5: tussen 621 en 744 euro (tussen 25.000 en 29.999 BEF)
6: tussen 745 en 992 euro (tussen 30.000 en 39.999 BEF)
7: tussen 993 en 1239 euro (tussen 40.000 en 49.999 BEF)
8: tussen 1240 en 1487 euro (tussen 50.000 en 59.999 BEF)
9: tussen 1488 en 1735 euro (tussen 60.000 en 69.999 BEF)
10: tussen 1736 en 1983 euro (tussen 70.000 en 79.999 BEF)
11: tussen 1984 en 2231 euro (tussen 80.000 en 89.999 BEF)
12: tussen 2232 en 2479 euro (tussen 90.000 en 99.999 BEF)
13: 2480 euro of meer (100.000 BEF of meer)
14: weet het niet
15: wil niet antwoorden op deze vraag

*VRAAG 178

Vraag 178
Heeft u nu extra legale voordelen (vb. maaltijdcheques,
bedrijfswagen, �) ?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 179 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 178

*VRAAG 179

Vraag 179
Welke van de volgende voordelen zijn voorzien in uw verloning ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: 13de maand (of meer)
2: maaltijdcheques
3: groeps- of andere verzekeringen
4: winstdeelneming in de onderneming
5: GSM (of telefoonrekening) van het bedrijf
6: computer van het bedrijf
7: bedrijfswagen
49: andere (ENQ.: SPECIFIEER)
50:

*VRAAG 180

Vraag 180
In welke mate bent u tevreden over de volgende elementen
van uw huidige job?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

- uw loon (inclusief eventuele andere voordelen)
- uw werkzekerheid
- uw vakantieregeling
- de inhoud van uw job
- uw directe chef
- uw collega�s
- uw kansen op promotie
- de fysieke werkomstandigheden (lawaai, verluchting, temperatuur, �)
- de werkdruk
- de uurregeling waarin u werkt (dit zijn de tijdstippen waarop u werkt)
- het woon-werkverkeer
- de mogelijkheden om bij te leren tijdens de werkuren
- de mate waarin u initiatief kan nemen
- uw werk in zijn geheel

Bent u hierover � ?
(ENQ. : TOON KAART 22)

1: heel ontevreden
2: eerder ontevreden
3: noch tevreden, noch ontevreden
4: eerder tevreden
5: heel tevreden
6:



*VRAAG 181

Vraag 181
Denkt u dat er zich in uw werksituatie binnenkort veranderingen
zullen voordoen? Verwacht u � ?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: verandering in werktaken en activiteiten binnen dezelfde functie
2: andere positie binnen dezelfde instelling
3: overgang naar andere werkgever
4: ontslag, afdanking
5: terugtrekking uit het arbeidscircuit
6: geen van deze
7:

*VRAAG 182

Vraag 182
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken over uw werk ?

- u neemt geregeld uw werk mee naar huis, in die zin dat u eraan
    denkt als u andere dingen doet

- u voelt u gejaagd en nerveus door uw werk
- uw werk heeft directe invloed op uw gezondheid
- de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven, hebben betrekking op
  uw werk
- u bent zeer persoonlijk betrokken bij uw werk
- de belangrijkste voldoening in uw leven haalt u uit uw werk
- u gaat helemaal op in uw werk
- u bent niet van plan uw hele carrière in dit beroep uit te bouwen
- als u ander werk dan uw huidig beroep kon krijgen, met hetzelfde
  loon, zou u dat zeer waarschijnlijk aannemen
- u besteedt aanzienlijk wat vrije tijd aan het lezen van
  beroepsgerelateerde tijschriften en boeken
- als u alles kon overdoen, zou u opnieuw kiezen voor werk binnen
  dit beroep

In welke mate bent u akkoord met deze uitspraak ? Gaat u hiermee �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 23)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: noch niet akkoord, noch akkoord
4: eerder akkoord
5: helemaal akkoord
6:



*FILT: STEL VRAAG 183 INDIEN MOMENTEEL STUDENT IN KALENDERREGISTRATIE

*VRAAG 183

Vraag 183
Wanneer denkt u uw studies te zullen beëindigen?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|     |     |/|     |     |     |     |

*FILT: STEL VRAAG 184 INDIEN NIET WERKEND MAAR GEEN STUDENT IN

   KALENDERREGISTRATIE

*VRAAG 184

Vraag 184
Waarom bent u momenteel niet-werkend?
(ENQ. : TOON KAART 24)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: schoolverlater en nog geen werk gezocht
2: schoolverlater en nog geen werk gevonden
3: vernieuwing / verlenging contract zelf geweigerd
4: einde contract van bepaalde duur
5: individueel ontslagen of betrekking afgeschaft
6: collectief ontslagen (werd samen met anderen, bv afdeling,
    ontslagen)
7: zelf ontslag genomen
8: gezondheidsredenen (ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)
9: zorg voor eigen kinderen opnemen
10: andere persoonlijke of familiale redenen
11: omwille van loopbaan partner
12: volgen van onderwijs of een opleiding
13: sluiten van de onderneming, de afdeling (bv. door faillissement)
49: andere
50:

*FILT: ALLEN

*VRAAG 185

Vraag 185
Wanneer u de voor- en nadelen van werken en niet werken op een rijtje
zet, wat vindt u dan voordeliger ? Is dit � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: werken
2: niet-werken
3: de voor- en nadelen zijn even groot
4:



*VRAAG 186

Vraag 186
Zoekt u nu naar een (andere) job?

1: ja →→→→ *DOORG VRAAG 198

2: neen
3:

*VRAAG 187

Vraag 187
Heeft u toezegging gekregen voor een (andere) job die u binnenkort
zal starten?

