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INLEIDING

In 1998 werd van start gegaan met SONAR – Studiegroep ‘van Onderwijs Naar
Arbeidsmarkt’- een interuniversitaire en interdisciplinaire onderzoeksgroep van
de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit
Antwerpen en de Universiteit Gent. Het opzet van dit onderzoek bestond erin een
beter zicht te krijgen op de manier waarop jonge afgestudeerden doorstromen
naar de arbeidsmarkt en hoe ze hun eerste stappen zetten in het beroepsleven.
Hiertoe werden een reeks mondelinge bevragingen georganiseerd bij een toevalssteekproef van 23-jarige Vlaamse jongeren, respectievelijk geboren in 1976, 1978 en
1980. Daarenboven hebben er eveneens herbevragingen plaatsgevonden op
26-jarige leeftijd voor de cohorte 1976 en 1978. Om over een nog langere tijdsperiode zicht te krijgen op de arbeidsmarktintrede van jongeren, is er tenslotte in
2005 gestart met een herbevraging op 29-jarige leeftijd voor de cohorte 1976.1
In dit technisch rapport worden de verschillende stappen omschreven die doorlopen werden om een databank met de gegevens van de 29-jarigen te realiseren. In
eerste instantie wordt aandacht besteed aan de actualisering van de adressen van
de jongeren uit cohorte 1976 die reeds aan de vorige bevragingen op 23 en 26 jaar
hebben deelgenomen, de organisatie van het veldwerk en de realisatie van de
interviews. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de constructie van de vragenlijst en de afwijkingen ten opzichte van eerdere bevragingen alsook op de
wijze waarop door SONAR de kwaliteit van de gerealiseerde interviews werd
gecontroleerd. Het opsporen en corrigeren van fouten in de verzamelde data,
wordt gevolgd door de codering van de open antwoorden en het corrigeren van
de problemen bij de registratie van gebeurtenissen. We eindigen tenslotte met een
bespreking van het koppelen van de informatie uit de vorige bevraging op 26 jaar
met de nieuwe gegevens op 29 jaar.

1

De 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, c76(26) voor de
bevraging van 26-jarigen geboren in 1976, c78(26) voor de bevraging van 26-jarigen geboren in
1978, enz.
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HOOFDSTUK 1
ACTUALISEREN VAN DE STEEKPROEF

Op 31 maart 2005 werd door SONAR een aanvraag ingediend bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend als de Privacycommissie, om de meest recente adressen uit het Rijksregister te bekomen van de respondenten die op 23 jaar deelgenomen hadden aan de SONAR-bevraging in 1999
(cohorte 1976). Aangezien er een herbevraging op 29 jaar georganiseerd werd in
2005, had SONAR geactualiseerde adressen nodig. Een deel van de jongeren die
op 23 jaar werden bevraagd, hadden ook deelgenomen aan de bevraging op
26 jaar in 2003 (68 %). Om praktische redenen werd uiteindelijk beslist om enkel
de respondenten die aan beide bevragingen op 23 en 26 jaar hadden deelgenomen,
opnieuw te contacteren op 29 jaar.
Er werd een gelijkaardig dossier opgestuurd als in 2004, toen er eveneens een aanvraag werd ingediend voor het actualiseren van de adressen in het kader van een
herbevraging op 26 jaar, bij jongeren uit de cohorte 1978. In dit dossier werden
volgende zaken expliciet behandeld:
− De identiteit van de aanvrager.
− De beschrijving van de doeleinden van de aanvraag om toegang te krijgen tot
de meest recente adressen. Meer concreet betreft het hier het onderzoeksopzet,
van wie de opdracht komt, wat de bijzondere aandachtspunten zijn en dat in
het beheerscontract expliciet vermeld staat dat de verdere uitbouw van de
SONAR-databank deel uitmaakt van de taak van het Steunpunt Loopbanen.
Het onderzoeksdesign dat gebaseerd is op een longitudinale aanpak vereist
toegang tot informatie die normaal onder de privacywetgeving en -regelgeving valt. Verder werd de stand van zaken met betrekking tot de uitbouw
van de SONAR-gegevensbank en de planning van de verdere werkzaamheden
vanuit privacy-standpunt besproken.
− De waarborgen met betrekking tot de informatieveiligheid. Meer specifiek
werd er een deskundige aangeduid die binnen de universiteit werkzaam is,
maar niet betrokken is bij de werkzaamheden van de onderzoeksgroep.
− Een beschrijving van de personen die toegang hebben tot deze informatie. In
dit geval werd expliciet vermeld wie toegang heeft tot de niet-gecodeerde en
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−

niet-geanonimiseerde gegevens en wie toegang heeft tot de gecodeerde gegevens.
Het aangepaste informatieveiligheidsplan van het Steunpunt Loopbanen.

Op 27 april werd aan SONAR gemeld dat de procedure voor de aanvraag lopende
was, maar dat bij de vorige aanvraag (cohorte c78(26)) aan een specifieke vereiste
niet was voldaan. Concreet bestond het probleem erin dat bij de aanvraag voor
C78(26) wel werd gevraagd de gegevens te verzamelen, maar niet specifiek of ze
mochten verwerkt worden. De aanvraag voor verwerking van de gegevens van
c78(26) werd hierop onmiddellijk ingediend.
Op 25 mei vergaderde de Commissie, waarvan het verslag2 SONAR bereikte
begin juni. De Commissie machtigde SONAR tot het bekomen van de adressen uit
het Rijksregister. Deze machtiging werd echter opgeschort omdat de bijkomende
aanvraag voor C78(26) diende eerst te gebeuren.
Op 8 juni ontving SONAR van de Commissie een brief3 die bevestigde dat de bijkomende aanvraag was vervuld en dat de machtiging uitwerking kreeg. De
Commissie bracht ook het Rijksregister hiervan op de hoogte.
Met het Rijksregister werd contact opgenomen op 15 juni, waarbij we de betreffende documenten en de persoonsgegevens waarvoor we de geupdate informatie
wensten, overmaakten. Enkele dagen later ontving SONAR de nieuwe adresgegevens van het Rijksregister.
Voor deze enquête (c76(29)) werd onmiddellijk een aanvraag tot verwerking van
de gegevens ingediend (29 september 2005). SONAR ontving hiervan bevestiging4
op 3 oktober. Op 19 oktober betaalde SONAR voor deze aangifte en werd de procedure afgesloten met een ontvangstbewijs van de aanvraag.5

2
3
4
5

Referentie SA1/RN/2005/016/008/MAV[0]
Referentie SA2/RN/2005/016/015/RVN
Referentie SA3/ontvangstbewijs/03-10-05-001.doc
Referentie SA.3/HM2002032/008/SVW/JG
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HOOFDSTUK 2
ORGANISATIE VAN HET VELDWERK

1. Opleiding van de enquêteurs
Er werd heel wat aandacht geschonken aan een grondige training van de enquêteurs. Hiervoor werden door SONAR en het enquêtebureau briefings georganiseerd op de volgende data:
− 12/09/05, 18u00-21u00: Alpheusdal, Antwerpen
− 15/09/05, 18u00-21u00: NH Hotel, Gent
− 17/09/05, 10u00-13u00: NID/Dimarso, Brussel
− 24/09/05, 10u00-13u00: NID/Dimarso, Brussel
In deze briefings lichtte het enquêtebureau de enquêteurs in over het doel en opzet
van het onderzoek, en werd de structuur van de vragenlijst en de hierin gehanteerde definities uitgelegd door SONAR. Verder werd stilgestaan bij vaak voorkomende fouten tijdens vorige bevragingen. Het enquêtebureau informeerde de
enquêteurs over de onderzoeksmethode (streekproef, contactprocedure, …), en
regelde met hen ook de praktische kant van de enquêtering (uitdelen materiaal,
bespreken van deadlines, …).
In totaal werden 99 enquêteurs gebrieft. 72% van hen (71 enquêteurs) werden
beschouwd als ‘ervaren enquêteurs’, aangezien ze reeds deelgenomen hadden aan
de SONAR-bevraging van de cohorte 1980 (op 23 jarige leeftijd) en/of van de
cohorte 1978 (op 26-jarige leeftijd). Eén van de gebriefte enquêteurs haakte vroegtijdig af, en realiseerde geen enkel interview.

2. Contactname met de respondenten
2.1 Introductiebrief
De respondenten werden ingelicht over het interview aan de hand van een introductiebrief (zie bijlage 1). Hierin werd kort uitleg gegeven over het doel van het

6

Hoofdstuk 2

onderzoek, de opdrachtgevers en het verloop van de enquêtering. Ook werd er
een lijst aan de introductiebrief toegevoegd, die de meest gestelde vragen van respondenten trachtte te beantwoorden. Voor andere vragen of verdere toelichting
kon men terecht bij de onderzoekers, waarvan het telefoonnummer werd vermeld
op de introductiebrief.
De brieven werden door SONAR verstuurd in twee golven. De eerste golf vertrok
op 3 september 2005 en bereikte 1811 respondenten. In de tweede golf op
6 oktober 2005 werden 234 respondenten voor het eerst schriftelijk gecontacteerd.
Vier respondenten werden zowel in de eerste als in de tweede golf opgenomen,
omdat tijdens het veldwerk gebleken was dat deze respondenten verhuisd waren.
In totaal werden 2045 van de 2060 respondenten die deelnamen aan de bevraging
op 26 jaar, schriftelijk gecontacteerd. Veertien personen verbleven permanent in
het buitenland en werden bijgevolg uitgesloten van het onderzoek. Voor één persoon konden de nodige adresgegevens niet worden teruggevonden.
Vijftien brieven kwamen onbesteld bij SONAR terug. In vier gevallen was dit te
wijten aan een fout bij de verzending (onvolledig adres vermeld op de omslag,
onvoldoende gefrankeerd). SONAR stuurde daarop een nieuwe brief naar de respondenten in kwestie. In de overige twaalf gevallen was de brief onbesteld ten
gevolge van verhuizing. In dat geval gaf SONAR deze info door aan het enquêtebureau. Deze laatste ondernam vervolgens de volgende stappen:
− Indien er een telefoonnummer van de respondent beschikbaar was, werd via
de telefonische screening (zie hieronder) gepoogd het nieuwe adres te achterhalen.
− Indien er geen telefoonnummer beschikbaar was, dan bezocht de enquêteur
het adres, waarbij hij/zij de huidige verblijfplaats van de respondent trachtte
te achterhalen (via buren, nieuwe bewoner van het adres, …). Werd het adres
achterhaald en lag dit adres in de buurt van dezelfde interviewer, dan werd de
respondent op het nieuwe adres bezocht.
2.2 Telefonische screening
Enkele dagen na de verzending van de brieven, werden de respondenten door het
enquêtebureau telefonisch gecontacteerd. Het enquêtebureau zocht hiervoor de
telefoonnummers van de respondenten op in externe bestanden (op basis van het
door SONAR geleverde adressenbestand). Dit maakte het mogelijk om de geactualiseerde adressen te verifiëren. De respondenten werden tijdens dit contact
gemotiveerd tot deelname aan de enquête en er werd tevens nagevraagd op welke
momenten de respondent beschikbaar was (om deel te nemen aan de enquêtering). Respondenten die tijdens dit telefonisch contact expliciet weigerden deel te
nemen aan het onderzoek, werden daarna niet meer benaderd.

Organisatie van het veldwerk
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Indien er echter geen telefoonnummer beschikbaar was, of wanneer er na tien
pogingen geen telefonisch contact werd gerealiseerd, dan werd overgegaan tot een
persoonlijk contact door de enquêteur bij het door SONAR opgegeven adres. Voor
die respondenten waarbij er wel een telefonisch contact werd gerealiseerd, kregen
de enquêteurs de resultaten van deze screening mee (informatie over de beschikbaarheid van de respondent, een eventuele adreswijziging, commentaar, …).
2.3 Telefonische opmerkingen
Op de verstuurde introductiebrieven werd het mail-adres en het telefoonnummer
van een aantal SONAR-medewerkers vermeld, zodat respondenten deze konden
contacteren indien zij bijkomende informatie wensten of eventuele opmerkingen
hadden.
Hoewel de enquêteurs die instonden voor de telefonische screening alleen tot taak
hadden de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de 29-jarige respondenten te
toetsen, werd in een aantal gevallen in deze fase reeds een effectieve afspraak
gemaakt. Gezien er enige speling zat op het uitvoeren van de telefonische screening en de start van het effectieve veldwerk, waren de enquêteurs die instonden
voor het veldwerk van deze afspraken (nog) niet op de hoogte. Dit had tot gevolg
dat de eerste telefonische opmerkingen betrekking hadden op het niet komen
opdagen van enquêteurs op afgesproken uren en dagen. Het enquêtebureau zette
dit recht door zowel de enquêteurs van de telefonische screening opnieuw te briefen als de betreffende respondenten opnieuw te contacteren. Vrijwel alle latere
telefoontjes die door SONAR werden ontvangen betroffen het verzetten van een
reeds gemaakte afspraak. Slechts eentje betrof het melden van een adreswijziging.
In totaal ontving SONAR 20 telefoontjes.
Via mail bracht één respondent ons op de hoogte van een langdurig verblijf in het
buitenland (waardoor deelname onmogelijk werd) en kregen we ook een klacht
rond het onheus optreden van één van de enquêteurs. Alle opmerkingen werden
doorgegeven aan en verder afgehandeld door het enquêtebureau.
2.4 SONAR-folder
Voor elke respondent die deelnam aan de bevraging was een folder (zie bijlage 2)
voorzien, waarin de respondent naast bijkomende uitleg over het SONAR-onderzoek, ook nog enkele resultaten terugvond rond de arbeidsmarktsituatie van jongeren en hun gezinsvorming. Deze resultaten waren gebaseerd op de info die verkregen was tijdens de bevragingen op 23 en 26 jaar bij deze cohorte. Hoewel het
de bedoeling was dat de enquêteur aan elke respondent een folder overhandigde,
bleek dit in de praktijk niet te zijn gebeurd. Daarom stuurde het enquêtebureau
naderhand een folder op naar alle respondenten die tijdens het interview spontaan
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aangaven meer info te willen krijgen over de resultaten van het onderzoek. Het
betrof 583 respondenten.
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HOOFDSTUK 3
REALISATIE VAN DE INTERVIEWS

Op 26-jarige leeftijd hadden 2060 respondenten deelgenomen aan de SONARbevraging (c76(26)). Dit betekende dat de potentieel te herbevragen groep jongeren uit 2060 respondenten bestond. Echter, personen die permanent in het buitenland vertoefden (14), werden uitgesloten van het onderzoek. Verder bleken drie
personen ‘geannuleerd’ te zijn uit het Rijksregister; waarvan bij gebrek aan gegevens (nodig voor het terugvinden van de respondenten) nogmaals één respondent
werd uitgesloten. Na telefonische screening van de 2045 overblijvende adressen
bleken drie respondenten verhuisd te zijn naar gemeenten ver beneden de taalgrens (Vielsalm, Rendeux & Torgny). Ook voor deze respondenten werd besloten
ze niet op te nemen voor een nieuwe face-to-face bevraging.
Van de 2060 respondenten die op 26-jarige leeftijd hadden deelgenomen aan de
SONAR-bevraging (c76(26)), werden 2042 adressen uitgezet en 1660 face-to-faceinterviews gerealiseerd. Na transmissie gingen er echter drie interviews verloren
(onleesbaar) en werd bij het samenstellen van de dataset opgemerkt dat de startinfo van drie andere respondenten volledig verkeerd was. Na controle door de
SONAR-medewerkers werd vastgesteld dat het niet correct zijn van de startinformatie bij deze respondenten, te maken had met inconsistenties in c76(26), eerder
dan dat het zou gaan om verkeerdelijk bevraagde personen. Er werd vervolgens
besloten om deze respondenten toch in de dataset op te nemen; wat maakt dat
uiteindelijk de gegevens van 1657 bruikbare interviews werden opgenomen.

1. Verloop doorheen de tijd
Sinds januari 2005 werd gewerkt aan de voorbereiding en vervolgens de effectieve
samenstelling van een nieuwe vragenlijst voor de derde bevraging van de respondenten geboren in 1976. Na de finalisering van de nieuwe vragenlijst, de CAPIprogrammering daarvan door het enquêtebureau en de briefings aan de enquêteurs, kon midden september van start gegaan worden met de effectieve bevraging van de respondenten. De afspraak met het enquêtebureau hield in dat het
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veldwerk afgerond diende te zijn tegen midden december 2005 en dat eind
december de verzamelde data aan SONAR geleverd zouden worden.
Zestig procent van de enquêtes werd gerealiseerd gedurende de eerste maand van
het veldwerk (t.e.m. 12 oktober 2005). Een kleine maand later kon het veldwerk
volledig afgerond worden.
Tabel 3.1

Realisatie van de interviews over de tijd

% gerealiseerd
Start
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bron:

Datum
14.09.2005
21.09.2005
24.09.2005
28.09.2005
03.10.2005
06.10.2005
12.10.2005
20.10.2005
02.11.2005
15.11.2005
09.12.2005

Aantal
1
166
331
497
663
829
994
1160
1326
1491
1657

C76(29)

2. Gevolgde contactprocedure door de enquêteur
Inzake het eerste contact werden de enquêteurs verzocht een bezoek aan huis te
brengen. Een telefonisch contact was echter ook toegelaten, wanneer bij de telefonische screening de respondent werd bereikt: dan mochten er maximaal vijf telefonische contactpogingen ondernomen worden. Het eerste contact diende plaats te
vinden in het weekend of na 17u in de week (tenzij de respondent tijdens de telefonische screening andere contactmomenten had opgegeven).
De enquêteur ondernam maximaal tien (telefonische of face to face) contactpogingen. Hierbij zorgde hij/zij voor een voldoende spreiding van de contactpogingen
in de tijd. Een adres mocht slechts losgelaten worden:
− indien de respondent ziek/gehandicapt was
− indien het adres onjuist was of de respondent verhuisd was
− na een weigering
− na overlijden
− bij onmogelijkheid om het interview af te nemen na vijf face to face contactpogingen

Realisatie van de interviews

11

Wanneer bleek dat het adres niet klopte, dan trachtte de enquêteur dit toch nog te
achterhalen (navraag bij de ouders, nieuwe bewoners, buren, …). Indien dit lukte,
werd de bekomen informatie (nieuw adres, informatie over de gemeente, …)
bezorgd aan het enquêtebureau.
Wanneer er bij de telefonische screening tien contactpogingen waren ondernomen
zonder dat de respondent was bereikt, dan nam de enquêteur geen telefonisch
contact meer op met de respondent en trachtte hij/zij het interview te realiseren
aan de hand van maximaal vijf face to face contactpogingen.
Om een duidelijk zicht te krijgen op het verloop van de contactpogingen, werd
aan de enquêteurs gevraagd om per contactpoging een contactblad in te vullen.
Hierbij dienden de enquêteurs het tijdstip van de contactpoging alsook het resultaat ervan (interview afgenomen, respondent is niet thuis, …) te noteren. Daarnaast werd gevraagd naar een omschrijving van de woning van de respondent.
Verder was er ook een korte vragenlijst voorzien, die de enquêteur diende af te
nemen bij weigering tot deelname aan het onderzoek. Zo kon wat meer informatie
verworven worden over een aantal kenmerken van de weigeraars (scholingsgraad, werkend/werkloos, …).
Het aantal contactpogingen per bezocht adres varieert voor deze bevraging tussen
1 en 18. Bij meer dan de helft van de gecontacteerden ligt het aantal contacten
maximum op vier. Het gemiddeld aantal contacten is vijf.

3. Responscijfers (inzet adressen en resultaatcodes)
Tachtig procent van de respondenten die deelnamen aan de bevraging op 26 jaar,
namen ook deel aan de bevraging op 29 jaar. Dit wordt het bruto-responscijfer
genoemd. Dit responscijfer ligt aanzienlijk hoger dan de respons op 26 jaar, waar
69% van de respondenten die deelnamen aan de bevraging op 23 jaar, ook deelnamen aan de bevraging op 26 jaar. De belangrijkste reden van non-respons op
29 jaar is weigering (10,9%).
Het bruto-responscijfer verschilt echter van de werkelijke respons van de respondenten zelf (=netto-respons), aangezien respondenten die niet in de mogelijkheid
verkeerden om deel te nemen, eveneens tot de non-respons worden gerekend. Het
gaat onder meer om respondenten die ernstig ziek waren, op vakantie of op
zakenreis waren, verhuisd zijn of waarvan het adres niet teruggevonden werd.
Wanneer deze respondenten buiten beschouwing worden gelaten om de respons
te berekenen, dan bekomen we een (netto-)respons van 84%.
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Tabel 3.2

Bruto- en nettorespons
Bruto-responscijfer
Aantal
%

Uitgezette adressen
Interview afgenomen
Thuis, maar niet echt in de gelegenheid
Harde weigering
Zachte weigering
Andere (na contact)
Niet thuis
Wel thuis, niet opengedaan
Andere (geen contact)
CATI-recrutering weigering
Taalbarrière en geen tolk voorhanden
Ziek, gehandicapt, dement
Vakantie, zakenreis
Verhuisd
Adres onvindbaar/onbestaand/onbekend
Op gegeven adres wonen anderen
Systeemfout (onleesbaar na transmissie)6

Niet-uitgezette adressen
Permanent in het buitenland
Geannuleerd in het rijksregister en geen gegevens teruggevonden
Verhuisd beneden de taalgrens
Totaal
Bron:

1657
1
102
61
4
70
4
9
60
1
4
7
27
4
28
3

80,4
0
5
3
0,2
3,4
0,2
0,4
2,9
0
0,2
0,3
1,3
0,2
1,4
0,1

14
1

0,7
0

3

0,1

2060

Netto-responscijfer
Aantal
%

1657
1
102
61
4
70
4
9
60

84,2
0,1
5,2
3,1
0,2
3,6
0,2
0,5
3,0

1968

C76(29)

Zowel de hoogste bruto- als netto-respons werd behaald in Anwerpen. Daar ligt
de respons duidelijk hoger dan in de andere provincies. Globaal genomen zijn de
verschillen tussen mannen en vrouwen klein, met een iets grotere bruto en iets
kleinere netto-respons bij de vrouwen. In de provincies Antwerpen en VlaamsBrabant zijn er echter wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen, met
hogere responscijfers voor mannen in Antwerpen en hogere responscijfers voor
vrouwen. In Vlaams-Brabant

6

Dit zijn interviews die werden uitgevoerd door de enquêteur, maar waar iets fout ging bij de
(electronische) transmissie van het interview naar het enquêtebureau. Deze interviews gingen
hierdoor verloren.

Realisatie van de interviews

Tabel 3.3
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Respons naar provincie (N=2042)
N

Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Bron:

Bruto-respons

535
321
392
515
279

84,3
79,1
81,1
79,6
80,3

87,6
82,2
82,4
83,8
83,3

C76(29)

Tabel 3.4

Respons naar geslacht en provincie (N=2042)
N

Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Totaal

Bron:

Netto-respons

C76(29)

man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw

276
259
160
161
198
194
276
248
140
139
1041
1001

Bruto-respons
85,9
82,6
72,5
85,7
81,8
80,4
79,0
80,2
80,0
80,6
80,5
81,8

Netto-respons
90,5
84,6
76,3
87,9
83,5
81,3
85,1
82,6
82,4
83,0
84,5
83,9
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VRAGENLIJST

1. Ontwerp vragenlijst c76(29)
De respondenten van cohorte 1976 werden een eerste keer bevraagd op 23-jarige
leeftijd in 1999. Aangezien het opzet van het SONAR-project erin bestond de
overgangsperiode van school naar werk in kaart te brengen, werd geopteerd voor
een face-to-face bevraging waarbij er zowel gebruik werd gemaakt van een activiteitenkalender als van een vragenlijst. Beide dienden door de enquêteur ingevuld
te worden op een papieren bundel.7 Gezien de complexiteit van zowel de bevraging, als van de trajecten die de jongeren doorliepen en de energie die het invullen
van dergelijke papieren versie vereiste (van zowel enquêteur als respondent),
werd in de daaropvolgende bevraging (in 2002) van dezelfde jongeren op 26-jarige
leeftijd voor een computergestuurde bevraging geopteerd.8 Deze werd reeds toegepast bij de bevraging van de cohorte 1978 en had daar als dusdanig zijn effectiviteit en werkbaarheid bewezen. Waar de eerste bevraging van cohorte 1976
bestond uit een duidelijk gescheiden kalender en vragenlijst, werden deze beide
geïntegreerd in één geprogrammeerde versie voor de bevraging van cohorte 1978.
Hetzelfde principe werd, mits enige aanpassingen, ook gehanteerd voor de herbevraging van de cohorte 1976 op 26-jarige en nu op 29-jarige leeftijd. De doorgevoerde aanpassingen hadden en hebben voornamelijk betrekking op de inhoud
van de bevraging en dienden/dienen de continuïteit en het in kaart brengen van
de verder doorlopen trajecten te waarborgen.
Aangezien de bevraging van de 29-jarige respondenten de laatste is van de bevraging van de cohorte geboren in 1976, werd deze verder beschouwd als de laatste
mogelijkheid om enerzijds alsnog een aantal zaken te recupereren (die fout gelopen waren in vorige bevragingen) en anderzijds dieper in te gaan op de huidige
gezinssituatie, houdingen en opvattingen van de respondenten en verwachtingen

7
8

Voor verdere info zie eindrapport PBO97, december 2002.
Voor verder info zie eindrapport PBO99, april 2004.
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naar de toekomst toe. Daartoe werd de vragenlijst9 uitgebreid met een aantal
nieuwe vragen.

2. Inhoud van de vragenlijst
Net als in vorige interviews kunnen in de vragenlijst verschillende thematische
blokken/modules worden onderscheiden:
− Een eerste blok vragen brengt de schoolloopbaan in het secundair en hoger
onderwijs in kaart. Per schooljaar in het voltijds secundair onderwijs 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 of
zij behaalde op het einde van het schooljaar. Daarnaast worden ook opleidingen geregistreerd die gevolgd werden in het kader van het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Middenstandsopleidingen, waarbij zowel het leerjaar (of de graad) als het studiedomein aan bod komen. Eveneens wordt
gepeild naar de tevredenheid over de gemaakte studiekeuze en naar de motieven om al dan niet aan hoger onderwijs te beginnen. Voor het geheel van de
gevolgde opleiding wordt zowel in het secundair als hoger onderwijs
gevraagd naar de duurtijd van eventueel gevolgde stages en opgedane werkervaring.
− Een tweede blok vragen heeft betrekking op het zoeken naar werk. Hier
komen de zoekkanalen en –tijd, de inschrijving bij de VDAB of interim-bureau
en de aanvankelijke loopbaanverwachtingen aan bod. Verder wordt ook
gevraagd naar de inspanningen die vanuit de school werden ondernomen om
de overgang naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt voor te bereiden.
− In een derde blok wordt geprobeerd om de arbeidsloopbaan te reconstrueren.
Aan de hand van verschillende criteria – zoals verandering van werkgever
en/of functie – worden verschillende jobs afgebakend. Voor elk van deze jobs
tussen 26 en 29 worden een aantal objectieve kenmerken gevraagd (statuut,
arbeidscontract, sector, voltijds/deeltijds uurrooster, verandering van werkgever of functie). Daarnaast worden voor de eerste, huidige en laatste job nog
een aantal bijkomende kenmerken bevraagd. Er wordt gevraagd naar de
manier waarop men de job gevonden heeft, het ploegenstelsel waarin men
eventueel tewerkgesteld is, het aantal uren dat men werkt en hoeveel het officiële maandelijkse nettoloon bedraagt. Verder wordt ook ingegaan op de
inhoud van de job (vereiste vaardigheden, complexiteit van de job, belastende
omstandigheden, …), de aansluiting met de vooropleiding (de benodigde/gevraagde opleiding, …) en de tevredenheid met betrekking tot een
aantal jobkenmerken (loon, inhoud job, directe chef, collega’s, werkdruk, …).
Er wordt tevens nagegaan of men tijdens de uitoefening van de job op zoek is

9

Een kopie van de word-versie van de vragenlijst is terug te vinden in de bijlagen (zie bijlage 3).
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naar ander werk en wat de redenen zijn voor het verlaten of beëindigen van
een job. Voor de huidige/laatste job worden bovenop de standaardkenmerken
nog een aantal bijkomende kenmerken bevraagd zoals het inkomen van extralegale voordelen en de vaardigheden die men gebruikt(e) voor de uitoefening
van de job. Ter afronding wordt voor de eerste, huidige/laatste job gevraagd
naar de uitoefening van eventuele bijberoepen en de reden van deze uitoefening.
In een vierde rubriek wordt specifiek ingegaan op de (formele en informele)
opleidingen die men volgde in het kader van de uitgevoerde jobs. Met opleidingen in het kader van de job wordt expliciet verwezen naar opleidingen die
men op initiatief van de werkgever of op eigen initiatief volgde en die direct
van toepassing waren op de uitgeoefende job. Voor elke afgebakende job
wordt gepeild naar het aantal formele opleidingen die binnen of buiten het
bedrijf gevolgd werden, op wiens initiatief, wie ervoor betaalde, wie het organiseerde en of men beschikt over een schriftelijk bewijs voor het volgen van de
opleiding. Tot slot wordt ook gevraagd naar de inhoud en duurtijd van de
opleiding en waarop men de aangeleerde vaardigheden van toepassing acht
(alleen op de uitgevoerde job of ook op andere).
Vervolgens wordt in een vijfde thematisch blok ingegaan op de situatie van
niet-werken. Voor elke periode dat men geen student meer was en niet werkte,
wordt nagegaan wat het ‘statuut’ was waarin de respondent zich bevond (bv.
uitkeringsgerechtigd, thuis zonder inkomen, loopbaanonderbreking, …). Verder wordt aan niet-werkenden op het moment van de bevraging gevraagd
naar de reden van het niet-werkend zijn.
In een zesde module wordt gepeild naar de eventuele deelname aan het
onderwijs voor sociale promotie, de VDAB-opleidingen of andere opleidingen
die verband hielden met de job of beroepskwalificatie. Voor elk van de
gevolgde opleidingen wordt gevraagd naar de duurtijd, de inhoud, het bezit
van een schriftelijk bewijs en de inzetbaarheid van de verworven vaardigheden voor de beroepsloopbaan.
In tegenstelling tot voorgaande bevragingen werd voor de 29-jarige respondenten een zevende module “evaluatie” toegevoegd die in de eerste plaats de
accuraatheid van een aantal antwoorden uit vorige bevragingen wil nagaan.
Zo wordt onder meer nagegaan of men zich de jaartallen kan herinneren van
het verlaten van het secundair onderwijs en/of hoger onderwijs, een eerste
maal blijven zitten of het behalen van een b-attest. Met betrekking tot de
beroepsloopbaan wordt gevraagd naar het loon, contract en het ingaan van de
eerste job. In tweede instantie wordt in dit blok gepeild naar de impact die
verscheidene factoren (zoals bv. gevolgde opleiding, eerste job, zorg voor kinderen, …) kunnen gehad hebben op de huidige positie of loopbaan van de respondent.
Aansluitend op het vorige wordt in een achtste blok ingegaan op de huidige
situatie van de respondenten. Werkenden worden hierin bevraagd over
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eventuele veranderingen die zich (op korte termijn) in de werksituatie zouden
kunnen voordoen. Voor zowel werkenden als niet-werkenden (inclusief studenten) wordt gepeild naar de houding die ze aannemen 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 wat de verwachtingen zijn als men
40 jaar is. Deze verwachtingen hebben zowel betrekking op de uitoefening van
het ‘soort’ job, als op de toekomstige woonsituatie/burgerlijke staat en het
krijgen van kinderen. Er wordt ook dieper ingegaan op een aantal percepties
en attitudes, zoals gevoelens voor sociale demotie, de locus of control,
arbeidsmotivaties, verdeling huishoudelijk werk en de offerbereidheid met
betrekking tot het aanvaarden van werk, …
Tot slot worden in een laatste en negende rubriek een aantal achtergrondgegevens van de respondenten verzameld. Deze hebben zowel betrekking op de
gezinssituatie (eveneens over de tijd; met o.m. de eerste maal verlaten van de
ouderlijke woning, samenwonen/trouwen, geboorte van kinderen, …), als de
woonsituatie (eigen woning ter beschikking of niet, wanneer gekocht of wanneer verwacht men deze te kopen). Er worden ook vragen gesteld die willen
peilen naar de (eventuele) invloed van het gezin op de loopbaan van de respondent (o.m. op de plaats waar men werkt, het soort werk, het aantal uren
dat men werkt, het loon, …) en visa versa. Tevens wordt ook het lidmaatschap
van een aantal verenigingen en de gezondheidstoestand van de respondent
bevraagd. Ter afsluiting worden de tewerkstellingssituatie, het beroep en het
opleidingsniveau van zowel de ouders als de (eventuele) partner van de respondent in kaart gebracht en wordt kort ingegaan op hoe de respondent het
interview ervaren heeft.