1: ja →→→→ *DOORG VRAAG 193

2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 188 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 186 EN CODE 2 OP VRAAG 187

*VRAAG 188

Vraag 188
Waarom zoekt u geen (andere) job?
(ENQ. : TOON KAART 25)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: u wenst momenteel geen (andere) job
2: u wil eerst uw studies beëindigen
3: u wacht het antwoord van eerdere zoekactiviteiten af
4: u denkt dat er geen job te vinden is in de nabije omgeving
5: u denkt dat u geen job kan vinden
6: u bent tijdelijk verhinderd om te zoeken naar een job
    (persoonlijke of familiale redenen, ziekte, �)
7: u zoekt niet om andere redenen
9:

*FILT: STEL VRAAG 189 INDIEN CODE 5 OP VRAAG 188

*VRAAG 189

Vraag 189
Waarom denkt u geen job te vinden ? Denkt u dat er geen job te
vinden is � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: omdat u niet over de nodige capaciteiten beschikt
2: omdat u niet in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellings-
    maatregelen (bv. stagecontract, jongerenbanenplan, �)
3: omdat u onvoldoende ervaring hebt
4: om andere redenen
5:



*FILT: STEL VRAAG 190 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 188

*VRAAG 190

Vraag 190
Overweegt u om (in de toekomst) ooit (ander) werk te zoeken?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 191 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 188

*VRAAG 191

Vraag 191
Bent u van plan (of: overweegt u) na uw studies werk te zoeken?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 191 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 188

*VRAAG 192

Vraag 192
Binnen welke termijn na uw studies denkt u een job te kunnen vinden?
(ENQ. : TOON KAART 26)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: binnen 1 maand
2: binnen 1 à 3 maanden
3: binnen 3 à 6 maanden
4: binnen 1 jaar
5: binnen meerdere jaren
6: de kans is klein of onbestaand dat ik een (andere) job zal vinden
7:

*FILT: STEL VRAAG 193 TOT EN MET 197 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 187

*VRAAG 193

Vraag 193
Sinds wanneer was u op zoek naar een (andere) job?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 194

Vraag 194
Sinds wanneer is deze (andere) job u toegezegd?
(ENQ.: NOTEER EXACTE DATUM)

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|



*VRAAG 195

Vraag 195
Wanneer gaat u met deze (andere) job starten?
(ENQ.: NOTEER EXACTE DATUM)

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 196

Vraag 196
Is de job die u werd toegezegd een voltijdse of een deeltijdse job?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een voltijdse job
2: een deeltijdse job
3:

*VRAAG 197

Vraag 197
Is de job die u werd toegezegd een job als zelfstandige of als
loontrekkende?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een job als zelfstandige
2: een job als loontrekkende
3:

*FILT: STEL VRAAG 198 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 186

*VRAAG 198

Vraag 198
Sinds wanneer bent u op zoek naar een (andere) job?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|



*FILT:  STEL VRAAG 199 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 186

*VRAAG 199

Vraag 199
Binnen welke termijn denkt u een (andere) job te vinden?
(ENQ. : TOON KAART 27)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: binnen 1 maand
2: binnen 1 à 3 maanden
3: binnen 3 à 6 maanden
4: binnen 1 jaar
5: binnen meerdere jaren
6: de kans is klein of onbestaand dat ik een (andere) job zal vinden
7:

*FILT: STEL VRAAG 200 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 186 OF

   INDIEN CODE 1 OP VRAAG 187

*VRAAG 200

Vraag 200
Waarom zoekt (zocht) u een andere job?
(ENQ. : TOON KAART 28)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: u dacht dat u uw job zou verliezen
2: u zocht een job die beter overeenstemde met uw studies/kwalificaties
3: u zocht een job ter aanvulling van uw eerste job
4: u zocht een job met meer uren per week
5: u zocht een job met minder uren per week
6: u zocht een job met andere arbeidsvoorwaarden (bv. loon, uurrooster,
   pendeltijd, �)
7: u had een tijdelijk contract (zonder mogelijkheid tot verlenging)
8: u zocht een job met een andere jobinhoud
9: u zocht een job om een andere reden
10:

*FILT: STEL VRAAG 201VOOR NIET-WERKENDEN IN KALENDERREGISTRATIE

  (INCLUSIEF STUDENTEN)

*VRAAG 201

Vraag 201
Als u vandaag een job zou worden aangeboden, zou u dan binnen de twee
weken kunnen beginnen?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 202 INDIEN CODE  2 OP VRAAG 201

*VRAAG 202

Vraag 202
Waarom niet?
(ENQ. : TOON KAART 29)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: u moet uw opleiding/ studies nog beëindigen
2: u kan / wil uw huidige job niet verlaten
3: gezondheidsredenen (ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)
4: u neemt de zorg voor uw kinderen op
5: u hebt andere persoonlijke of familiale redenen
49: andere reden
50:

*VRAAG 203

Vraag 203
Als u vandaag een job zou worden aangeboden, zou u dan een voltijdse
of een deeltijdse job verkiezen of heeft u geen voorkeur ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een voltijdse job
2: een deeltijdse job
3: geen voorkeur
4:

*VRAAG 204

Vraag 204
Als u vandaag een job zou worden aangeboden, zou u dan een job als
zelfstandige of als loontrekkende verkiezen of heeft u geen voorkeur ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: een job als zelfstandige
2: een job als loontrekkende
3: geen voorkeur
4:



*FILT: STEL VRAAG 205 ENKEL VOOR NIET-WERKENDEN (NIET STUDENTEN)

  IN HUIDIGE SITUATIE

*VRAAG 205

Vraag 205
Hoe dikwijls vreest u er voor dat u in de komende jaren geen werk
meer zal krijgen ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: nooit
2: soms
3: regelmatig
4: heel vaak
5:

*FILT: STEL VRAAG 206 ENKEL VOOR STUDENTEN IN HUIDIGE SITUATIE

*VRAAG 206

Vraag 206
Hoe dikwijls vreest u er voor dat u na uw studies geen werk zal
krijgen ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: nooit
2: soms
3: regelmatig
4: heel vaak
5:

*FILT: STEL VRAAG 207 ENKEL VOOR WERKENDEN IN HUIDIGE SITUATIE

*VRAAG 207

Vraag 207
Hoe dikwijls vreest u er voor dat u uw werk zal verliezen door ontslag
of faillissement ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: nooit
2: soms
3: regelmatig
4: heel vaak
5:



*VRAAG 208

Vraag 208
Denkt u op uw 30ste � ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: te werken
2: niet te werken
3: thuis te blijven (huishouden, kinderen, �)
4:

*FILT: STEL VRAAG 209 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 208

*VRAAG 209

Vraag 209
In welk soort job denkt u te zullen werken op uw 30ste ?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

*VRAAG 210

Vraag 210
Denkt u op uw 30ste � te zijn ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: alleenwonend
2: gehuwd
3: samenwonend met partner
4: inwonend bij ouders
5: een andere vorm van samenleven
49: andere
50:

*VRAAG 211

Vraag 211
Hoeveel kinderen denkt u te hebben op uw 30ste ?
(ENQ. : NOTEER AANTAL �NOTEER 0 INDIEN ANTWOORD "GEEN" IS)

|     |     | kinderen



*VRAAG 212

Vraag 212
Zou u bereid zijn een job aan te nemen met de volgende kenmerken?
(ENQ. : LEES EEN VOOR EEN VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: werk tegen een lager loon dan u aanvankelijk had vooropgesteld
2: tijdelijk werk (voor 6 maanden) zonder vooruitzicht op vast werk
3: werk op een lager niveau dan u aanvankelijk had vooropgesteld
4: werk waarbij de sfeer tussen de collega�s slecht is
5: vuil en ongezond werk
6: deeltijds werk zonder aanvullende uitkering
7: werk waarvan de inhoud u niet interesseert
8: werk in ploegen
9: lichamelijk zwaar werk
10: werk aan de lopende band
11: werk met onregelmatige uren
12: werk waarvoor u een scholing van 6 maanden moet volgen
13: werk waarvoor u moet verhuizen
14: werk waarvoor u dagelijks een uur heen en terug moet reizen
15: eentonig werk
48: geen van bovenstaande
50:

*VRAAG 213

Vraag 213
In welke mate bent u het eens met volgende uitspraken?

- de meeste narigheden in het leven overkomen je zonder dat je er
        veel aan kunt doen

- als je niet hogerop komt in het leven, heb je dat aan jezelf te danken
- of je een goede functie krijgt of niet, hangt er helemaal van af
  of je toevallig op het juiste moment op de juiste plaats bent
- succes hebben in je werk is een kwestie van hard werken; geluk
  heeft er weinig of niets mee te maken.
- ik heb zeer vaak het gevoel mijn eigen leven niet genoeg in handen
  te hebben
- wanneer ik plannen maak, ben ik zeker dat ik ze kan uitvoeren

Gaat u hiermee�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 30)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: noch niet akkoord, noch akkoord
4: eerder wel akkoord
5: helemaal akkoord
6:



*VRAAG 214

Vraag 214
Er volgen nu een aantal uitspraken die betrekking hebben op uzelf.
Geef aan in welke mate u hiermee akkoord gaat.

- er zijn een hoop mensen die het nooit goed zullen hebben en ik
    hoor bij die groep

- eigenlijk heb ik al geen hoop meer op een goede job
- mensen als mijn ouders en ik hoeven geen mooie toekomst te
  verwachten
- mijn ouders moeten hard werken en worden er niet voor beloond,
  dat zal waarschijnlijk bij mij ook wel zo zijn
- hoe je het ook draait of keert, wij zijn het soort mensen dat
  altijd het zware en vuile werk moeten doen
- wij hebben geen lange arm en zullen dus altijd moeten ploeteren
- mijn ouders hebben het moeilijk gehad, ik zal het moeilijk hebben
  en mijn kinderen waarschijnlijk ook
- een mooie carrière, dat is niet voor ons soort mensen

Gaat u hiermee�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. : TOON KAART 31)

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: eerder wel akkoord
4: helemaal akkoord
5:



MODULE 7 � ACHTERGRONDGEGEVENS

We eindigen met een aantal vragen over uzelf en uw familie.

*VRAAG 215

Vraag 215
Wat is uw gezinssituatie?
Bent u�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: voltijds inwonend bij uw ouders
2: inwonend bij uw ouders, tijdens de week op kot
3: niet (meer) inwonend bij uw ouders
4:

*VRAAG 216

Vraag 216
Woont u samen met een partner ?
(ENQ. : LAT-RELATIE IS NIET SAMENWONEN)

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 217 INDIEN CODE 1 of 2 OP VRAAG 215

*VRAAG 217

Vraag 217
Heeft u ooit de ouderlijke woning verlaten waarbij u uw domicilie
liet veranderen?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 218 INDIEN CODE 3 OP VRAAG 215 OF CODE 1 OP VRAAG 217

*VRAAG 218

Vraag 218
Wanneer heeft u voor het eerst de ouderlijke woning verlaten mét
verandering van domicilie?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|



*FILT: STEL VRAAG 219 INDIEN CODE 1 OF 3 OP VRAAG 215

*VRAAG 219

Vraag 219
Heeft u ooit op kot gezeten?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 220 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 215

   OF INDIEN CODE 1 OP 219

*VRAAG 220

Vraag 220
Wanneer bent u voor het eerst op kot gegaan ?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 221 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 216

*VRAAG 221

Vraag 221
Heeft u reeds samengewoond ?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 222 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 216 OF CODE 1 OP VRAAG 221

*VRAAG 222

Vraag 222
Wanneer bent u ooit gaan samenwonen en wanneer is dat samenwonen
 gestopt?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR VAN HET BEGIN EN HET EINDE VAN ELKE
 PERIODE SAMENWONEN)
(ENQ.: NOTEER 99/9999 INDIEN RESPONDENT NU NOG SAMENWOONT)

Periode 1:
Begin samenwonen |__|__|/|__|__|__|__|
Einde samenwonen  |__|__|/|__|__|__|__|

Periode 2:
Begin samenwonen |__|__|/|__|__|__|__|
Einde samenwonen  |__|__|/|__|__|__|__|

Periode 3:
Begin samenwonen |__|__|/|__|__|__|__|
Einde samenwonen  |__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 223

Vraag 223
Staat u volledig in voor uw eigen levensonderhoud
(eten, kleren, huur, auto, �)?
(ENQ.: INDIEN RESP. INWOONT BIJ ZIJN OUDERS, BETEKENT DIT DAT HIJ
 ZIJN EIGEN ONKOSTEN BETAALT)

1: ja
2: neen
3: gedeeltelijk (ENQ.: NIET VOORLEZEN, ENKEL AANDUIDEN INDIEN
    RESPONDENT DIT EXPLICIET VERMELDT)
4:

*FILT: STEL VRAAG 224 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 223

*VRAAG 224

Vraag 224
Bent u al ooit financieel onafhankelijk geweest van uw ouders?