3. Aanpassingen t.o.v. c76(26) en c78(26)
Bij de bevraging van c78(26) werd de structuur van de vragenlijst, d.w.z. de volgorde van de modules die de respondent doorloopt, gewijzigd ten opzichte van
c76(26). Aangezien deze gewijzigde structuur voor een vlotter/consistenter verloop van de bevraging zorgde werd door SONAR besloten om dezelfde structuur
te hanteren voor de bevraging van de 29-jarigen uit 1976. Inhoudelijk diende echter verder gewerkt te worden met c76(26), aangezien op deze bevraging werd
aangesloten. Concreet betekende dit dat er vertrokken werd met de vragenlijst van
c78(26) en dat deze waar er inhoudelijke verschillen werden vastgesteld met
c76(26), werd aangepast.
Dit brengt met zich mee dat de nieuwe vragenlijst op een aantal punten afwijkt
van zowel c76(26) als van c78(26).
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3.1 Geschrapte vragen
Vragen die geschrapt werden tijdens het veldwerk van c76(26)10 werden allen
opnieuw in de vragenlijst opgenomen. Het gaat meer bepaald om de volgende
vragen:
− Voorkeur voor: voltijdse of deeltijdse job, een job als zelfstandige of als loontrekkende, een compensatie van overuren (in uren of in geld).
− Verwachting: om binnen de vijf jaar nog de huidige job uit te oefenen, om binnen één jaar werkloos te zijn.
− Professionele ambitie (vr.289b).
− Verdeling van het huishoudelijk werk.
− Tewerkstellingssituatie van de ouders tijdens de secundaire studies van de
respondent en leiding geven van de ouders.
− Onderwijsleeftijd van de vader.
− Beoordeling van het interview.
3.2 Nieuwe vragen
Er werden ook een aantal nieuwe vragen toegevoegd, die niet gesteld werden bij
c76(26) en c78(26).
Recupereren van info
− Heeft u voorafgaand aan de vorige bevraging ooit een getuigschrift of attest
m.b.t. deeltijds onderwijs behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
+ welke?
− Heeft u voorafgaand aan de vorige bevraging ooit een getuigschrift of attest
m.b.t. middenstandsopleidingen door SYNTRA/VIZO behaald + welke?
Module “Evaluatie”
− In welk jaar begonnen aan (voltijds) secundair onderwijs?
− In welk jaar het (voltijds) secundair onderwijs verlaten?
− Ooit blijven zitten gedurende het (voltijds) secundair onderwijs?
− In welk leerjaar (eerste maal) blijven zitten?
− Ooit b-attest behaald in het secundair onderwijs?
− In welk leerjaar (eerste maal) b-attest behaald?
− In welk jaar hoger onderwijs begonnen?
− Hoogst behaalde diploma?
− Wanneer de eerste keer gaan werken?
10 In de loop van het veldwerk van c76(26) bleek dat de duurtijd van de enquête langer werd dan
voorzien. Om een maximale tijdswinst te realiseren, werd geopteerd om een aantal
enkelvoudige en/of tijdrovende vragen te schrappen.
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Met welk soort contract in eerste job begonnen?
Officiële maandelijkse nettoloon in eerste job?
Hoeveel maanden tot op dit moment werkloos geweest?

Andere nieuwe vragen
− Impact (gevolgde opleiding regulier onderwijs, opleiding in het kader van de
job, opleiding buiten het kader van de job, eerste job, latere job(s), zorg voor
kinderen, partner, andere familie, vrienden, ziekte of handicap, geluk en inzet)
op huidige positie/loopbaan + positief/negatief?
− Ideale leeftijd waarop aantal gebeurtenissen in een mensenleven zouden
moeten plaatsvinden?
− Welke uitspraak met betrekking tot toekomstvisie is het best van toepassing?
− Stellingreeks die peilt naar eigenwaarde.
− Score voor de tevredenheid m.b.t. leven, arbeidsloopbaan, verloop gezinssituatie en besteding van vrije tijd?
− Eigenaar van de woning + wanneer gekocht + wanneer verwacht men deze te
kopen?
− Enig huwelijk sinds de vorige bevraging?
− Invloed van partner/kinderen op plaats waar men werkt, soort werk, aantal
uren men werkt, tijdstippen waarop men werkt, promotiemogelijkheden en
loon + wie invloed uitoefent (partner en/of kinderen) + invloed positief/negatief?
− Invloed van partner/kinderen op verdere loopbaan + wie invloed uitoefent
(partner en/of kinderen) + invloed positief/negatief?
− Ooit (tijdelijk) gestopt met werken omwille van gezinssituatie?
− In de toekomst ooit (tijdelijk) stoppen met werken omwille van gezinssituatie?
− Werksituatie een invloed heeft uitgeoefend op uw gezinsvorming (krijgen van
kinderen, samenwonen/huwen, sneller/later/niet plaatsvinden van deze
gebeurtenis)?
− Gezondheidsproblemen of een handicap + soort gezondheidsprobleem of
handicap + sinds wanneer?
− Geboorteland van de ouders?
3.3 Correcties en verduidelijkingen in vragen of instructies
Inzake de vraagstelling werden er bij een aantal vragen verduidelijkingen aan de
instructies voor de enquêteurs toegevoegd. In andere gevallen werd de vraagstelling aangepast aan de veranderde situatie of werd teruggegrepen naar hoe de vragen in c76(26) werden gesteld (om continuïteit tussen de bevragingen van cohorte
1976 te behouden).
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3.3.1 Verduidelijkingen instructies enquêteurs (t.o.v. c78(26))
− Toevoeging vraag 3: Enq. Duid aan wat niet klopt!
− Toevoeging vraag 5: Enq. Indien de respondent de naam en het adres van de
onderneming niet weet Æ typ dan 98. Enq. Indien de respondent niet wenst te
antwoorden Æ typ dan 99.
− Toevoeging vraag 6: Enq. Indien de respondent de activiteit van de onderneming niet weet Æ typ dan 98. Enq. Indien de respondent niet wenst te antwoorden Æ typ dan 99.
− Toevoeging vraag 8: Enq. Indien de respondent de functie niet weet Æ typ dan
98. Enq. Indien de respondent niet wenst te antwoorden Æ typ dan 99.
− Toevoeging vraag 9: Enq. Indien de respondent de taken en handelingen niet
weet Æ typ dan 98. Enq. Indien de respondent niet wenst te antwoorden Æ
typ dan 99.
− Toevoeging vraag 12: Enq. Zwangerschap is geen onderbreking van een werkperiode. Enq. Toon kaart 8.
− Toevoeging vraag 76, 79, 82, 85, 204, 233, 241: Enq. Nog bezig = 97 maanden.
Enq. Weet niet = 98 maanden. Enq. Geen antwoord = 99 maanden.
− Toevoeging vraag 89: Enq. Weet niet = 98/9999. Enq. Geen antwoord =
99/9999.
− Toevoeging vraag 93: Enq. Indien o.p. het tijdstip niet meer weet Æ 98/9999.
Enq Indien o.p. zich nooit heeft ingeschreven bij de vdab Æ 97/9999.
− Toevoeging vraag 94: Enq. Weet niet = 98/9999. Enq. Geen antwoord =
99/9999.
− Volledig andere instructie voor vraag 100: Enq. Opgelet het gaat niet noodzakelijk om een verandering van job, het moet gaan om een echte onderbreking
in werken, van minstens twee weken en 1 dag. Enq. Opgelet: indien periode
nog bezig > duid huidige maand aan. Enq. Zwangerschap is geen onderbreking van een werkperiode.
− Volledig andere instructie vraag 108: Enq. Duid maand en jaar aan, nu =
maand + jaar van bevraging. Opgelet het gaat niet noodzakelijk om een verandering van job, het moet gaan om een echte onderbreking in werken, van minstens twee weken en 1 dag. Enq. Zwangerschap is geen onderbreking van een
werkperiode. Enq. Duid huidige maand aan indien deze periode van werken
nog bezig is.
− Toevoeging vraag 173: Enq. Weet niet = 98 uren/week. Enq. Geen antwoord =
99 uren/week.
− Toevoeging vraag 177: Enq. Geen antwoord = 9999999.
− Aanpassing vraag 184: Enq. Niets suggereren – noteer letterlijk. Enq. Noteer
‘stop’ wanneer u alle gevraagde richtingen heeft aangeduid.
− Toevoeging vraag 197: Enq. Noteer 98 indien ‘weet niet’. Enq. Noteer 99 indien
‘geen antwoord’.
− Toevoeging vraag 198, 237: Enq. Weet niet = 98 opleidingen. Enq. Geen antwoord = 99 opleidingen.
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Toevoeging vraag 215 en 219: bij code 9: Enq. Niet laten voorlezen.
Toevoeging vraag 221: Enq. Als de opleiding bezig is, moet deze bij het totaal
aantal geteld worden. Enq. Voer 98 in, indien weet niet. Enq. Voer 99 in, indien
geen antwoord.
Toevoeging vraag 223, 231: Enq. Indien de respondent nog bezig is met de
opleiding Æ noteer ‘nog bezig met de opleiding’.
Toevoeging vraag 229: Enq. Als de opleiding nog bezig is, moet deze bij het
totaal aantal geteld worden. Enq. Weet niet = 98 opleidingen. Enq. Geen antwoord = 99 opleidingen.
Andere instructie vraag 257, 262, 308: Enq. Noteer maand en jaar.
Andere instructie vraag 258, 259: Enq. Noteer exacte datum.
Andere instructie vraag 273: Enq. Niets suggereren – noteer zo volledig mogelijk.
Toevoeging instructie vraag 274: Enq. Een voltijdse job = 100%. Enq. Weet niet
= 998. Enq. Geen antwoord = 999.
Toevoeging vraag 276: Enq. Weet niet = 98. Enq. Geen antwoord = 99.
Toevoeging vraag 280: Enq. Weet niet = 988. Enq. Geen antwoord = 999.
Aanpassing vraag 305A: Enq. Noteer maand en jaar van het begin van elke
periode van samenwonen. Enq. Noteer ‘geen antwoord’, indien persoon weigert. Enq. periode mag starten voor datum van vorige bevraging – maar niet
eindigen.
Toevoeging vraag 310: Enq. Te beginnen bij het oudste kind.
Toevoeging vraag 336: Enq. Geen telefoonnummer – druk 888/8888888. Enq
Geen antwoord – druk 9999/9999999.

3.3.2 Correcties of verduidelijkingen van de vragen (t.o.v. c78(26))
Deze aanpassingen hebben in eerste instantie betrekking op de veranderde context
waarin de bevraging van de 29-jarigen plaatsvond; er zijn immers drie jaren verstreken sinds de vorige bevraging en dit maakt een aantal aanpassingen noodzakelijk.
− Aanpassing van de bevraagde schooljaren.
− Aanpassing leeftijd toekomstverwachtingen van ‘30j’ naar ‘40j’.
− Indexering van het bedrag bij keuze voor loonsverhoging (vraag 289).
− Aanpassing typfouten en grammaticale of spellingsfouten.
Met het oog op een meer optimale registratie van bepaalde informatie werden
naast deze ‘logische’ veranderingen ook een aantal aanpassingen doorgevoerd die
ingrepen op de wijze van bevraging. De voornaamste zijn:
− De mogelijkheid om bij de vraag naar de inhoud van de opleidingen sociale
promotie en VDAB (‘opleidingen’ buiten het kader van de job), te kiezen uit
een codeboek (waar een open antwoordmogelijkheid voorzien werd).
− Aanpassing van de manier waarop de werkperiodes werden bevraagd. Bij
c76(29) werden enkel respondenten die bij de vraag naar het einde van de
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werkperiode expliciet aangaven dat de werkperiode nog bezig was,
beschouwd als werkend in de huidige situatie. Respondenten die gestopt
waren in de maand van bevraging werden niet meer beschouwd als werkend.
Volgens de SONAR-definities kan er immers enkel sprake zijn van een nieuwe
werkperiode wanneer er tenminste twee weken en 1 dag verstreken zijn t.o.v.
de vorige werkperiode, en de respondent reeds minstens twee weken en 1 dag
werkt. Bij c78(26) werd van deze regels echter afgeweken: respondenten die
stopten met werken in de maand van bevraging kregen de vraag ‘Bent u nu
werkend?’.
Voor de registratie van de huwelijken werd, indien de datum van het huwelijk
na de vorige bevraging viel, expliciet gevraagd of dit het enige huwelijk was
(sinds die bevraging), om aldus ook een vorig huwelijk met begin en/of einddatum tussen 26-29 te kunnen registreren.

Verder werden er ook wijzigingen doorgevoerd die de vervanging van een
bestaande vraag tot doel hadden.
− Vraag 286 ‘Hoeveel kinderen verwacht men nog te krijgen’ + toevoeging ‘op
welke leeftijd verwacht men het volgende kind te krijgen?’ ter vervanging van
vraag 286 ‘Hoeveel kinderen verwacht u te hebben op uw 30ste?’ in c78(26) (en
vraag 206 in c76(26)). Bij 29-jarigen is het immers minder opportuun om te
vragen naar het aantal verwachte kinderen op 30 jaar.
Samen met de vragen werden ook de codes van de antwoordmogelijkheden bekeken. Vanuit praktische overwegingen werden de antwoordcodes van c76(26) weer
opgenomen. Verdere aanpassingen met betrekking tot codes bij reeds bestaande
vragen betrof de omzetting van code 50 (weet niet – geen antwoord) naar 98 ‘weet
niet’ en 99 ‘geen antwoord’, alsook de uitbreiding van de antwoordmogelijkheden
met een ‘weet niet’ en ‘geen antwoord’-mogelijkheid.
3.4 Correctie of aanpassing van filters
Een aantal filters werden uitgebreid t.o.v. c78(26), zoals:
− Vraag 6 naar de activiteit van de onderneming werd nu ook gesteld als er geen
info hierover aanwezig was in het startbestand.
− Vraag 7 naar de grootte van de onderneming werd nu ook gesteld als er wel
info was over de grootte van de onderneming, maar niet over de naam en het
adres van de onderneming.
− Vraag 9 naar de taken en handelingen in de functie werd nu ook gesteld als er
geen info hierover aanwezig was in het startbestand.
− Vraag 10 naar leiding geven werd nu ook gesteld als er wel info was over de
mate van leiding geven in de functie, maar niet over de naam van de functie.
− Vraag 12 naar de situatie van niet-werken op het ogenblik van bevraging werd
nu ook gesteld indien de info over de situatie van niet-werken ontbrak in het
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startbestand, en de respondent volgens de gecorrigeerde startinfo op het
ogenblik van bevraging niet-werkend was.
De open vraag naar studierichting binnen het hoger onderwijs (vraag 38 en 61)
werd ook gesteld indien de respondent weet niet/geen antwoord had opgegeven bij de vraag naar type hoger onderwijs, en indien de respondent een doctoraatsopleiding volgde.
Vraag 153 naar de reden om deeltijds te werken, werd gesteld indien men binnen een job ooit deeltijds had gewerkt, bij c78(26) werd deze vraag enkel
gesteld indien men in het begin van de job deeltijds had gewerkt, en het de
eerste of laatste job betrof.
Vraag 159 naar leiding geven werd bij beide cohortes gesteld indien men
arbeider, bediende of zelfstandige met personeel was, maar bij c78(26) werd
dit enkel gevraagd indien de respondent veranderde van functie, bij c76(29)
werd dit voor elke job gevraagd.
Vraag 212 naar de reden voor het nemen van ontslag of het weigeren van een
vernieuwing/verlenging van een contract werd bij c78(26) enkel gesteld indien
de respondent zelf ontslag had genomen. In c76(29) werd deze vraag ook
gesteld indien de respondent vernieuwing of verlenging van een contract zelf
had geweigerd.

Een aantal filters waren beperkter geformuleerd dan in c78(26), zoals:
− Vragen naar diploma’s, attesten, getuigschriften werden niet gesteld indien de
respondent vroegtijdig, dus voor het einde van het schooljaar, gestopt was:
vragen 27, 28, 39.
− De vragen naar getuigschriften of attesten m.b.t. dbso en vizo (vragen 62/64)
werden niet gesteld indien enkel dbso of vizo werd gevolgd in het huidig
schooljaar (2005-2006).
− Vraag 68 ‘Heeft u deze diploma’s en/of getuigschriften behaald via een andere
weg (onderwijs voor sociale promotie, tweede kansonderwijs, middenjury,...)?’
werd enkel gesteld indien men reeds aangaf dat men andere
diploma’s/getuigschriften had behaald, dan deze die geregistreerd waren bij
de vragen rond regulier onderwijs.
− Vraag 264 ‘Waarom zoekt (zocht) u een andere job?’ werd bij c78(26) aan
iedereen gesteld die op zoek was naar een andere job of een andere job had
toegezegd gekregen, in c76(29) werd dit beperkt tot werkenden in de huidige
situatie.
− Vraag 266 ‘Als u vandaag een job zou worden aangeboden, zou u dan binnen
de twee weken kunnen beginnen?’ werd bij c78(26) aan alle respondenten
gesteld, bij c76(29) enkel aan niet-werkenden (inclusief studenten).
Daarnaast werden er ook nog een aantal andere aanpassingen aan de filters doorgevoerd, zoals:
− Bij c78(26) werd enkel gevraagd naar het statuut op het ogenblik van bevraging op 26 jaar, wanneer het een lopende job betrof en er reeds in het startbe-
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stand info aanwezig was over het statuut in de lopende job. Respondenten in
een lopende job waar deze info niet aanwezig was, kregen net zoals de respondenten in een niet-lopende job de vraag naar het statuut in het begin van
de job. Bij c76(29) werd dit aangepast: alle respondenten in een lopende job
werden gevraagd naar het statuut op het ogenblik van de bevraging op 26 jaar,
voor de niet-lopende job werd steeds gevraagd naar het statuut in het begin
van de job. Een gelijkaardige aanpassing werd ook doorgevoerd voor de vragen naar sector, contract en percentage tewerkstelling.
Vragen 234/243 naar diploma/schriftelijk bewijs of certificaat van een VDABopleiding of een andere opleiding, werden bij c76(29) niet gesteld indien de
respondent nog bezig was met de opleiding, bij c78(26) werd deze vraag niet
gesteld indien de respondent als einddatum van de opleiding ‘weet niet’ antwoordde.