(DEF. ENQ. Iemand is financieel onafhankelijk indien hij instaat
voor zijn eigen levensonderhoud (eten, kleren, huur, auto, �.).)

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 225 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 223 OF CODE 1 OP VRAAG 224

*VRAAG 225

Vraag 225
Wanneer was u voor de eerste keer financieel onafhankelijk van uw ouders ?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: VOOR ALLEN

*VRAAG 226

Vraag 226
Hoeveel kinderen voedt u op in uw gezin (voor hoeveel kinderen draagt u
zorgverantwoordelijkheid)? We bedoelen hiermee zowel biologische als
geadopteerde kinderen.
(ENQ.: NOTEER AANTAL � NOTEER 0 INDIEN ANTWOORD �GEEN� IS)

|__|__| kinderen

*FILT: STEL VRAAG 227 VOOR AANTAL VAN VRAAG 226

*VRAAG 227

Vraag 227
Wanneer is uw eerste kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw tweede kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw derde kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw vierde kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw vijfde kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw zesde kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|



Wanneer is uw zevende kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

Wanneer is uw achtste kind geboren (of geadopteerd)?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 228

Vraag 228
Wat is uw huidige burgerlijke staat?
Bent u  �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: ongehuwd
2: gehuwd
3: weduwe/ weduwnaar
4: gescheiden
5:

*FILT: STEL VRAAG 229 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP VRAAG 228

*VRAAG 229

Vraag 229
Kan u mij zeggen in welke maand en welk jaar u getrouwd bent?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

Trouwdatum: |__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 230 INDIEN CODE 3 OP VRAAG 228

*VRAAG 230

Vraag 230
Wanneer is uw echtgenoot/echtgenote overleden?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 231 INDIEN CODE 4 OP VRAAG 228

*VRAAG 231

Vraag 231
Wanneer bent u gescheiden?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|



*FILT: STEL VRAAG 232 INDIEN CODE 2, 3, OF 4 OP VRAAG 228

*VRAAG 232

Vraag 232
Was / is dit uw enige huwelijk?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 233 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 232

*VRAAG 233

Vraag 233
Kan u mij de begin en einddatum zeggen van uw vorige huwelijken?
(ENQ.: NOTEER MAAND/EN EN JAAR)

Trouwdatum: |__|__|/|__|__|__|__|
Scheidingsdatum/ overlijden echtgeno(o)t(e): |__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 234

Vraag 234
Hoeveel broers of zussen heeft u, eventuele stiefbroers en �zussen en
halfbroers en �zussen inbegrepen?
(ENQ.: NOTEER AANTAL - NOTEER 0 INDIEN GEEN BROERS OF ZUSSEN)

|__|__| broers
|__|__| zussen

*VRAAG 235

Vraag 235
Kan u voor alle broers en/of zussen het geboortejaar aangeven ?
(ENQ.: NOTEER GEBOORTEJAAR)

geboortejaar 1 : |     |     |     |     |
geboortejaar 2 : |     |     |     |     |
geboortejaar 3 : |     |     |     |     |
geboortejaar 4 : |     |     |     |     |
geboortejaar 5 : |     |     |     |     |
geboortejaar 6 : |     |     |     |     |
geboortejaar 7 : |     |     |     |     |
geboortejaar 8 : |     |     |     |     |
geboortejaar 9 : |     |     |     |     |
geboortejaar 10 : |     |     |     |     |
geboortejaar 11 : |     |     |     |     |
geboortejaar 12 : |     |     |     |     |
geboortejaar 13 : |     |     |     |     |
geboortejaar 14 : |     |     |     |     |
geboortejaar 15 : |     |     |     |     |
50:



*VRAAG 236

Vraag 236
Kan u voor uw ouders het geboortejaar aangeven ?

geboortejaar vader : |     |     |     |     |
geboortejaar moeder : |     |     |     |     |
50:

*VRAAG 237

Vraag 237
Wat is uw nationaliteit?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: Belgisch
2: Nederlands
3: Frans
4: Duits
5: Engels
6: Italiaans
7: Spaans
8: Turks
9: Marokkaans
10: Algerijns
11: Grieks
12: Portugees
49: andere (ENQ. PRECISEER)
50:

*VRAAG 238

Vraag 238
In welk land bent u geboren?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: België
2: Nederland
3: Frankrijk
4: Duitsland
5: Engeland
6: Italië
7: Spanje
8: Turkije
9: Marokko
10: Algerije
11: Griekenland
12: Portugal
49: andere (ENQ: PRECISEER)
50:



*FILT: STEL VRAAG INDIEN NIET CODE 1 OP VRAAG 238

*VRAAG 239

Vraag 239
Wanneer bent u voor het eerst in België komen wonen?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*VRAAG 240

Vraag 240
In welk land is uw grootmoeder langs moederszijde geboren (dit is de moeder
van uw moeder)?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: België
2: Nederland
3: Frankrijk
4: Duitsland
5: Engeland
6: Italië
7: Spanje
8: Turkije
9: Marokko
10: Algerije
11: Griekenland
12: Portugal
48: weet niet
49: andere (ENQ. PRECISEER)
50: geen antwoord

*VRAAG 241

Vraag 241
Wat was de nationaliteit van uw grootmoeder langs moederszijde (de moeder van
uw moeder) bij haar geboorte?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

1: Belgisch
2: Nederlands
3: Frans
4: Duits
5: Engels
6: Italiaans
7: Spaans
8: Turks
9: Marokkaans
10: Algerijns
11: Grieks
12: Portugees
48: weet niet
49: andere (ENQ. PRECISEER)
50: geen antwoord



*VRAAG 242

Vraag 242
Welke taal of talen spreekt of sprak u thuis (dit is het ouderlijk huis)?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

2: Nederlands
3: Frans
4: Duits
5: Engels
6: Italiaans
7: Spaans
8: Turks
9: Marokkaans
10: Algerijns
11: Grieks
12: Portugees
13: Berbers
14: Arabisch
49: andere (ENQ. PRECISEER)
50:

*FILT: STEL VRAAG 243 INDIEN MEERDERE ANTWOORDEN OP VRAAG 242

*VRAAG 243

Vraag 243
Welke taal is hierbij de belangrijkste (meest gebruikte) taal?

2: Nederlands
3: Frans
4: Duits
5: Engels
6: Italiaans
7: Spaans
8: Turks
9: Marokkaans
10: Algerijns
11: Grieks
12: Portugees
13: Berbers
14: Arabisch
49: andere (ENQ. PRECISEER)
50:



*VRAAG 244

Vraag 244
Was u tijdens de afgelopen vijf jaar lid van één of meerdere verenigingen,
zoals bijvoorbeeld een jeugdbeweging, sportvereniging, politieke of
natuurvereniging?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 245 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 244

*VRAAG 245

Vraag 245
Oefende u in één of meerdere van die verenigingen een leiders- of
bestuursfunctie uit?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 246

Vraag 246
Verricht u momenteel onbetaald vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld bij het
 Rode Kruis, Ziekenzorg, jeugdkampen begeleiden, �?

1: ja
2: neen
3:

*SCHERM 4

De volgende vragen gaan over uw vader en uw moeder.
Met vader en moeder bedoelen we de personen die u zelf als uw vader
en moeder beschouwt. Dit zijn niet noodzakelijk uw
biologische ouders.

*VRAAG 247

Vraag 247
Leven uw beide ouders nog?

1: ja
2: neen
3:



*FILT: STEL VRAAG 248 INDIEN CODE 2 IN VRAAG 247

*VRAAG 248

Vraag 248
Wie leeft er nog ?

1: vader leeft nog
2: moeder leeft nog
3: beide ouders leven niet meer
4:

*FILT: STEL VRAAG 249 INDIEN CODE 2 OF 3 OP VRAAG 248

*VRAAG 249

Vraag 249

Kan u ons de datum van het overlijden van uw vader meedelen?
 (ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 250 INDIEN CODE 1 OF 3 OP VRAAG 248

*VRAAG 250

Vraag 250
Kunt u ons de datum van het overlijden van uw moeder meedelen?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 251 INDIEN VADER NOG LEEFT OF DATUM VAN HET

   OVERLIJDEN VAN VADER NA HET EINDE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VALT

*VRAAG 251

Vraag 251
Hoelang/hoeveel was uw vader tijdens de periode dat u secundair
onderwijs volgde �

- Werkend
- Werkloos (d.i. uitkeringsgerechtigd werkloos)
- Andere (niet werkend)

Was dit �?

(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: nooit
2: soms
3: meestal
4: altijd
5: weet niet
6:



*FILT: STEL VRAAG 252 INDIEN VADER NOG LEEFT OF DATUM VAN HET

  OVERLIJDEN VAN VADER NA HET EINDE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VALT

*FILT: ITEM 1 ENKEL MOGELIJK INDIEN CODE 2, 3 OF 4 VOOR ITEM

  �WERKEND� OP VRAAG 251

*VRAAG 252

Vraag 252
Wat was de bezigheid van uw vader op het moment dat u het secundair
onderwijs verlaten heeft? In principe dus op de eerste dag dat u het
secundair onderwijs heeft beëindigd.
(ENQ. : TOON KAART 32)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: werkend
2: werkloos (of OCMW)
3: op ziekenkas/ invaliditeit (ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)
4: verlof zonder wedde of loopbaanonderbreking
5: thuis zonder inkomen (huisman)
6: (brug) pensioen
48: geen antwoord
49: andere
50: weet niet

*FILT: STEL VRAAG 253 INDIEN CODE 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49 OF 50 OP VRAAG 252

*VRAAG 253

Vraag 253
Is uw vader al op (brug)pensioen geweest?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 254 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 253 OF CODE 6 OP 252

*VRAAG 254

Vraag 254
Kunt u mij zeggen op welke datum uw vader op brugpensioen ging?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

 |__|__|/|__|__|__|__|



*FILT: STEL VRAAG 255 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 252

 OF INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� OP VRAAG 251

*VRAAG 255

Vraag 255
Wat was de functie die uw vader het laatst uitoefende tijdens uw
secundaire studies ? Geef de functiebenaming zoals die in de
onderneming of instelling gebruikt werd of gebruikelijk was.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(DEF. ENQ.: Noteer de officiële benaming van het beroep/functie.
Door het omschrijven van de taken , moet de functie verder getypeerd worden.
Het gaat niet om de opleiding van de betrokkene (bv. als een licentiaat in de
wetenschappen werkt als boekhouder, dan is dit laatste zijn beroep).

*FILT: STEL VRAAG 256 INDIEN CODE 2, 3 of 4 OP ITEM �WERKEND� OP VRAAG 251

*VRAAG 256

Vraag 256
Wat waren de voornaamste taken en handelingen die hij moest uitvoeren
in deze job ?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(ENQ. DEF. Probeer zo gedetailleerd mogelijk de taken en handelingen
te omschrijven. �Secretariaatswerk� of �bandwerk� is bv. onvoldoende.
Noteer bv. het uitschrijven van facturen, afspraken regelen via de telefoon,
brieven versturen naar klanten, enz.  Of  bv. handmatig inpakken van
goederen, �.)