4. Duurtijd van de enquête
SONAR voorzag dat de gemiddelde trajecten die doorlopen werden door de respondenten tussen 26 en 29-jarige leeftijd minder complex zouden zijn. De groep
schoolgaanden zou behoorlijk krimpen en er werd verondersteld dat de jongvolwassenen in deze periode minder werkwisselingen zouden ervaren. Dit zou met
zich meebrengen dat de bevraging van de school- en werkperiodes minder tijd in
beslag zou nemen dan in de bevraging op 26-jarige leeftijd. De aldus gewonnen
tijd kon dan gebruikt worden voor het inpassen van een aantal nieuwe vragen
(nieuwe module en uitbreiding van de module huidige situatie).
De gemiddelde duurtijd werd door SONAR geraamd op 65 min. Mocht de effectief gemiddelde duurtijd (zonder extremen) de geraamde duurtijd overschrijden;
werd in eerste instantie geopteerd voor het betalen van een meerkost en niet voor
het schrappen van nieuwe vragen gedurende het veldwerk (zoals gebeurde in
c76(26)). Echter, op voorhand werd door de SONAR-groep een lijst gemaakt van
de nieuw toe te voegen vragen, gerangschikt volgens belangrijkheid, waardoor
indien er vragen dienden te worden geschrapt, deze met de laagste kwalificatie
het eerst zouden wegvallen.
Voor het geheel van de uitgevoerde enquêtes werd ons door het enquêtebureau
een gemiddelde duurtijd meegedeeld van 65’17” (na correctie voor extremen), wat
mooi aansluit bij de oorspronkelijke raming.
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KWALITEITSCONTROLE

Om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te waarborgen dienden een aantal
controlemechanismen gehanteerd te worden. Hiertoe werd in deze bevraging, net
zoals in de vorige cohorten van 1978 en 1980 het geval was, gebruik gemaakt van
een relecture en telefonische controles.

1. Relecture
De ‘relecture’ bestond erin dat minstens één interview van elke enquêteur werd
nagekeken op volledigheid en interne consistentie. Bij de onervaren enquêteurs,
d.w.z. zij die niet eerder hadden meegewerkt aan een SONAR-enquête of zij die
niet hadden deelgenomen aan de laatste twee metingen, werden de eerste drie
enquêtes zowel door het enquêtebureau als door de SONAR-medewerkers nagekeken. Zij ontvingen hierover zowel een individuele als een meer algemene feedback en mochten pas verder enquêteren nadat SONAR hiervoor toestemming had
gegeven.
Van elke ervaren enquêteur werd door SONAR in eerste instantie slechts één
enquête bekeken. Indien echter onregelmatigheden werden opgemerkt, werd een
tweede (of eventueel een derde) interview van de enquêteur in kwestie opgevraagd bij het enquêtebureau. Het enquêtebureau stond verder in voor de controle
van de eerste drie ontvangen enquêtes van de ervaren enquêteurs. Ook de ervaren
enquêteurs ontvingen zowel van het enquêtebureau als van de SONAR-medewerkers een individuele feedback. In tegenstelling tot de onervaren enquêteurs dienden zij niet te wachten op feedback na het derde gerealiseerde interview, maar
mochten zij verder gaan met het afnemen van enquêtes.
De meest voorkomende opmerkingen die door SONAR werden overgemaakt aan
de enquêteurs, hadden betrekking op het volgende:
− Bij de vragen rond de inhoud van een opleiding, werd vaak (te snel) gebruik
gemaakt van de antwoordcategorie ‘andere’, terwijl de enquêteur het antwoord van de respondent diende onder te brengen in één van de opgegeven
studiedomeinen.
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Op de vragen omtrent functie, taken en handelingen van zowel de respondent
als diens partner werden vaak te algemene of te bondige antwoorden ingegeven.
Fouten bij het opgeven van het studieresultaat in het hoger onderwijs
(diploma vs. geslaagd, afhankelijk van het eindjaar).
Bij het ingeven van de studierichting die gevraagd werd voor de uitoefening
van de job (vraag 184), diende men eerst de studierichting in te geven en vervolgens ‘stop’ aan te duiden alvorens verder te kunnen gaan. Bij het negeren
van de enquêteursinstructie kreeg de respondent tot vier maal toe dezelfde
vraag.
Inconsistenties bij het opgeven van de bezigheid van de moeder tijdens de
secundaire onderwijsloopbaan van de respondent (het is bijvoorbeeld onmogelijk dat een moeder tijdens het secundair onderwijs nooit werkend, nooit
werkloos en nooit niet-werkend was. Een moeder die huisvrouw is, is nietwerkend).
Het niet correct gebruiken van de antwoordcategorie ‘niet van toepassing’
(vraag 721a en ‘wie houdt zich in het gezin bezig met …?’) en ‘niet van toepassing, nooit partner en/of kinderen gehad’ (vraag 723a).
Mogelijks verkeerde interpretatie van de vraag ‘wie houdt zich in het gezin
bezig met …?’ Met ‘wie’ worden alle mogelijke personen bedoeld die zich ook
maar enigszins met deze taak bezighouden.
Het invullen van de duurtijden kon gebeuren in verschillende tijdseenheden,
echter men mocht niet eenzelfde tijd in 4 verschillende tijdseenheden opgeven.
Het noteren van het bruto maandloon, terwijl de vragen rond loon enkel
betrekking hebben op het maandelijks ‘nettoloon’.
Dubbele registratie van werken bij respondenten die tijdens hun studies voltijds werkten.
Indien een spellingsfout, onvolledigheid of wijziging in de naam of adres van
de werkgever werd vastgesteld, diende naast de correctie te worden aangegeven dat het nog steeds om dezelfde werkgever ging.
Onduidelijke of vage formulering bij ‘job die men verwacht te zullen uitoefenen op 40ste’.

Op basis van de relecture werden nog een aantal opmerkingen met betrekking tot
de constructie van de vragenlijst aan het enquêtebureau doorgegeven. De
gevraagde aanpassingen worden vermeld in het hoofdstuk rond datacleaning.

2. Telefonische controles
De telefonische controles hadden enerzijds tot doel na te gaan of de enquêteur
effectief was langs geweest bij de respondent en of men de benodigde hulpmiddelen had gebruikt bij het afnemen van het interview. Anderzijds wilden we de
betrouwbaarheid van de ingewonnen gegevens toetsen door een aantal feitelijke
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gegevens te vergelijken met de informatie uit de enquête. Tot slot wilde SONAR
nagaan in hoeverre de respondent tevreden was over de enquêteur en de manier
waarop het interview werd afgenomen.
Zowel het enquêtebureau als SONAR voerden telefonische controles uit, waarbij
volgende zaken werden getoetst:
− Of de respondent had deelgenomen aan de enquête
− Of er een enquêteur bij de respondent thuis was langs geweest
− Of de respondent persoonlijk werd ondervraagd
− Of er gebruik werd gemaakt van de voorziene hulpmiddelen (een papieren
kalender, toonkaarten en pc)
− Duurtijd van het interview
− Antwoorden op een aantal basisvragen uit de vragenlijst:
− Onderwijstype, leerjaar laatste jaar, studierichting en gewerkt tijdens studies (indien onderwijs gevolgd na vorige enquête)
− Werkend op moment van de afname van de enquête
− Naam en postcode van bedrijf (indien tewerkgesteld)
− Gezinssituatie
− Of er bepaalde vragen werden gesteld:
− Vragen rond loon
− Vragen waarin een reeks uitspraken werd voorgelegd
− Hoe het interview ervaren werd
− Tevredenheid over de wijze waarop de enquêteur het interview afnam
Het uitgangspunt met betrekking tot de telefonische controles bestond er voor
SONAR in, om van elke enquêteur minimum één respondent te contacteren.
Indien er ernstige afwijkingen of problemen werden aangetroffen, diende een volgende respondent van dezelfde enquêteur te worden gecontacteerd. Voor 93 van
de 98 gebriefte enquêteurs die effectief enquêtes hadden afgenomen, werden de
gegevens voor deze controle verkregen van het enquêtebureau. Een van hen kon
bij gebrek aan bereikbare bevraagde respondenten niet gecontroleerd worden,
voor anderen werden er bij het vaststellen van onregelmatigheden extra controles
uitgevoerd. Verdeeld over deze 93 enquêteurs werden uiteindelijk 101 interviews
telefonisch gecontroleerd.
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Tabel 5.1

Aangetroffen afwijkingen bij telefonische controles door SONAR (N=101)

Afwijkingen

%

Afwijkingen inzake contact
Enquêteur langsgeweest
Respondent persoonlijk ondervraagd
Duurtijd

2,0

101
101
101

47,5
5,9
-

101
101
101

3,3
3,0

91
101
100

30,0
25,0
45,5

10
10
4
11

-

100
100

3,0
15,2
4,8

101
92
88
83

Geen correct gebruik van de voorziene hulpmiddelen
Papieren kalender
Toonkaarten
Laptop
Bepaalde soort vragen niet gesteld
Loon
Uitspraken
Hoe interview werd ervaren
Afwijkende antwoorden m.b.t. vragen onderwijs
Aard onderwijs laatste schooljaar
Leerjaar laatste schooljaar
Studierichting
Gewerkt tijdens studies (vakantiejob)
Afwijkende antwoorden m.b.t. gezinssituatie
Gezinssituatie
Samenwonen met partner
Afwijkende antwoorden m.b.t. vragen over werk
Al of niet werkend op moment afname enquête
Werkend in eerste job ooit
Naam bedrijf waarin men is tewerkgesteld
Postcode bedrijf waarin men is tewerkgesteld
Bron:

N

bestand telefonische controles C76(29)

Bij iedereen die door ons werd gecontacteerd, was een enquêteur langsgeweest en
was de respondent persoonlijk ondervraagd. De gepercipieerde duurtijd opgegeven door de respondenten bleek in slechts twee gevallen af te wijken (genoteerd
indien afwijking een uur of meer) van de duurtijdgegevens verkregen van het
enquêtebureau (opgemeten via de pc). Deze twee afwijkingen hadden bij navraag
niet te maken met een verkeerde perceptie van de respondenten, maar in het ene
geval met technische problemen met de pc en in het andere geval met het niet
afsluiten van de pc op het einde van het interview.
M.b.t. het correct gebruik van de voorziene hulpmiddelen, werd een groot aantal
afwijkingen aangetroffen op vlak van het gebruik van de papieren kalender
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(48%).11 Vervolgens werd door de respondenten die een afwijking rapporteerden
m.b.t. het gebruik van de toonkaarten, ons gemeld dat zij hadden kunnen meevolgen via het computerscherm (hoewel dit niet de bedoeling was). Er werden verder
geen afwijkingen vastgesteld m.b.t. het gebruik van de draagbare computer.
Bij het 'niet stellen van een bepaald soort vragen' dient te worden opgemerkt dat
de vastgestelde afwijkingen gelijk verdeeld zijn over de bevraging van het loon en
de ervaring van het interview door de respondent. Iedereen van de telefonisch
gecontacteerde respondenten herinnerde zich daarentegen het voorleggen van een
aantal uitspraken (waarvoor men dan diende aan te geven of men er al of niet
akkoord mee ging).
Negen op tien respondenten waren tevreden tot zeer tevreden over de manier
waarop de enquêteur het interview had afgenomen (89,9%). Slecht één respondent
(1,0%) was eerder ontevreden en de resterende gecontacteerden (8,9%) waren hier
eerder onverschillig over (noch tevreden, noch ontevreden).
Met betrekking tot de gecontroleerde gezinssituatie werden geen afwijkingen
vastgesteld. De waargenomen afwijkingen aangaande de onderwijsgerelateerde
vragen hadden vooral te maken met respondenten die aangaven tewerkgesteld te
zijn tijdens hun studies, doch niet als jobstudent (of vakantiewerk), terwijl dit tijdens de face-to-face bevraging (onterecht) wel als zodanig werd geregistreerd
door de enquêteurs (46%). Wat betreft de werkgerelateerde vragen, werd het
grootste aantal afwijkingen geregistreerd rond de vraag of men op het moment
van de enquête tewerkgesteld was in de allereerste job ooit (15%). Dit laatste kan
echter zowel te maken hebben met een verkeerde registratie door de interviewer
als met het verkeerd begrepen hebben van de vraag door de respondent tijdens de
telefonische controles.
Hoewel 75% aangaf geen verdere opmerkingen te hebben over het interview (of
de wijze waarop het interview werd afgenomen), hadden de genoteerde opmerkingen voornamelijk te maken met de te lange duurtijd van de enquête. Verder
werd ook aangehaald dat de antwoordcategorieën in bepaalde gevallen te ontoereikend waren om een genuanceerd antwoord te kunnen geven op bepaalde vragen en dat een aantal vragen niet eenduidig te interpreteren of niet van toepassing
waren (cfr. zelfstandigen).

11 Volgens het enquêtebureau heeft het niet-gebruiken van de papieren kalender wellicht te
maken met de vrij eenvoudige loopbaan en bijgevolg vrij eenvoudige registratie tussen 26 en
29 jaar: 67% heeft geen of juist één job gehad na 26 jaar.
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3. Resultaten telefonische controles en relecture
Zowel de enquêtes gecontroleerd door het enquêtebureau als diegenen gecontroleerd door SONAR bleken van vrij goede kwaliteit te zijn, waardoor alle interviewers mochten blijven verder werken en er geen enquêtes werden weerhouden.
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DATACLEANING

1. Oplevering van de databestanden
Eind december 2005 werden de eerste databestanden door het enquêtebureau aan
SONAR geleverd. De oplevering van de databestanden gebeurde in tegenstelling
tot de vorige bevragingen reeds in spss-formaat. Dit versnelde de start van een
eerste reeks controles. Ter vervollediging werd echter ook gevraagd aan het
enquêtebureau om de niet-omgezette bestanden aan SONAR te leveren. Tevens
werd eveneens verzocht om de outprints van alle interviews ter beschikking te
stellen. Op basis hiervan kan het verloop van elk interview gevolgd worden, wat
handig is bij het opsporen van eventuele problemen bij het controleren van de
toegepaste filters en de effectieve cleaning.