*FILT: STEL VRAAG 257 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� OP VRAAG 251

*VRAAG 257

Vraag 257
Over hoeveel mensen had uw vader leiding in deze job ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: hij gaf geen leiding
2: aan 1 tot 9 mensen
3: aan 10 mensen of meer
48: geen antwoord
50: weet niet



*FILT: STEL VRAAG 258 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� OP VRAAG 251

*VRAAG 258

Vraag 258
Onder welke beroepscategorie zou u deze job van uw vader rangschikken?
(ENQ. : TOON KAART 33)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: private sector � arbeider
2: private sector � bediende
3: openbare sector � vast benoemd
4: openbare sector � contractueel
5: zelfstandige � in eigen naam, zonder personeel in dienst
6: zelfstandige � in eigen naam, met personeel in dienst
7: zelfstandige -  als vennootschap (NV, BVBA, �) zonder personeel
    in dienst
8: zelfstandige � als vennootschap (NV, BVBA, �) met personeel
    in dienst
9: helper � meewerkend familielid (zonder vergoeding)
48: geen antwoord
50: weet niet

*VRAAG 259

Vraag 259
Wat is het hoogst behaalde onderwijsdiploma van uw vader?
(ENQ. : TOON KAART 34)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: lager onderwijs (of geen diploma)
2: lager secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
3: lager secundair � technisch, kunst of beroepsonderwijs
    (TSO, KSO of BSO)
4: leercontract
5: hoger secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
6: hoger secundair � technisch onderwijs (TSO)
7: hoger secundair � kunstonderwijs (KSO)
8: hoger secundair � beroepsonderwijs (BSO)
9: post-secundair niet-hoger onderwijs
10: hoger onderwijs buiten de universiteit van het korte type
      (2 of 3 jaar)
11: hoger onderwijs buiten de universiteit van het lange type
      (4 of 5 jaar)
12: universitair onderwijs (licentiaatdiploma of gelijkwaardig)
13: universitaire voortgezette opleidingen / doctoraat met
      proefschrift
48: weet niet
50: geen antwoord



*VRAAG 260

Vraag 260
Tot op welke leeftijd ging uw vader naar school?

|__|__| jaar

*FILT: STEL VRAAG 261 INDIEN MOEDER NOG LEEFT OF DATUM VAN HET OVERLIJDEN  VAN

MOEDER NA HET EINDE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VALT

*VRAAG 261

Vraag 261
Hoelang/Hoeveel was uw moeder tijdens de periode dat u secundair
onderwijs volgde �

- Werkend
- Werkloos (d.i. uitkeringsgerechtigd werkloos)
- Andere (niet werkend)

Was dit �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: nooit
2: soms
3: meestal
4: altijd
5: weet niet
6:

*FILT: STEL VRAAG 262 INDIEN MOEDER NOG LEEFT OF DATUM VAN HET OVERLIJDEN VAN

MOEDER NA HET EINDE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VALT

*FILT: ITEM 1 ENKEL MOGELIJK INDIEN CODE 2, 3 OF 4 VOOR ITEM �WERKEND� OP VRAAG 261

*VRAAG 262

Vraag 262
Wat was de bezigheid van uw moeder op het moment dat u het secundair
onderwijs verlaten heeft? In principe dus op de eerste dag dat u het
 secundair onderwijs heeft beëindigd.
(ENQ. : TOON KAART 35)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: werkend
2: werkloos (of OCMW)
3: op ziekenkas/ invaliditeit (ziekte, invaliditeit,
    arbeidsongeschiktheid)
4: verlof zonder wedde of loopbaanonderbreking
5: thuis zonder inkomen (huisvrouw)
6: (brug) pensioen
48: geen antwoord
49: andere
50: weet niet



*FILT: STEL VRAAG 263 INDIEN CODE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 48, 49 OF 50 OP VRAAG 262

*VRAAG 263

Vraag 263
Is uw moeder al op (brug)pensioen geweest?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL 264 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 263 OF CODE 6 OP VRAAG 262

*VRAAG 264

Vraag 264
Kunt u mij zeggen op welke datum uw moeder op brugpensioen ging?
(ENQ.: NOTEER MAAND EN JAAR)

|__|__|/|__|__|__|__|

*FILT: STEL VRAAG 265 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 262

OF INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� IN VRAAG 261

*VRAAG 265

Vraag 265
Wat was de functie die uw moeder het laatst uitoefende tijdens uw
secundaire studies ? Geef de functiebenaming zoals die in de
onderneming of instelling gebruikt werd of gebruikelijk was.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(DEF. ENQ.: Noteer de officiële benaming van het beroep/functie.
Door het omschrijven van de taken, moet de functie verder getypeerd worden.
Het gaat niet om de opleiding van de betrokkene (bv. als een licentiaat in de
wetenschappen werkt als boekhouder, dan is dit laatste zijn beroep)

*FILT: STEL VRAAG 266 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� IN VRAAG 261

*VRAAG 266

Vraag 266
Wat waren de voornaamste taken en handelingen die zij moest uitvoeren
in deze job?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(ENQ. DEF. Probeer zo gedetailleerd mogelijk de taken en handelingen
te omschrijven. �Secretariaatswerk� of �bandwerk� is bv. onvoldoende.
Noteer bv. het uitschrijven van facturen, afspraken regelen via de telefoon,
brieven versturen naar klanten, enz.  Of  bv. handmatig inpakken van
goederen, �.)