2. Verloop controles en datacleaning
Begin januari 2006 werd gestart met de controles van de geleverde bestanden.
Deze controles verliepen ruwweg in twee fasen. Een eerste ‘voorbereidende’ fase
hield in dat de toegepaste filters en de toepassing van de aangepaste omzettingsbestanden in de dataset werden gecontroleerd. Met het oog op een vlotter verloop
van deze controles, werden op voorhand ‘stroomschema’s’ uitgewerkt per
bevraagde module die aangeven welk patroon de verschillende respondenten met
correcte toepassing van de filters dienen te doorlopen.
Om na te gaan of de geleverde data conform zijn aan het gehanteerde instrument,
werden in een eerste fase onder meer de volgende zaken gecontroleerd (de nadruk
lag hier op de controle van de structuur van het geleverde materiaal):
− Zitten alle gevraagde variabelen onder de juiste naam in het databestand en
klopt de naamgeving en het aantal voorziene antwoordcategorieën?
− Controle van de frequenties en het aantal missings.
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Kloppen de respondentnummers (zijn deze dezelfde als in de bevraging van
c76(23/26) en komen de respondentnummers van de kalenderbestanden overeen met de respondenten in de vragenlijst )?
Werden de filters correct toegepast?
Controle van de geleverde tekstbestanden naar inhoud en naamgeving.
Heeft iedereen die volgens de filter een open vraag diende te krijgen, hierop
een open antwoord?
Stemt de huidige situatie op basis van de vragenlijst overeen met deze op basis
van de kalender?
Komt de registratie in de vragenlijst overeen met hetgeen genoteerd werd in
de kalender?
Meldt de respondent of de enquêteur fouten in de registratie?
Zijn er open antwoorden op de vragen naar studierichting en de situatie van
niet-werken?
…

De opgemerkte fouten tijdens deze eerste reeks controles werden samengebracht
en zowel tussentijds als eind februari (in een samenvattend document) overgemaakt aan het enquêtebureau, met de vraag deze (indien mogelijk) recht te zetten
of een aantal zaken te verduidelijken. Na levering van de aangepaste databestanden (29 maart 2006), werden de controles uit de eerste fase hernomen en uitgebreid met een reeks bijkomende controles. De instrumentele problemen die na
deze controles werden vastgesteld, werden nogmaals doorgegeven aan het
enquêtebureau, wat leidde tot een nieuwe levering van de data op 21 april 2006.
Ook deze dataset bevatte nog een aantal kleine foutjes, die uiteindelijk door
SONAR zelf werden rechtgezet.
De bijkomende controles in de tweede fase hadden voornamelijk tot doel de consistentie met betrekking tot het loopbaanverloop (nadruk op de inhoud) na te gaan
en bestonden onder meer uit het volgende:
− Zijn de opleidingen correct geregistreerd (juiste type, geen dubbele registratie
van dezelfde opleiding, …)?
− Zijn er open antwoorden op de vragen naar studierichtingen en de situatie van
niet-werken of zijn er antwoorden bij de vragen naar opmerkingen van de respondent of de enquêteur? Dit kan immers wijzen op fouten in de registratie.
− Geeft de respondent aan dat de info uit de vorige bevraging niet klopt?
− Overlappingen (bv. tussen werken en onderwijs)
− Zijn er voor de lopende job op 26 jaar, verschillen tussen de gegevens die op
26 jaar en op 29 jaar werden geregistreerd?
− …
In deze fase waren er aanvankelijk ook een aantal controles m.b.t. gebeurtenissen
opgenomen. Spoedig bleek echter dat de problemen in de bestanden m.b.t. de
gebeurtenissen groter waren dan voorzien, waardoor beslist werd om deze pro-
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blemen apart te behandelen (voor meer uitleg, zie hiervoor de aparte appendix
“Cleaning van de gebeurtenissen”).
De inhoudelijke problemen en fouten werden vervolgens per respondent samengebracht in één enkel document (11 mei 2006), alvorens met de effectieve datacleaning van start te gaan. Het bundelen van de verschillende problemen per respondent, zoals dit in c80(23) voor het eerst werd toegepast, heeft als voordeel dat
de onderwijs- en beroepscarrière naast elkaar gelegd kunnen worden en men dus
per respondent een beter beeld krijgt van de aard van bepaalde fouten. Zoals in
het technisch rapport van c80(23) reeds werd vermeld, zijn aan deze werkwijze
ook een aantal nadelen verbonden. Vooreerst is er regelmatig overleg nodig indien
men gelijkaardige problemen op eenzelfde manier wenst op te lossen, ten tweede
is het zo dat als de verschillende onderdelen van de databestanden samen gecleand worden, pas met de data gewerkt kan worden nadat de datacleaning volledig is afgerond.
De datacleaning startte op 11 mei 2006. Er werd beslist om aanpassingen die in het
kader van de datacleaning gebeurden, te bundelen naar gelang het type bestand.
Zo werden alle aanpassingen die betrekking hadden op de kalender c76(29)
genoteerd in één syntax. Dit gold ook voor de aanpassingen aan de bestanden
‘kalender c76(23-26)’ en ‘vragenlijst c76(29)’.
Na een eerste cleaningsronde werd besloten om de controles te herhalen op de
gecleande dataset. Gezien de complexiteit van de dataset, was de kans immers
groot dat er na cleaning nog (eventueel nieuwe) fouten in de dataset voorkwamen.
Daarenboven kregen de onderzoekers door het cleanen ook een gedetailleerder
beeld van de problemen in de dataset, waardoor beslist werd de bestaande controles te verfijnen en nieuwe controles te implementeren. Dit proces van controleren en cleanen werd driemaal herhaald en afgerond eind oktober 2006.
Na de datacleaning werden ten slotte de filters van de kalender en de vragenlijst
van c76(29) gecodeerd. Dit betekent meer concreet dat, voor respondenten die een
vraag niet kregen, een code werd voorzien die aangeeft waarom deze respondenten de vraag niet kregen.

3. Vastgestelde problemen
3.1 Tijdens het veldwerk
Een aantal problemen werden reeds vastgesteld tijdens het veldwerk:
− Vraag 153 ‘Wat was/is de belangrijkste reden om deeltijds te gaan werken'
diende gesteld te worden indien men binnen een job ooit deeltijds gewerkt
had. Deze vraag werd echter gesteld indien men ooit deeltijds gewerkt had
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(dus indien men in de eerste job deeltijds werkte, werd deze vraag ook bij een
tweede full-time job gesteld).
Bij vraag 132 (Q720132) ‘Hoeveel bedroeg uw officiële maandelijkse nettoloon
in het begin van uw eerste job’, was er geen ‘weet niet’ of ‘geen antwoord’mogelijkheid voorzien.
Bij vraag 131 (Q720131) ‘Met welk soort contract bent u in uw eerste job
begonnen?’, was er geen 'niet van toepassing'-categorie voorzien voor zelfstandigen en helpers.
Fout in de codes: nl dezelfde code voor twee verschillende antwoorden bij
vragen 294h ‘Kan u aangeven wat uw hoogst behaalde diploma is?’, 72 ‘In
welke studierichting en/of –niveau zou u dan wel willen zijn afgestudeerd?’,
en 183 ‘Welk studieniveau werd minimaal gevraagd?’. Het gaat om code 0005:
deze code betekende zowel ‘Creatie en vormgeving (2e lj A)’ als ‘niet van toepassing’.

De hier vermelde problemen werden rechtgezet op 3 oktober 2005 en doen zich
bijgevolg niet meer voor bij respondenten die na deze datum werden bevraagd.
3.2 Tijdens de eerste fase van de controles
Daarnaast werden er tijdens een eerste fase van de datacleaning problemen aangetroffen, die nog konden worden rechtgezet. Het ging hier onder meer om:
− Foutieve benaming of labeling van variabelen
− Verkeerde constructie van een aantal variabelen (onder meer jobnummer,
werkgeversnummer, functienummer, jobnummer opleiding, geregistreerde
diploma’s tussen 26 en 29 jaar, grootte, situatie van niet-werken).
− Antwoorden op open vragen die niet werden meegeleverd, of die moeilijk
terug te vinden waren in de bestanden wegens slechte opmaak of ten gevolge
van een verkeerde nummering van de vragen door het enquêtebureau in de
open-antwoorden bestanden.
− Het niet meeleveren van originele bestanden.
− Het niet leveren van een aantal variabelen (onder meer vragen rond significante job, rond het kloppen van de startinfo, rond het aantal huwelijken.
Verder werden er ook problemen vastgesteld, die niet (meer) rechtgezet konden
worden. Het betrof hier voornamelijk door het enquêtebureau verkeerd geïmplementeerde filters:
− Bij vraag 3 ‘Wat klopt er niet?’ kregen de respondenten de info te zien over
hun situatie op het ogenblik van de vorige bevraging. Echter, de info over de
studierichting die men volgde in het kader van een opleiding sociale promotie,
een vdab-opleiding of een andere opleiding (item 15), werd niet getoond.
− Vraag 65 'volgens onze registratie heeft u.../U heeft geen diploma's behaald
sinds de vorige bevraging' (en aansluitende vragen) werd enkel gesteld indien
men aangaf na 26 jaar te hebben gestudeerd. Het was de bedoeling dat ieder-
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een deze vraag kreeg. Dit gold ook voor vragen 71 ‘Als u opnieuw zou kiezen,
zou u dan: ...', 72 ‘In welke studierichting en/of –niveau zou u dan wel willen
zijn afgestudeerd?’ en 73 ‘Waarom zou u een ander studieniveau of -richting
kiezen?’.
Vraag 68 ‘Heeft u deze diploma’s en/of getuigschriften behaald via een andere
weg’ werd onterecht niet gesteld wanneer de respondent op vraag 66 ‘Zijn er
eventueel nog andere diploma’s en/of getuigschriften die u behaald heeft?’
‘andere: …(open antwoord)’ antwoordde.
Vraag 87 ‘voorkeur voltijdse of deeltijdse job’ en vraag 88 ‘voorkeur job als
zelfstandige of als loontrekkende’ dienden gesteld te worden indien ooit
gezocht naar werk of ooit gewerkt na de tweede bevraging. Respondenten die
enkel aan de laatste voorwaarde beantwoordden, kregen deze vragen echter
niet.
Vraag 95 ‘Heeft u tijdens uw studies sollicitatiebrieven leren schrijven of een
curriculum vitae leren opstellen?’ werd aan iedereen gesteld die tussen 26 en
29 nog hoger onderwijs gevolgd had in plaats van aan de respondenten die
nog nooit gewerkt hadden, nooit gezocht hadden naar werk en hoger onderwijs volgden tussen 26 en 29 (dus aan meer respondenten gevraagd dan de
bedoeling was).
Vraag 96 ‘Heeft u tijdens uw studies sollicitatiebrieven leren schrijven of een
curriculum vitae leren opstellen?’ werd aan iedereen gesteld die tussen 26 en
29 nog secundair onderwijs (maar geen hoger onderwijs) gevolgd heeft in
plaats van aan de respondenten die nog nooit gewerkt hadden, nooit gezocht
hadden naar werk en secundair onderwijs volgden tussen 26 en 29 (dus aan
meer respondenten gevraagd dan de bedoeling was).
Vraag 97 ‘Heeft u tijdens uw studies informatie gekregen over …?’ werd alleen
gesteld aan diegenen die nog hoger onderwijs hebben gevolgd tussen 26 en
29 jaar, terwijl ze ook gesteld diende te worden aan de respondenten die ooit
hoger onderwijs hadden gevolgd.
Vraag 98 ‘Heeft u tijdens uw studies informatie gekregen over …?’ werd aan
iedereen gesteld die tussen 26 en 29 nog secundair onderwijs (maar geen hoger
onderwijs) gevolgd heeft in plaats van aan de respondenten die nog nooit
gewerkt hadden, nooit gezocht hadden naar werk en secundair onderwijs
volgden tussen 26 en 29 (dus aan meer respondenten gevraagd dan de bedoeling was).
Vragen 187 ‘Wat is volgens u het meest passende opleidingsniveau voor de
uitoefening van die job?’ en 189 ‘We willen nu weten welke vaardigheden u
gebruikte in uw laatste/huidige job’ dienden gesteld te worden voor de laatste/huidige job, maar werden niet gesteld indien de laatste/huidige job de
eerste job was en de duur van deze job minder dan 1 jaar was.
vraag 196 ‘in de periode van … tot … heeft u in het kader van deze job één of
meerdere van volgende soorten opleidingen gevolgd?’ werd enkel gesteld
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voor significante jobs (dit zijn jobs met een duur van meer dan 1 maand), terwijl ze voor alle jobs gesteld diende te worden.
Vragen 130 ‘Wanneer bent u de eerste keer gaan werken? Geef maand en jaar’,
131 ‘Met welk soort contract bent u in uw eerste job begonnen?’ en 132 ‘Hoeveel bedroeg uw officiële maandelijkse nettoloon in het begin van uw eerste
job?’ dienden enkel gesteld te worden aan jongeren die voor 26 jaar in een eerste job tewerkgesteld waren, maar werden ook gesteld aan de jongeren die na
26 jaar in een eerste job startten.

Andere problemen die niet meer rechtgezet konden worden:
− De enquêtedatum zoals die door de computer geregistreerd werd, week in 24
gevallen af van deze die door de enquêteur was opgegeven. Dit had te maken
met een verkeerd ingestelde datum op de computer.
− Bij vraag 1 ‘Op het ogenblik van de bevraging op … was uw situatie de volgende: …’ kregen de respondenten de gegevens te zien rond hun situatie
(werken/studeren/niet-werken) op het ogenblik van de vorige bevraging en
kregen ze de kans deze info (eventueel) te verbeteren. Door een fout in het
programma kreeg echter 1 respondent deze startinfo niet te zien.
− Vragen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 (vragen die respectievelijk peilden naar het adres, de
activiteit, de grootte van de onderneming, de functie, de voornaamste taken en
handelingen en de mate van leiding geven op het ogenblik van de vorige
bevraging) dienden onder meer gesteld te worden aan respondenten die aangaven dat de info uit de vorige bevraging niet klopte en ze zowel werkend als
studerend waren (code 17 op vraag 4). Deze laatste respondenten kregen echter vragen 5,6,7,8, 9 en 10 niet.
− Bij vraag 65 'volgens onze registratie heeft u.../U heeft geen diploma's behaald
sinds de vorige bevraging' werden de diploma’s getoond die de respondent
tussen 26 en 29 jaar behaald had. Jongeren die een leertijd of een ondernemersopleiding volgden tussen 26 en 29 jaar, kregen bij deze vraag het getuigschrift van de leerovereenkomst of van de ondernemersopleiding te zien, ook
al hadden ze eerder in het interview aangegeven dat ze deze getuigschriften
niet hadden behaald (Dit probleem werd wel gecleand tijdens de datacleaning).
− Jongeren die aangaven dat hun statuut, sector, … veranderde in de laatste
maand van de job, kregen de vraag naar hun nieuwe statuut, sector, … (onterecht) niet.
− Jongeren die aangaven dat hun situatie van niet-werken (uitkeringsgerechtigd
werkloos, werkloos in wachttijd, …) veranderde in de laatste maand van de
periode van niet-werken, kregen de vraag naar hun situatie vanaf dan (onterecht) niet.
− Bij een aantal vragen ontbrak de weet-niet/geen antwoordmogelijkheid: vragen 257 ‘Sinds wanneer was u op zoek naar een (andere) job?’, 258 ‘Sinds
wanneer is deze (andere) job u toegezegd?’, 259 ‘Wanneer gaat u met deze
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(andere) job starten?’, en 262 ‘Sinds wanneer bent u op zoek naar een (andere)
job?’.
De gedetailleerde vragen per formele opleiding in het kader van de job (vragen 199-205 naar iniatief, organisator, inhoud, …) werden enkel gesteld voor
de eerste 10 formele opleidingen binnen het bedrijf en de eerste 10 formele
opleidingen buiten het bedrijf.
Ontbrekende waarden bij duurtijden.
Vraag 304 ‘Heeft u reeds samengewoond’ diende gesteld te worden indien
men op het ogenblik van de bevraging niet samenwoonde en ook voor 26 jaar
nooit had samengewoond. Vraag 305a ‘Wanneer bent u ooit gaan samenwonen’, diende gesteld te worden indien de respondent op het ogenblik van de
bevraging samenwoonde of op vraag 304 ‘ja’ had geantwoord, of indien de
respondent geregistreerd stond als ‘samengewoond voor 26 jaar’. De filtering
op basis van ‘nooit samengewoond voor 26 jaar’ liep echter verkeerd, omdat
vier respondenten ten onrechte geregistreerd stonden als ‘nooit samengewoond voor 26 jaar’ (in het startbestand van c7626), terwijl ze wel hadden
samengewoond voor 26 jaar.
Vraag 731 ‘Bent u eigenaar van uw woning (huis, appartement, …)?’ werd
enkel gesteld indien de respondent niet meer inwonend was bij de ouders. Na
de bevraging bleek deze filter slecht gekozen: ze houdt er immers geen rekening mee dat er mensen zijn die nog inwonend zijn bij de ouders, maar al een
huis hebben gekocht, en tijdens de werken hieraan bij hun ouders inwonen.
Deze personen kregen vraag 731 (onterecht) niet.
Aan het enquêtebureau werd uitdrukkelijk meegedeeld dat zij niets mochten
cleanen. Niettemin werd opgemerkt dat zij zich niet altijd aan deze afspraak
hebben gehouden. Daar waar SONAR vaststelde dat het enquêtebureau gegevens had gecleand, werd dit rechtgezet (bv. zo werd ontdekt dat het enquêtebureau bij een respondent het open antwoord ‘weet niet’ op een vraag naar het
adres van de onderneming veranderde in een ontbrekend antwoord).
In de kalender ontbreken de gegevens tussen 12 en 23 jaar voor drie respondenten. Deze gegevens ontbreken niet alleen in de kalender van c76(23-26-29),
maar ook in die van c76(23) en c76(23-26): bij de eerste bevraging op 23-jaar
hadden deze respondenten de kalender niet ingevuld, maar wel de vragen in
de vragenlijst van c76(23) beantwoord.
Bij het invullen van vragen naar duurtijden (bij opleidingen, stages en vakantiewerk) werd niet altijd de enquêteurinstructie in acht genomen, ook al werd
hier heel wat aandacht aan besteed tijdens de briefing. Zo werd bijvoorbeeld
voor een opleiding een duurtijd van 21 uur, 3 dagen en 3 weken geregistreerd,
waarbij vermoed kan worden dat de respondent niet effectief 3 weken, 3
dagen en 21 uur een opleiding volgde, maar wellicht gedurende 3 weken, elke
week een dag les van 7 uur volgde.
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3.3 Tijdens de tweede fase van de controles.
Om enig zicht te krijgen op de aard van controles en het aantal respondenten die
hiervoor gecleand werden, wordt in bijlage 4 een overzicht gegeven van het eerste
gebundelde probleembestand.