*FILT: STEL VRAAG 267 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM  �WERKEND� IN VRAAG 261

*VRAAG 267

Vraag 267
Over hoeveel mensen had uw moeder leiding in deze job ?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: zij gaf geen leiding
2: aan 1 tot 9 mensen
3: aan 10 mensen of meer
48: geen antwoord
50: weet niet

*FILT: STEL VRAAG 268 INDIEN CODE 2, 3 OF 4 OP ITEM �WERKEND� OP VRAAG 261

*VRAAG 268

Vraag 268
Onder welke beroepscategorie zou u deze job van uw moeder rangschikken?
(ENQ. : TOON KAART 36)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: private sector � arbeider
2: private sector � bediende
3: openbare sector � vast benoemd
4: openbare sector � contractueel
5: zelfstandige � in eigen naam, zonder personeel in dienst
6: zelfstandige � in eigen naam, met personeel in dienst
7: zelfstandige -  als vennootschap (NV, BVBA, �) zonder personeel
    in dienst
8: zelfstandige � als vennootschap (NV, BVBA, �) met personeel
   in dienst
9: helper � meewerkend familielid (zonder vergoeding)
48: geen antwoord
50: weet niet



*VRAAG 269

Vraag 269
Wat is het hoogst behaalde onderwijsdiploma van uw moeder?
(ENQ. : TOON KAART 37)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: lager onderwijs (of geen diploma)
2: lager secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
3: lager secundair � technisch, kunst of beroepsonderwijs
    (TSO, KSO of BSO)
4: leercontract
5: hoger secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
6: hoger secundair � technisch onderwijs (TSO)
7: hoger secundair � kunstonderwijs (KSO)
8: hoger secundair � beroepsonderwijs (BSO)
9: post-secundair niet-hoger onderwijs
10: hoger onderwijs buiten de universiteit van het korte type
    (2 of 3 jaar)
11: hoger onderwijs buiten de universiteit van het lange type
    (4 of 5 jaar)
12: universitair onderwijs (licentiaatdiploma of gelijkwaardig)
13: universitaire voortgezette opleidingen / doctoraat
     met proefschrift
48: weet niet
50: geen antwoord

*VRAAG 270

Vraag 270
Tot op welke leeftijd ging uw moeder naar school?

|__|__| jaar

*VRAAG 271

Vraag 271
Heeft u momenteel een vaste relatie?
(ENQ: RESPONDENT BEOORDEELT ZELF WAT �VAST� IS)

1: ja

2: neen →→→→ *DOORG SCHERM 5

3: →→→→ *DOORG SCHERM 5



*VRAAG 272

Vraag 272
Wat is de huidige bezigheid van uw partner?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: werkend
2: werkloos (of OCMW)
3: op ziekenkas/ invaliditeit (ziekte, invaliditeit,
    arbeidsongeschiktheid)
4: verlof zonder wedde of loopbaanonderbreking
5: thuis zonder inkomen (huisman of huisvrouw)
6: student (e)
49: andere
50:

*FILT: STEL VRAAG 273 INDIEN CODE  2, 3, 4, 5, 6, 49 OF 50 OP VRAAG 272

*VRAAG 273

Vraag 273
Heeft uw partner ooit gewerkt ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 274 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 272 OF CODE 1 OP VRAAG 273

*VRAAG 274

Vraag 274
Wat is (was) de functie die uw partner uitoefent (het laatst uitoefende) ?
Geef de functiebenaming zoals die in de onderneming of instelling
gebruikt werd of gebruikelijk is.
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(DEF. ENQ.: Noteer de officiële benaming van het beroep/functie.
Door het omschrijven van de taken, moet de functie verder getypeerd worden.
Het gaat niet om de opleiding van de betrokkene (bv. als een licentiaat in de
wetenschappen werkt als boekhouder, dan is dit laatste zijn beroep)

*FILT: STEL VRAAG 275 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 272 OF CODE 1 OP VRAAG 273

*VRAAG 275

Vraag 275
Wat zijn de voornaamste taken en handelingen die hij/ zij moet/moest uitvoeren?
(ENQ. : NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)

(ENQ. DEF. Probeer zo gedetailleerd mogelijk de taken en handelingen
te omschrijven. �Secretariaatswerk� of �bandwerk� is bv. onvoldoende.
Noteer bv. het uitschrijven van facturen, afspraken regelen via de telefoon,
brieven versturen naar klanten, enz.  Of  bv. handmatig inpakken van
goederen, �.)

*FILT: STEL VRAAG 276 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 272 OF CODE 1 OP VRAAG 273



*VRAAG 276

Vraag 276
Over hoeveel mensen had/heeft uw partner leiding in zijn/haar job?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: hij/zij gaf geen leiding
2: aan 1 tot 9 mensen
3: aan 10 mensen of meer
50:

*FILT: STEL VRAAG 277 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 272 OF CODE 1 OP VRAAG 273

*VRAAG 277

Vraag 277
Onder welke beroepscategorie zou u de job van uw partner rangschikken?
(ENQ. : TOON KAART 38)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: private sector � arbeider
2: private sector � bediende
3: openbare sector � vast benoemd
4: openbare sector � contractueel
5: zelfstandige � in eigen naam, zonder personeel in dienst
6: zelfstandige � in eigen naam, met personeel in dienst
7: zelfstandige -  als vennootschap (NV, BVBA, �) zonder personeel
    in dienst
8: zelfstandige � als vennootschap (NV, BVBA, �) met personeel
    in dienst
9: helper � meewerkend familielid (zonder vergoeding)
50:



*VRAAG 278

Vraag 278
Wat is het hoogst behaalde onderwijsdiploma van uw partner?
 Indien uw partner nog studeert, welke studies volgt hij/ zij?
(ENQ. : TOON KAART 39)
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: lager onderwijs (of geen diploma)
2: lager secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
3: lager secundair � technisch, kunst of beroepsonderwijs
    (TSO, KSO of BSO)
4: leercontract
5: hoger secundair � algemeen vormend onderwijs (ASO)
6: hoger secundair � technisch onderwijs (TSO)
7: hoger secundair � kunstonderwijs (KSO)
8: hoger secundair � beroepsonderwijs (BSO)
9: post-secundair niet-hoger onderwijs
10: hoger onderwijs buiten de universiteit van het korte type
      (2 of 3 jaar)
11: hoger onderwijs buiten de universiteit van het lange type
      (4 of 5 jaar)
12: universitair onderwijs (licentiaatdiploma of gelijkwaardig)
13: universitaire voortgezette opleidingen / doctoraat
      met proefschrift
48: weet niet
50:



*SCHERM 5

We eindigen met enkele vragen over hoe u dit interview ervaren heeft.