4. Codering van de open vragen
Bij vragen naar de richting van studies en/of inhoud van opleidingen, hadden
respondenten steeds de mogelijkheid om ‘andere’ aan te duiden als de richting
niet terug te vinden was in de lijst. Zij dienden deze vervolgens zelf te specifieren.
In de gevallen waar het antwoord toch onder één van de bestaande categorieën
kon worden ondergebracht, werd dit door SONAR gehercodeerd.
De sectoren waarin de respondenten tewerkgesteld waren, dienden ook te worden gecodeerd. Uiteindelijk werden er 1039 sectoren gecodeerd. Dit betekent dat
er voldoende informatie aanwezig was betreffende de naam, het adres, de activiteit, de sector en de grootte van de onderneming. Aan de hand van de NACE-classificatie werd dan op basis van deze variabelen een code toegekend aan elke respondent. Bij 11 respondenten was er onvoldoende informatie aanwezig om de
sector te coderen.
Vervolgens werden de beroepen van de respondent en de partner gecodeerd. Dit
gebeurde aan de hand van de functie, de taken en het statuut van het beroep, de
grootte en de sector en de activiteit van de onderneming en het aantal werknemers
waarover de respondent leiding had. De informatie werd gebruikt om een beroepencode toe te kennen volgens de Standaard Beroepen Classificatie 1992 (Centraal
Bureau voor Statistiek, 2001). 967 respondenten en 1260 partners kregen een code
toebedeeld. In respectievelijk 9 en 33 gevallen was er onvoldoende informatie om
een code toe te kennen. Indien dit het geval was, werd er wel getracht om het
niveau, de hoofdrichting en de richting te bepalen. Zo kon er geen SBC-code worden toegewezen indien het niveau van de functie niet gekend was, ook al was er
informatie beschikbaar over de 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 algemene SBC-code worden toegekend.
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Overzicht van de codering van de functies van de respondenten

SBC-code

+

Informatie over
niveau

Informatie over
hoofdrichting

Informatie over
richting

Aantal functies

+
+
+
+

+

+

967
2
2
1
4

+
+

Totaal aantal gecodeerde functies
Bron:

C76(29)

Tabel 6.2

Overzicht van de codering van de functies van de partner van de respondent

SBC-code

+

Informatie over
niveau

Informatie over
hoofdrichting

Informatie over
richting

Aantal functies

+
+
+

+

+

+
+

+

1260
4
2
15
12

Totaal aantal gecodeerde functies
Bron:

976

C76(29)

1293
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HOOFDSTUK 7
AFSTEMMING EN KOPPELING VAN DE
KALENDERS C76(23-26) EN C76(29)

Zowel inhoudelijke (codes) als structurele (filters) verschillen in de bevraging
zorgden ervoor dat beide kalenders (c76(23-26) en c76(29)) niet zomaar aan elkaar
gekoppeld konden worden. Met koppelen bedoelen we het laten aansluiten van
nieuwe informatie uit de kalender c76(29) aan (oude) informatie uit kalender
c76(23-26). Als bv. de laatste registratie in de kalender van c76(23-26) een registratie van werken was vanaf januari 2000 t.e.m. de enquêtedatum, en in de nieuwe
kalender een registratie van werken begon vanaf de enquêtedatum t.e.m. maart
2004, dan dienden deze twee observaties samengebracht te worden in één observatie met als periode januari 2000-maart 2004. Weliswaar werden observaties
alleen samengevoegd als ze dezelfde info bevatten: als de respondent bijvoorbeeld
aangaf dat de werkgever veranderde, gaat het vanzelfsprekend niet om dezelfde
job, en werden de twee registraties niet samengevoegd.
De waargenomen afwijkingen tussen beide kalenders hadden voornamelijk
betrekking op het volgende:
Codes
− bij eenzelfde variabele had eenzelfde antwoordmogelijkheid soms een andere
code
Bv. variabele ‘reddeelt’: voor de antwoordmogelijkheid ‘Andere’ is in c76(2326) code 7 voorzien, en in c76(29) code 49.
− bij eenzelfde variabele waren er soms andere antwoordmogelijkheden
Bv. variabele ‘result’: bij c76(23-26) betekent code 98 ‘weet niet / geen antwoord’, bij c76(29) betekent code 98 ‘weet niet’ en code 99 ‘geen antwoord’.
Een duidelijk overzicht van hoe de variabelen werden afgestemd om de kalenders
c76(23-26) en c76(29) te kunnen samenvoegen, is terug te vinden in bijlage 5.
Filters
Bij het koppelen diende rekening te worden gehouden met het feit dat de filters
die gebruikt werden in de kalender van c76(29) niet altijd overeenstemden met
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deze uit de kalender c76(23-26). Met filters bedoelen we de concrete voorwaarden
die gesteld werden opdat een respondent een vraag kreeg (bv. een respondent
kreeg de vraag naar contracttype als hij arbeider of bediende was, zelfstandigen en
helpers kregen deze vraag niet). Bij het koppelen van observaties uit de verschillende kalenders werd beslist om de filters te hanteren die bij c76(29) werden
gebruikt.
Na afstemming konden de bestanden aan elkaar gekoppeld worden. De beslissing
om observaties al dan niet samen te voegen, werd reeds gemaakt tijdens de datacleaning. Alvorens met de cleaning te starten werd een variabele gecreëerd die
aangaf welke observaties gekoppeld dienden te worden. Tijdens de cleaning werden verschillen in te koppelen observaties bestudeerd en indien nodig aangepast.
Deze werkwijze vereenvoudigde de koppeling van de bestanden, waarbij het
voornaamste werk er nu in bestond twee observaties om te zetten naar slechts één
observatie.
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Bijlage 1 / Introductiebrief

48

Bijlage 1

Introductiebrief

49

51

Bijlage 2 / SONAR-Folder

52

Bijlage 2

SONAR-folder

53
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Bijlage 3 / Vragenlijst
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Bijlage 3

Vragenlijst
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Vragenlijst
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75

76

Bijlage 3

Vragenlijst
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Bijlage 4 / Overzicht aangetroffen problemen in het eerste
probleembestand

Fouten m.b.t. datums
Einddatum groter dan begindatum bij gebeurtenissen (bv. de periode van samenwonen eindigt
vroeger dan ze begint)
Hoger onderwijs begint niet in de maand september
Hoger onderwijs eindigt niet in de maand juni
Probleem met begin-of einddatum (hoger onderwijs)
Einddatum van een registratie begint voor de enquêtedatum van de vorige bevraging (tweede
golf) op 26 jaar
VDAB-opleiding, opleiding Sociale Promotie, en andere opleidingen beginnen voor enquêtdatum van de vorige bevraging (tweede golf) op 26 jaar
De laatste einddatum in de kalender is niet gelijk aan de enquêtedatum van de huidige bevraging op 29 jaar
Fout in kalender c76(23-26): de kalender eindigt voor de enquêtedatum van de vorige bevraging
op 26 jaar.
Observatie in kalender c76(23-26) eindigt na de enquêtedatum van de vorige bevraging op
26 jaar

17
2
45
46
16
65
1
487
58

Fouten m.b.t. startinfo
Minstens 1 aspect van de startinfo klopt niet
Respondent geeft aan dat niets van de startinfo klopt
Gegevens rond statuut uit de vorige bevraging klopt niet
Gegevens rond contract uit de vorige bevraging klopt niet
Gegevens rond percentage tewerkstelling uit de vorige bevraging klopt niet
Gegevens rond situatie op het ogenblik van niet-werken uit de vorige bevraging klopt niet

194
3
13
37
34
4

Onderwijs
Registratie van enige kandidatuur
Meerdere studies hoger onderwijs tegelijkertijd gevolgd
Dezelfde studierichting 2 keer in zelfde leerjaar geregistreerd
Overslaan van een leerjaar
Overslaan van een leerjaar binnen een studierichting
Overslaan van een leerjaar binnen een onderwijstype
Lengte leerjaar universiteit klopt niet
Lengte leerjaar hoger onderwijs lange type klopt niet
Lengte leerjaar hoger onderwijs korte type klopt niet
Lengte leerjaar aggregaat klopt niet
Lengte leerjaar aanvullende opleiding klopt niet
Respondent volgde 4BSO
Andere als richting opgegeven
Weet niet/geen antwoord/missing bij richting hoger onderwijs
Weet niet/geen antwoord/missing bij aard
Resultaat is ‘niet geslaagd, maar volgend jaar IAJ’

10
4
1
1
1
1
1
2
3
7
17
4
20
15
4
2

206

Geslaagd maar respondent gaat niet naar volgende leerjaar – 1ste studie
Geslaagd maar niet naar een volgend leerjaar
Geslaagd maar volgend jaar volgt de respondent een andere richting – 1ste studie
Geslaagd maar volgend jaar volgt de respondent een andere richting
Geslaagd en volgend jaar volgt de respondent een ander onderwijstype – 1ste studie
Geslaagd en volgend jaar volgt de respondent een ander onderwijstype
Niet geslaagd, naar volgend leerjaar in zelfde richting – 1ste studie
Niet geslaagd, naar volgend leerjaar in zelfde richting – 2de studie
Niet geslaagd, naar volgend leerjaar in zelfde richting
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar – 1ste studie
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar – 2de studie
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar in zelfde richting – 1ste studie
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar in zelfde richting – 2e studie
Niet geslaagd, wel naar volgend leerjaar in zelfde richting
Controleer diploma universiteit
Controleer diploma hoger onderwijs lange type
Controleer diploma hoger onderwijs korte type
Controleer diploma aggregaat
Controleer diploma aanvullende opleiding
Controleer registratie aggregaatsopleiding
Controleer registratie doctoraatsopleiding
Controleer registratie aanvullende opleiding
Nog DBSO gevolgd tussen 26 en 29 jaar
Nog VIZO gevolgd tussen 26 en 29 jaar
Controleer de aansluiting tussen het geregistreerde hoger onderwijs voor en na 26 jaar, op vlak
van de aard
Controleer de aansluiting tussen het geregistreerde hoger onderwijs voor en na 26 jaar, op vlak
van de richting
Controleer de aansluiting tussen het geregistreerde hoger onderwijs voor en na 26 jaar, op vlak
van het leerjaar
Nog SO gevolgd tussen 26 en 29 jaar
Secundair onderwijs gevolgd, open antwoord op de vraag naar richting
Open antwoord op de vraag naar richting hoger onderwijs
Open antwoord op de vraag naar richting dbso
Open antwoord op de vraag naar richting vizo
Inhoud voortgezette opleiding bekijken
Hoger onderwijs gevolgd, resultaat is ‘Diploma, geslaagd met…’. Controleer dit.
Respondent kreeg vraag Q50612 ‘U was geen student in een van de vermelde studiejaren, maar
toch heeft u aangegeven dat u nog heeft gestudeerd heeft sinds de vorige bevraging. (ENQ.
NOTEER HIER DE VERKLARING VOOR DIT VERSCHIL)’

Bijlage 4

4
4
2
2
2
2
5
1
6
8
1
8
8
1
8
1
3
6
1
4
11
13
24
6
20
45
65
58
9
2
8
1
4
42
115
9

Werken
Registratie volgnummer werkgever niet in orde
Respondent zegt nieuwe werkgever te hebben
Werkgever klopt niet
Registratie volgnummer functie niet in orde
Respondent zegt nieuwe functie te hebben

51
448
146
43
520

Overzicht aangetroffen problemen in het eerste probleembestand

Functie klopt niet
Percentage tewerkstelling < 15%
Percentage tewerkstelling is missing
Respondent gaf eerst aan dat hij/zij in de nieuwe job niet veranderde van functie, maar wanneer
de vorige functie-omschrijving wordt getoond (vraag 157a), geeft de respondent aan dat die
niet klopt
Respondent gaf eerst aan dat hij/zij in de nieuwe job niet veranderde van werkgever, maar
wanneer de vorige werkgever-omschrijving wordt getoond (vraag 154a), geeft de respondent
aan dat die niet klopt
Statuut ontbreekt
Sector ontbreekt
Contract onbreekt
Ontbrekend antwoord op ‘zelfstandige in eigen naam of vennootschap’
Percentage tewerkstelling ontbreekt
Vraag 153 (vraag naar reden deeltijds werk) werd onterecht teveel gesteld (verkeerde filter, zie
ook hierboven bij controles fase 1)
Respondent geeft aan dat de functie verandert, maar de functie-omschrijving van de nieuwe
functie is gelijkaardig aan deze van de vorige functie
Vreemde functie-omschrijving (bv. ‘aa’)
Respondent geeft aan dat de werkgever verandert, maar de werkgever-omschrijving van de
nieuwe werkgever is gelijkaardig aan deze van de vorige werkgever
Vreemde werkgever-omschrijving
De eerste omschrijving van de functie in de bevraging op 29 jaar is gelijk aan de laatste omschrijving uit de vorige bevraging
De eerste omschrijving van de werkgever in de bevraging op 29 jaar is gelijk aan de laatste
omschrijving uit de vorige bevraging
Bekijk de omschrijving van de laatste werkgever/functie uit de vorige bevraging (golf 2), en
vergelijk die met de eerste omschrijving in de nieuwe bevraging (golf 3)
Nummer werkgever is 0, moet minimum 1 zijn
Nummer functie is 0, moet minimum 1 zijn
Stondgr (=vraag naar grootte in vragenlijst) is niet hetzelfde als de grootte die opgegeven werd
in de kalender
Stondpc (=vraag naar postcode in vragenlijst) is niet hetzelfde als de postcode die opgegeven
werd in de kalender

207

89
3
19
89

146

3
2
7
1
19
132
28
4
34
8
93
130
87
17
17
1
1

Niet-werken
Type niet-werken onbekend (weet niet/geen antwoord)
Type niet-werken ontbreekt
Type niet-werken uitkeringsgerechtigd werkloos
Type niet-werken werkloos in wachttijd
Type niet-werken studeren
Type niet-werken is ‘Andere: … (open antwoord)’
Door een fout van het enquêtebureau werd de info uit vraag 12 in de vragenlijst rond de situatie
van niet-werken op het ogenblik van de bevraging op 26 jaar, niet opgenomen in de kalender

13
48
207
12
3
41
10

Opleidingen in het kader van de job
Binnen zelfde job zelfde opleiding qua aard
Binnen zelfde job zelfde opleiding qua aard - kenmerken
Binnen zelfde job zelfde opleiding qua aard – kenmerken - duur
Richting opleiding binnen job is ‘andere’ of ‘weet niet’ of ‘geen antwoord’

421
262
57
160

208

Het aantal opleidingen dat vermeldt wordt bij de vraag ‘Aantal opleidingen’ verschilt van het
aantal opleidingen waarover meer concrete gegevens zoals studierichting beschikbaar zijn.
Idem als hierboven, maar dan meer specifiek voor ‘opleidingen binnen het bedrijf’
Idem als hierboven, maar dan meer specifiek voor ‘opleidingen buiten het bedrijf’
Geen duurtijd ingevuld bij opleidingen in het kader van de job
Op aantal opleidingen binnen het kader van de job wordt ‘weet niet’ of ‘geen antwoord’ geantwoord, voor één opleiding binnen het kader van de job worden meer concrete gegevens
zoals studierichting bevraagd.

Bijlage 4

25
19
11
3
10

VDAB-opleidingen, opleidingen sociale promotie, andere opleidingen
Als studierichtingen ‘andere: …(open antwoord)’ geregistreerd bij VDAB
Dubbele registratie van een opleiding bij sociale promotie
Dubbele registratie van een opleiding sociale promotie, en het gaat om dezelfde studierichting
Als studierichting ‘andere: …(open antwoord)’ geregistreerd bij sociale promotie
Dubbele registratie van een opleiding bij ‘andere’ opleidingen
Als studierichting ‘andere: …(open antwoord)’ geregistreerd bij sociale promotie
Aantal ‘andere’opleidingen opgegeven in de vragenlijst komt niet overeen met aantal ‘andere’
opleidingen geregistreerd in de kalender
Dubbele registratie van een opleiding buiten de job
Dubbele registratie van een opleiding buiten de job, en het gaat om dezelfde studierichting

10
5
4
31
2
15
2
9
5

Overlaps
Overlap tussen secundair onderwijs en opleidingen buiten de job
Overlap tussen hoger onderwijs en opleidingen buiten de job
Overlap tussen DBSO en opleiding buiten de job
Overlap binnen niet-werken
Overlap binnen hoger onderwijs
Overlap tussen werken en secundair onderwijs
Overlap tussen werken en hoger onderwijs
Overlap tussen werken en DBSO
Overlap tussen werken en VIZO

6
16
7
1
4
4
78
5
19

Andere
Bekijk de evaluatievragen die de enquêteur kreeg
Bekijk het antwoord op vraag 6 in de evaluatievragenlijst voor de enquêteur (open antwoord).
Bekijk het antwoord op vraag 11 in de evaluatievragenlijst voor de enquêteur (open antwoord).
Bekijk het antwoord op vraag 338 ‘Heeft u verder nog opmerkingen die u in de vragenlijst niet
kwijt kon’ (open antwoord).
Het enquêtebureau cleande de variabele paact ‘activiteit partner’ bij één respondent. Dit werd
foutief gecleand.
De info over statuut ontbrak bij de vorige bevraging, kan nu aangevuld worden
De info over percentage tewerkstelling ontbrak bij de vorige bevraging, kan nu aangevuld worden
De info over sector ontbrak bij de vorige bevraging, kan nu aangevuld worden
De info over contract ontbrak bij de vorige bevraging, kan nu aangevuld worden
De info over situatie op het ogenblik van niet-werken ontbrak bij de vorige bevraging, kan nu
aangevuld worden
De info over de situatie van niet-werken, was op het ogenblik van de vorige bevraging ‘Andere’,
kan nu aangevuld worden

151
5
2
100
1
9
8
4
20
11
1
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Bijlage 5 / Afstemming c76(23-26) en c76(29)

responnr
beginj
beginm
eindj
eindm
type

leerjaar

KALENDER
C76(29)

Respondentnummer
beginjaar
beginmaand
eindjaar
eindmaand
type registratie

responnr
beginj
beginm
eindj
eindm
type

KALENDER
C76(23-26-29)

Respondentnummer
beginjaar
beginmaand
eindjaar
eindmaand
type registratie

responnr
beginj
beginm
eindj
eindm
type

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ENQUETE
SO
HO
DBSO
VIZO
VDAB
SOCPROM
ANDOPL
JOBOPL

9
10
11
12

NIETWERKEN
WERKEN
JOBPER
GEBEURT

0

enige kandidatuur
eerste leerjaar /
overgangsjaar
(VIZO)

0

2

tweede leerjaar /
graad DBSO /
overgangsjaar
(VIZO)

2

3

derde leerjaar /
graad DBSO /
eindjaar (VIZO)

3

4
5
6
7

vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar
zevende leerjaar

4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

leerjaar

leerjaar

1

210

KALENDER
C76(23-26)

SO
HO
DBSO
VIZO
VDAB
SOCPROM
ANDOPL
opleiding i kader
v d job
niet-werken
werken

leerjaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

leerjaar

1

Respondentnummer
beginjaar
beginmaand
eindjaar
eindmaand
type registratie

enige kandidatuur
eerste leerjaar /
eerste overgangsjaar
(VIZO)
tweede leerjaar
/ 2de graad
DBSO / 2e
overgangsjaar
(VIZO)
derde leerjaar /
3e graad DBSO
/ eindjaar
(VIZO)
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar
zevende leerjaar (specialisatiejaar)

SO
HO
DBSO
VIZO
VDAB
SOCPROM
ANDOPL
opleiding i kader
v d job
niet-werken
werken

leerjaar
0
1

2

3

4
5
6
7

enige kandidatuur
eerste leerjaar /
eerste overgangsjaar
(VIZO)
tweede leerjaar
/ 2de graad
DBSO / 2e
overgangsjaar
(VIZO)
derde leerjaar /
3e graad DBSO
/ eindjaar
(VIZO)
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar
zevende leerjaar (specialisatiejaar)

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)
99

aard

wn-ga

88

aard

onderwijsvorm
(SO) / onderwijstype (HO /
AND-OPL)
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

KALENDER
C76(23-26-29)

98

(weet niet)
(DBSO-VIZO)

98

99

(geen antwoord)
(DBSO-VIZO)

99

onderwijsvorm
(so - dbso vizo) / onderwijstype
(ho\and-opl)

aard

1A / eerste
gemeenschappelijk leerjaar A
1B / eerste leerjaar B (1e jaar
BSO), aanpassingsklas

1

2A/ tweede
leerjaar A
BVL / tweede
beroepsvoorbereidend leerjaar

3

ASO / Algemeen
secundair onderwijs
TSO / Technisch
secundair onderwijs
KSO / Kunstsecundair onderwijs
BSO / Beroepssecundair onderwijs
BUSO / Buitengewoon secundair onderwijs
universiteit
hoger onderwijs
van het Lange
type, van 2 cycli

5

wn-ga (C76(2326))
(weet niet)
(DBSO-VIZO,
C76(29))
(geen antwoord)
(DBSO-VIZO,
C76(29))

onderwijsvorm
(so - dbso vizo) / onderwijstype
(ho\and-opl)

1A / eerste
gemeenschappelijk leerjaar A
1B / eerste
leerjaar B (1e
jaar BSO),
aanpassingsklas
tweede leerjaar
A
tweede beroepsvoorbereidend leerjaar
(BVL)
Algemeen secundair onderwijs
Technisch
secundair onderwijs
Kunstsecundair
onderwijs

1

8

Beroepssecundair onderwijs

8

Beroepssecundair onderwijs

9

Buitengewoon
secundair onderwijs (BUSO)
universiteit
hoger onderwijs
van het Lange
type, van 2 cycli

9

Buitengewoon
secundair onderwijs (BUSO)
universiteit
hoger onderwijs
van het Lange
type, van 2 cycli

2

4

6

7

10
11

2

3
4

5

6

7

10
11

1A / eerste
gemeenschappelijk leerjaar A
1B / eerste
leerjaar B (1e
jaar BSO),
aanpassingsklas
tweede leerjaar
A
tweede beroepsvoorbereidend leerjaar
(BVL)
Algemeen secundair onderwijs
Technisch
secundair onderwijs
Kunstsecundair
onderwijs

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

211

KALENDER
C76(29)
12

212

KALENDER
C76(23-26)

KALENDER
C76(23-26-29)

hoger onderwijs
van het Korte
type, van 1 cyclus
uniformberoepen

12

vierde graad
Beroepssecundair Onderwijs
Academische
initiële lerarenopleiding (aggregaat)
Aanvullende of
gespecialiseerde
opleiding

14

17

doctoraatsopleiding

17

doctoraatsopleiding

17

18

universitair
voortgezette opl,
aanvullend
(GAS)

18

universitair
voortgezette
opl,; aanvullend
(GAS)

18

19

universitair
voortgezette opl,
gesp, (GGS,
Master)

19

universitair
voortgezette
opl,; gesp,
(GGS, Master)

19

20

tewerkgesteld
met een industrieel leercontract
overwegend
tewerkgesteld
af en toe tewerkgesteld
nooit tewerkgesteld
LT / leertijd,
leerovereenkomst
OND / ondernemersopleiding

20

20

21

met een industrieel leercontract
overwegend

21

hoger onderwijs
van het Korte
type, van 1
cyclus
uniformberoepen
vierde graad
Beroepssecundair Onderwijs
Academische
initiële lerarenopleiding of
aggregaat
Aanvullende of
gespecialiseerde opleiding
(C76(23))
doctoraatsopleiding (C76(26),
C76(29))
universitair
voortgezette
opl,; aanvullend
(GAS) (C76(26),
C76(29))
universitair
voortgezette
opl,; gesp,
(GGS, Master)
(C76(26),
C76(29))
met een industrieel leercontract
overwegend

22

af en toe

22

af en toe

23

nooit

23

nooit

25

leertijd / leerovereenkomst

25

leertijd / leerovereenkomst

26

ondernemersopleiding

26

ondernemersopleiding

13
14

15

16

21
22
23
25

26

13

15

hoger onderwijs
van het Korte
type, van 1
cyclus
uniformberoepen
vierde graad
Beroepssecundair Onderwijs
Academische
initiële lerarenopleiding of
aggregaat

12

13
14

15

16

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)
27

sectorale opleiding

27

28
29

28
29

98

basiseducatie
tweede kans
onderwijs (TKO)
middenjury
(Centrale Examencommissie)
open universiteit
andere (ANDOPL)
wn (AND-OPL)

99

wn-ga

30

31
49

richting

30

31
49

88

1
2
3
4
5
6
10

11

nvt, vroeger
gestopt (so of
ho)
A-attest (SO)
B-attest (SO)
C-attest (SO)
diploma (SO)
geen diploma
(SO)
geen examens
afgelegd (HO)
geslaagd met
grote of grootste
onderscheiding
(HO)
geslaagd met
onderscheiding
(HO)

(weet niet)

98

99

(geen antwoord)

99
richting

codes
result

-1

98

studierichting
(ond) of inhoud (opl)

zie blad studierichtingen

studieresultaat

sectorale opleiding (bv. Cevora)
basiseducatie
tweede kans
onderwijs (TKO)
middenjury
(Centrale Examencommissie)
open universiteit
andere
(ANDOPL)
87

richting

studierichting

codes
result

KALENDER
C76(23-26-29)

codes

zie blad studierichtingen

nvt, vroeger
gestopt (so of
ho)
A-attest
B-attest
C-attest
ja
neen

-1

nvt, vroeger
gestopt (so of
ho)
A-attest
B-attest
C-attest
ja
neen

geen examens
afgelegd
geslaagd met
grote of grootste
onderscheiding

6

geslaagd met
onderscheiding

11

result

1
2
3
4
5
6
10

11

studierichting
(ond) of inhoud
(opl)

zie blad studierichtingen

studieresultaat
of diploma
-1

wn (AND-OPL,
C76(23))
wn-ga (C76(2326))
(weet niet)
(C76(29))
(geen antwoord)
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

studieresultaat
of diploma

1
2
3
4
5

10

geen examens
afgelegd
geslaagd met
grote of grootste
onderscheiding
geslaagd met
onderscheiding

213

KALENDER
C76(29)
12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

geslaagd op
voldoende wijze
(HO)
niet geslaagd,
maar wel alle
examens afgelegd (HO)
niet alle examens afgelegd
(HO)
geen examens
afgelegd (HO)
niet geslaagd,
maar volgt volgend jaar IAJ
(HO)
studeert deeltijds, toegelaten
tot 2e deel van
het jaar (HO)
studeert deeltijds, niet toegelaten tot het 2e
deel van het jaar
(HO)
diploma, geslaagd met grote
of grootste onderscheiding
(HO)
diploma, geslaagd met onderscheiding
(HO)
diploma, geslaagd op voldoende wijze
(HO)
Diploma, resultaat onbekend
(HO)
opleidingsbewijs
(VDAB, SOCPROM,
ANDOPL)

214

KALENDER
C76(23-26)

KALENDER
C76(23-26-29)
12

geslaagd op
voldoende wijze

12

geslaagd op
voldoende wijze

13

niet geslaagd,
maar wel alle
examens afgelegd
niet alle examens afgelegd

13

niet geslaagd,
maar wel alle
examens afgelegd
niet alle examens afgelegd

geen examens
afgelegd
niet geslaagd,
maar volgt
volgend jaar IAJ

15

studeert deeltijds, toegelaten
tot 2e deel van
het jaar
studeert deeltijds, niet toegelaten tot het
2e deel van het
jaar
diploma, geslaagd met
grote of grootste
onderscheiding

17

20

diploma, geslaagd met
onderscheiding

20

diploma, geslaagd met
onderscheiding

21

diploma, geslaagd op voldoende wijze

21

diploma, geslaagd op voldoende wijze

14

15
16

17

18

19

14

16

18

19

geen examens
afgelegd
niet geslaagd,
maar volgt
volgend jaar IAJ
studeert deeltijds, toegelaten
tot 2e deel van
het jaar
studeert deeltijds, niet toegelaten tot het
2e deel van het
jaar
diploma, geslaagd met
grote of grootste
onderscheiding

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)
24

25

hovolgnr

Volgnummer
HO

ho2ezit

tweede zit?
(HO)

KALENDER
C76(23-26-29)

geen opleidingsbewijs (VDAB,
SOCPROM,
ANDOPL)
Opleiding beëindigd (VIZO)

25

26

Opleiding niet
beëindigd (VIZO)

26

99

wn-ga

88

97

nog bezig op
moment van de
enquête

97

hovolgnr

Volgnummer
HO

ho2ezit

tweede zit?
(HO)

99

99

(geen antwoord)

99

98

hovolgnr

Volgnummer
HO

ho2ezit

tweede zit?
(HO)

#

#

1
2
97

97

98

opleiding nog
bezig op moment van de
enquête
(weet niet)

ja
neen
nog bezig op het
moment van de
enquête
wn-ga

1
2
97

Opleiding beeindigd (VIZO)
(C76(23))
Opleiding niet
beëindigd
(VIZO)
(C76(23))
wn-ga (C76(2326))
opleiding nog
bezig op moment van de
enquête
(weet niet)
(C76(29))
(geen antwoord)
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

#

ja
neen
nog bezig op
het moment van
de enquête

1
2
97

88
98

(weet niet)

98

99

(geen antwoord)

99

ja
neen
nog bezig op
het moment van
de enquête
wn-ga (C76(2326))
(weet niet)
(C76(29))
(geen antwoord)
(C76(29))

hoiaj
opduur_u

duur opleiding: effectief
gevolgde uren

opduur_u

duur opleiding: effectief
gevolgde uren

opduur_u

duur opleiding:
effectief gevolgde uren

215

opduur_d

opduur_w

opduur_m

KALENDER
C76(29)
duur opleiding: effectief
gevolgde
dagen
duur opleiding: effectief
gevolgde
weken
duur opleiding: effectief
gevolgde
maanden

opduur_d

opduur_w

opduur_m

99 op zowel
opduur_u,
opduur_d,
opduur_w
en
opduur_m
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KALENDER
C76(23-26)

KALENDER
C76(23-26-29)
duur opleiding: effectief
gevolgde
dagen
duur opleiding: effectief
gevolgde
weken
duur opleiding: effectief
gevolgde
maanden

opduur_d

duur opleiding:
effectief gevolgde dagen

opduur_w

duur opleiding:
effectief gevolgde weken

opduur_m

duur opleiding:
effectief gevolgde maanden

wn-ga

97 op opduur_m
98 op opduur_m
99 op opduur_m

opbewijs

nog
bezig
weet
niet
geen
antwoor
d

diploma,
certificaat of
schriftelijk
bewijs van
opleiding

opbewijs

1
2

ja
neen

88 op opduur_m

wn-ga (C76(2326))

97 op opduur_m
98 op opduur_m
99 op opduur_m

nog bezig
(C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

1
2
23

ja
neen
opleidingsbewijs
(VDAB, SOCPROM,ANDOP
L) (C76(23-26))

24

geen opleidingsbewijs
(VDAB, SOCPROM
ANDOPL)
(C76(23-26))

diploma, certificaat of schriftelijk
bewijs van
opleiding

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)

KALENDER
C76(23-26-29)
88
97

opwerk

opwerk

overdraagbaarheid
vaardigheden
opleiding naar
jobs
1
2
3
4

5
99

aotype

(weet niet)

98

99

(geen antwoord)

99

overdraagbaarheid
vaardigheden
opleiding naar
jobs

ja
nee
enkel in de job
die u uitoefende
ook in gelijkaardige jobs, maar
dan bij andere
werkgevers
ook in andere
jobs
wn-ga

opwerk

1
2
3
4

5

aotype

type andere
opleiding

98

1
2
3
4

5

98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99
aotype

1

sectorale opleiding (bv. Cevora)

1

2
3

basiseducatie
tweede kans
onderwijs (TKO)

2
3

4

Middenjury
(Centrale Examencommissie)
open universiteit

4

5

overdraagbaarheid vaardigheden opleiding
naar jobs

ja
nee
enkel in de job
die u uitoefende
ook in gelijkaardige jobs, maar
dan bij andere
werkgevers
ook in andere
jobs

type andere
opleiding

5

wn-ga (C76(2326))
opleiding nog
bezig op moment van de
enquête
(weet niet)
(C76(29))
(geen antwoord)
(C76(29))

ja
nee
enkel in de job
die u uitoefende
ook in gelijkaardige jobs, maar
dan bij andere
werkgevers
ook in andere
jobs
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

type andere
opleiding

sectorale opleiding (bv. Cevora)
basiseducatie
tweede kans
onderwijs (TKO)

1

Middenjury
(Centrale Examencommissie)
open universiteit

4

2
3

5

sectorale opleiding (bv. Cevora)
basiseducatie
tweede kans
onderwijs (TKO)
Middenjury
(Centrale Examencommissie)
open universiteit
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49
97
98
99

218

KALENDER
C76(23-26)

KALENDER
C76(23-26-29)

andere
ontbreekt voor
C76(23)
wn (voor
C76(23))
wn-ga

49

andere

49
97
87

ojjobnr

98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99

Jobnummer

ojjobnr

Jobnummer

ojvolgnr

opleidingsnummer

ojaard1

formele opleiding binnen of
buiten het bedrijf

#
ojvolgnr

opleidingsnummer

ojaard1

formele opleiding binnen of
buiten het
bedrijf

#

#

1
2
ojaard2

binnen het
bedrijf
buiten het bedrijf

1
2
ojaard2

1

98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

wie betaalde
voor de opleiding?