*VRAAG 279

Vraag 279
Hoe ervaarde u het interview in het algemeen? Vond u het interview�?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: heel onaangenaam
2: onaangenaam
3: noch aangenaam, noch onaangenaam
4: aangenaam
5: heel aangenaam
6:

*VRAAG 280

Vraag 280
Wat vond u van de duur van het interview? Vond u het interview �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: te kort
2: te lang
3: geen van beide (juist lang genoeg)
4:

*VRAAG 281

Vraag 281
Hoe zinvol vindt u over het algemeen dergelijke onderzoeken?
Vindt u deze �?
(ENQ. : LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

1: helemaal niet zinvol
2: niet zinvol
3: noch zinvol, noch onzinvol
4: zinvol
5: heel zinvol
6:

*VRAAG 282

Vraag 282
Waren er vragen die onduidelijk waren of moeilijk te begrijpen?

1: ja
2: neen
3:



* FILT: STEL VRAAG 283 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 282

*VRAAG 283

Vraag 283
Welke?

*VRAAG 284

Vraag 284
Waren er vragen die u te persoonlijk vond?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 285 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 284

*VRAAG 285

Vraag 285
Welke?

*VRAAG 286

Vraag 286
Mochten wij in de toekomst in verband met dit onderzoek nog bijkomende
informatie nodig hebben, mogen wij u dan nog contacteren?

1: ja
2: neen
3:

*VRAAG 287

Vraag 287
Mag ik uw telefoonnummer noteren ? Dit is om achteraf eventuele
onduidelijkheden te kunnen verifiëren.
(ENQ. : NOTEER TELEFOONNUMMER)

|     |     |     |     |/|     |     |     |     |     |     |     |

*VRAAG 288

Vraag 288
Mag ik tot slot uw rijksregisternummer noteren. We hebben reeds de eerste 6 cijfers
aangezien dit de geboortedatum betreft. Zou u het erg vinden om ook de volgende cijfers
te geven?

|__|__| . |__|__| . |__|__| |__|__|__| - |__|__|



*VRAAG 289

Vraag 289
Heeft u verder nog opmerkingen die u niet in de vragenlijst
kwijt kon?
(ENQ. : NOTEER LETTERLIJK)

*SCHERM 6

Dit was het einde van het interview.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

REGISTRATIE EXACTE EINDDUUR

|     |     | uur    |     |     | min



BEOORDELING DOOR DE INTERVIEWER

(ENQ.: ZO SNEL MOGELIJK NA HET INTERVIEW INVULLEN)

*VRAAG 1

Vraag 1
Was er buiten uzelf en de respondent nog iemand anders aanwezig
tijdens het interview ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 2 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 1

*VRAAG 2

Vraag 2
Wie was er buiten uzelf en de respondent nog aanwezig bij het
interview ?

1: partner
2: kind(eren)
3: ouders / schoonouders
4: broers / zussen
5: iemand van de instelling / organisatie
6: tolk
7: iemand anders
8:

*FILT: STEL VRAAG 3 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 1

*VRAAG 3

Vraag 3
In hoeverre heeft iemand van de aanwezigen zich bemoeid met het
interview ?

1: nooit
2: af en toe
3: voortdurend
4:

*VRAAG 4

Vraag 4
Kon de respondent vrijuit spreken ?

1: ja
2: neen
3:



*VRAAG 5

Vraag 5
Waren bepaalde vragen of termen te moeilijk voor de respondent ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 6 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 5

*VRAAG 6

Vraag 6
Welke ?

*VRAAG 7

Vraag 7
Heeft u bij de respondent weerstand ondervonden bij het beantwoorden
van bepaalde vragen ?

1: ja
2: neen
3:

*FILT: STEL VRAAG 8 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 7

*VRAAG 8

Vraag 8
Welke ?

*VRAAG 9

Vraag 9
Hoe beoordeelt u de motivatie van de respondent om mee te werken ?

1: heel terughoudend
2: terughoudend
3: eerder onverschillig
4: tamelijk gemotiveerd
5: heel gemotiveerd
6:



*VRAAG 10

Vraag 10
Heeft de respondent volgens u de vragen eerlijk beantwoord ?

1: ja
2: neen
3:

* FILT: STEL VRAAG 11 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 10

*VRAAG 11

Vraag 11
Welke niet ?

*VRAAG 12

Vraag 12
Hoe beoordeelt u in het algemeen de capaciteit van de respondent om de
gestelde vragen te begrijpen en zinvol te beantwoorden ?

1: onvoldoende capaciteit
2: tussenin
3: voldoende capaciteit
4:

*VRAAG 13

Vraag 13
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel lusteloos
2: eerder lusteloos
3: tussenin
4: eerder energiek
5: heel energiek
6:

*VRAAG 14

Vraag 14
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel passief
2: eerder passief
3: tussenin
4: eerder actief
5: heel actief
6:



*VRAAG 15

Vraag 15
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel zenuwachtig
2: eerder zenuwachtig
3: tussenin
4: eerder rustig
5: heel rustig
6:

*VRAAG 16

Vraag 16
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel onvriendelijk
2: eerder onvriendelijk
3: tussenin
4: eerder vriendelijk
5: heel vriendelijk
6:

*VRAAG 17

Vraag 17
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel droevig
2: eerder droevig
3: tussenin
4: eerder opgewekt
5: heel opgewekt
6:

*VRAAG 18

Vraag 18
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel wantrouwig
2: eerder wantrouwig
3: tussenin
4: eerder openhartig
5: heel openhartig
6:



*VRAAG 19

Vraag 19
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: heel pessimistisch
2: eerder pessimistisch
3: tussenin
4: eerder optimistisch
5: heel optimistisch
6:

*VRAAG 20

Vraag 20
Hoe kwam de respondent globaal bij u over ?

1: helemaal niet gemotiveerd tot antwoorden
2: eerder niet gemotiveerd tot antwoorden
3: tussenin
4: eerder gemotiveerd tot antwoorden
5: heel gemotiveerd tot antwoorden
6:

* HEEFT U NOG OPMERKINGEN OVER HET VERLOOP VAN HET INTERVIEW ?