2

ojaard3

binnen het
bedrijf (C76(29))
buiten het bedrijf (C76(29))

op wiens initiatief volgde men
de opleiding?

op eigen initiatief
op initiatief van
de werkgever

2

ojaard3

#

op wiens
initiatief
volgde men
de opleiding?
1

andere
ontbreekt in
C76(23)
wn (voor
C76(23))
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

op eigen initiatief (C76(29))
op initiatief van
de werkgever
(c76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

wie betaalde
voor de opleiding?

1

u zelf

1

u zelf (C76(29))

2

uw werkgever

2

3

de overheid

3

uw werkgever
(C76(29))
de overheid
(C76(29))

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)

ojaard4

opeinde

KALENDER
C76(23-26-29)
98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

wie organiseerde de
opleiding?

ojaard4

de werkgever
(of hoofdzetel)

1

2

een sectoriaal
initiatief

2

3

de VDAB

3

4

een privé-onderneming

4

5

een onderwijsinstelling

5

49

49

98

andere: specifieer
weet niet

99

geen antwoord

99

Hiaatnummer

nwvolgnr

Hiaatnummer

nwtype

type van nietwerken\situatie

#
nwtype

2
3

de werkgever
(hoofdzetel)
(C76(29))
een sectoriaal
initiatief
(C76(29))
de VDAB
(C76(29))
een privé-onderneming
(C76(29))
een onderwijsinstelling
(C76(29))
andere: specifieer (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

opleiding beëindigd?

ja
nee
wn-ga

1
2
3

ja (C76(29))
nee (C76(29))
wn-ga (c76(29))

uitkeringsgerechtigd werkloos
werkloos in
wachttijd

1

uitkeringsgerechtigd werkloos
werkloos in
wachttijd

geschorst door
de RVA

3

#

situatie

1

98

opeinde
1
2
3

nwvolgnr

wie organiseerde de opleiding?

1

opleiding
beëindigd?

weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)
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C76(23-26)

nwtype

uitkeringsgerechtigd werkloos
werkloos in
wachttijd

1

geschorst door
de RVA

3

2

type van nietwerken\situatie

2

geschorst door
de RVA
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KALENDER
C76(29)
4

KALENDER
C76(23-26-29)

vrijgesteld van
stempelcontrole
omwille van
familiale of sociale
redenen
OCMW - trekker
thuis zonder
inkomen, huisvrouw| huisman
op ziekenkas|
invaliditeit (ziekte,
invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid)
loopbaanonderbreking (tijdskrediet)| verlof zonder
wedde
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof

4

10

studeren

10
11

12

49

werkloos algemene
categorie (c76(23))
leger- of burgerdienst
andere

99

wn-ga

5
6

7

8

9

11
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KALENDER
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5
6

7

8

9

vrijgesteld van
stempelcontrole
omwille van
familiale of
sociale redenen
OCMW - trekker
thuis zonder
inkomen, huisvrouw| huisman
op ziekenkas|
invaliditeit
(ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)
loopbaanonderbreking (tijdskrediet)| verlof
zonder wedde
ouderschapsverlof

4

vrijgesteld van
stempelcontrole omwille
van familiale of sociale
redenen

5
6

OCMW - trekker
thuis zonder inkomen
(huisvrouw| huisman)

7

op ziekenkas| invaliditeit
(ziekte, invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid)

8

loopbaanonderbreking
(tijdskrediet)| verlof
zonder wedde

9

studeren
onbezoldigd
vrijwilliger

10
11

zwangerschap-of
ouderschapverlof
(c76(23), c76(26));
ouderschapsverlof
(c76(29))
studeren
onbezoldigd vrijwilliger
(c76(29))
werkloos algemene
categorie (c76(23))
leger- of burgerdienst
(c76(23-26))
(C76(23-26) andere;
(C76(29) andere: specifieer)
wn-ga (C76(26))
weet niet (C76(29))

12
13

enqwerk

Gestopt met
werken in de
tweede helft van
de maand of
periode van
werken nog
bezig

49

andere: specifieer

49

98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99
enqwerk

geen antwoord
(C76(29))

Gestopt met
werken in de
tweede helft
van de maand
of periode van
werken nog
bezig

Bijlage

KALENDER
C76(29)

sitnr

situatienummer job

jobnr

jobnummer

jobtype2

jobtype vragenlijst bevraging 23

KALENDER
C76(23-26-29)

sitnr

Volgnummer
situatie

jobnr

jobnummer

gestopt met
werken in de
tweede helft van
de maand

1

2

nog bezig met
werken

2

sitnr

Volgnummer
situatie

jobnr

jobnummer

jobtyp23

jobtype vragenlijst bevraging
23

#

#

#

1

Eerste job

1

2

Laatste job

2

3

Andere job

3

jobtype vragenlijst bevraging 26

jobtyp26

Eerste

1

2

Laatste

2

3

Andere

3

4

Eerste + Laatste

4

5

Toegevoegde job

5
type van job

jobtyp29

Eerste
(C76(23))
Laatste
(C76(23))
Andere
(C76(23))

jobtype vragenlijst bevraging
26

1

jobtype

gestopt met
werken in de
tweede helft van
de maand
(C76(29))
nog bezig met
werken
(C76(29))

#

#

#

jobtyp_a

1

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

Eerste
(C76(26))
Laatste
(C76(26))
Andere
(C76(26))
Eerste + Laatste
(C76(26))
Toegevoegde
job (C76(26))

type van job

1

Eerste

1

2

Laatste

2

3

Andere

3

Eerste
(C76(29))
Laatste
(C76(29))
Andere
(C76(29))
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KALENDER
C76(29)

KALENDER
C76(23-26-29)
4

wg

werkgever

fn

functie

statuut

statuut

wg

Volgnummer
werkgever

fn

Volgnummer
functie

statuut

statuut

contract

4
wg

Volgnummer
werkgever

fn

Volgnummer
functie

statuut

statuut

96

arbeider
bediende
zelfstandige
helper
ambtenaar
(c76(23))
niet bevraagd

99

wn-ga

1
2
3
4

1
2
96

privé-sector
overheidssector
niet bevraagd

99

wn-ga

#
arbeider
bediende
zelfstandige
helper

1
2
3
4
5
96
88

sector

sector

98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

1
2

privé-sector
overheidssector

sector

sector

1
2
96
88

weet niet

98

99

geen antwoord

99

een vast contract
(onbepaalde
duur)
een tijdelijk contract (bepaalde
duur)

1

een vast contract (onbepaalde duur)
een tijdelijk
contract (bepaalde duur)

1

3

een interim contract (enkel via
interimkantoor)

3

3

4

een tewerkstellingsmaatregel

4

een interim
contract (enkel
via interimkantoor)
een tewerkstellingsmaatregel

contract
1

2

contract

contract

2

arbeider
bediende
zelfstandige
helper
ambtenaar
(c76(23))
niet bevraagd
(C76(26))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

sector

98

contract

Eerste + Laatste
(C76(29))

#

#

#

sector

Eerste + Laatste

#

#

1
2
3
4
5
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KALENDER
C76(23-26)

privé-sector
overheidssector
niet bevraagd
(C76(26))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

contract

2

4

een vast contract (onbepaalde duur)
een tijdelijk
contract (bepaalde duur)

Bijlage 5

een interim
contract (enkel
via interimkantoor)
een tewerkstellingsmaatregel

zelfstna

KALENDER
C76(29)
96

niet bevraagd

96

99

wn-ga

88

zelfstna

in eigen naam
? (zelfstandigen)
1
2
99

zelfstpe

zelfstpe

2
99

98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

in eigen naam
? (zelfstandigen)

in eigen naam
als vennootschap
wn-ga

aantal werknemers?
(zelfstandigen
)
1

vrijtijd

KALENDER
C76(23-26-29)

zelfstna

in eigen naam
als vennootschap

98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99

2

Aanvaardde u
vrijwillig een
tijdelijk contract?

1
2

zelfstpe

1

zonder personeel
in dienst
met personeel in
dienst
wn-ga

1
2

98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99

1
2
88
liever vast
contract gehad toen u
begon in deze
job?

prevast

zonder personeel in dienst
met personeel
in dienst
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Aanvaardde u
vrijwillig een
tijdelijk contract?

ja
nee
wn-ga
prevast

in eigen naam
als vennootschap
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

aantal werknemers? (zelfstandigen)

zonder personeel in dienst
met personeel
in dienst

vrijtijd

1
2
99

in eigen naam ?
(zelfstandigen)

1
2

aantal werknemers?
(zelfstandigen
)

niet bevraagd
(C76(26))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)
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ja (C76(26))
nee C(76(26))
wn-ga (C76(26))

liever vast contract gehad toen
u begon in deze
job?

223

regimep

deeltwl

KALENDER
C76(29)

regimep

percentage
tewerkgesteld

KALENDER
C76(23-26-29)
1
2
98

ja
neen
weet niet

1
2
98

99

geen antwoord

99

percentage
tewerkgesteld

regimep

niet bevraagd

%
9996

9999

wn-ga

9999

%

deeltwl

ingeschreven
als deeltijds
werkloos
(indien deeltijds)
ja
nee
wn-ga

reddeelt

belangrijkste
reden om
deeltijds te
werken

998

weet niet

998

999

geen antwoord

999

ingeschreven
als deeltijds
werkloos
(indien deeltijds)

deeltwl

ja
neen

98

weet niet

1
2
88
98

99

geen antwoord

99
reddeelt

niet bevraagd
(C76(26))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

ingeschreven
als deeltijds
werkloos (indien
deeltijds)

1
2

belangrijkste
reden om
deeltijds te
werken

ja (C76(29))
neen (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

percentage
tewerkgesteld

%
9996

1
2
99

reddeelt
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KALENDER
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ja
nee
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

belangrijkste
reden om deeltijds te werken

1

u kon/kan niet
onmiddellijk
voltijds werk
vinden

1

u kon/kan niet
onmiddellijk
voltijds werk
vinden

1

u kon/kan niet
onmiddellijk
voltijds werk
vinden

2

u had/heeft nog
een andere
(deeltijdse) betrekking die uw
hoodfactiviteit
aanvulde
u volgde/volgt
een (deeltijdse)
opleiding

2

u had/heeft nog
een andere
(deeltijdse)
betrekking die
uw hoodfactiviteit aanvulde
u volgde/volgt
een (deeltijdse)
opleiding

2

u had/heeft nog
een andere
(deeltijdse)
betrekking die
uw hoodfactiviteit aanvulde
u volgde/volgt
een (deeltijdse)
opleiding

3

3

3

Bijlage 5

KALENDER
C76(29)
4

5

6

7
99

u nam/neemt de
zorg voor uw
kinderen op
u had/heeft
andere persoonlijke of familiale
redenen

4

u wenste/wenst
geen voltijdse
betrekking
andere reden
wn-ga

6

postcode

postcode
code
s
9999
6
9999
9

49

u nam/neemt de
zorg voor uw
kinderen op
u had/heeft
andere persoonlijke of
familiale redenen
u wenste/wenst
geen voltijdse
betrekking
andere reden

98

(weet niet)

49
88
98

99

(geen antwoord)

99

1
2

ja
neen

code
s

zie lijst postcodes (ook codes
voor buitenland)

5

ondnaam

postcode

KALENDER
C76(23-26-29)

postcode

zie lijst postcodes (ook codes
voor buitenland)
niet bevraagd

grootte

2
3

6

postcode

postcode
code
s
9999
6
8888
8
9999
9

wn-ga

aantal mensen in de
onderneming
in begin job
1

5

minder dan 10
werknemers
11-49
werknemers
50-249
werknemers

u nam/neemt de
zorg voor uw
kinderen op
u had/heeft
andere persoonlijke of
familiale redenen
u wenste/wenst
geen voltijdse
betrekking
andere reden
wn-ga (C76(26))
(weet niet)
(C76(29))
(geen antwoord)
(C76(29))

naam van de
onderneming

9999
9
grootte

4

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

geen antwoord

aantal mensen in de
onderneming
in begin job

grootte

1
2
3

minder dan 10
werknemers
11-49
werknemers
50-249
werknemers

zie lijst postcodes (ook codes
voor buitenland)
niet bevraagd
(C76(23-26))
wn-ga (C76(2326))
geen antwoord
(C76(29))

aantal mensen
in de onderneming in begin
job
1
2
3

minder dan 10
werknemers
11-49
werknemers
50-249
werknemers
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KALENDER
C76(29)
4

96

250 en meer
werknemers
bevestiging
onderneming
c76(23)
niet bevraagd

98
99

wn (c76(23))
wn-ga

95

aantal mensen waarover
leiding in
begin job

KALENDER
C76(23-26-29)
4

250 en meer
werknemers

4

250 en meer
werknemers

96

niet bevraagd
(C76(23-26)
wn (C76(23))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

87
88

functie

leiding

226

KALENDER
C76(23-26)

leiding

98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

1
2

ja
neen

functie die u
uitoefent

aantal mensen waarover
leiding in
begin job

leiding

aantal mensen
waarover leiding
in begin job

1
2
3

geen
1 tot 9 mensen
10 tot 49 mensen

1
2
3

4
96

50 of meer
niet bevraagd

4

geen
1 tot 9 mensen
10 tot 49 mensen
50 of meer

99

wn-ga
98

weet niet

88
98

99

geen antwoord

99

ojf_in

ojf_uit

formele opleiding binnen
het bedrijf

formele opleiding buiten
het bedrijf

1
2
3
4
96

ojf_in

formele opleiding binnen het
bedrijf

0
1
98

geen
wel
weet niet

0
1
98

99

geen antwoord

99
ojf_uit

geen
1 tot 9 mensen
10 tot 49 mensen
50 of meer
niet bevraagd
(C76(23-26)
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

geen (C76(29))
wel (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

formele opleiding buiten het
bedrijf
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KALENDER
C76(29)

oji_a

oji_b

KALENDER
C76(23-26-29)
0
1
98

geen
wel
weet niet

0
1
98

99

geen antwoord

99

informele
opleiding door
collega of overste

oji_a

ojf_inn

aantal formele
opleidingen
binnen het bedrijf

ojf_uitn

aantal formele
opleidingen buiten
het bedrijf

jstr

Waarom heeft u
deze job verlaten
of uw zelfstandige
activiteit
stopgezet?

informele opleiding
door collega of
overste

0
1
98

geen
wel
weet niet

0
1
98

99

geen antwoord

99

informele
opleiding door
bestuderen van
werk van collega s

oji_b

0
1
98

geen
wel
weet niet

0
1
98

99

geen antwoord

99

ojf_inn

aantal formele
opleidingen binnen
het bedrijf

ojf_uitn

aantal formele
opleidingen buiten het
bedrijf

jstr

Waarom heeft u deze
job verlaten of uw
zelfstandige activiteit
stopgezet ?

geen (C76(29))
wel (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

#

#
Waarom heeft u
deze job verlaten
of uw zelfstandige
activiteit
stopgezet?

geen (C76(29))
wel (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

informele opleiding
door bestuderen van
werk van collega s

#

jstr

geen (C76(29))
wel (C76(29))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

#

227

KALENDER
C76(29)
3

KALENDER
C76(23-26-29)

'einde contract
van bepaalde
duur'
'individueel ontslagen of betrekking afgeschaft'

1

5

'collectief ontslagen'

3

7

'ander werkaanbod'
'gezondheidsredenen (ziekte,
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid)'
'zorg voor eigen
kinderen opnemen'
'andere persoonlijke of familiale
redenen'

4

11

'partner volgen'

8

12

'volgen van
onderwijs of een
opleiding'

9

13

'sluiting van de
onderneming, de
afdeling (bv. door
faillissement)

10

14

'nieuwe functie
binnen bedrijf'
'vernieuwing |
verlenging contract zelf geweigerd'

11

4

8

9

10

16

228

KALENDER
C76(23-26)

2

5

6

7

12

einde contract
van bepaalde
duur
individueel
ontslagen of
betrekking
afgeschaft
collectief ontslagen (werd
samen met
anderen bv.
afdeling, ontslagen)
ander werkaanbod
gezondheidsredenen (ziekte,
invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid)
zorg voor eigen
kinderen opnemen
andere persoonlijke of
familiale redenen
omwille van
loopbaan partner
volgen van
onderwijs of een
opleiding

1

sluiting van de
onderneming,
de afdeling (bv.
door faillissement)
nieuwe functie
binnen bedrijf
vernieuwing/verl
enging contract
zelf geweigerd
(zonder ander
werkaanbod)

10

2

3

4
5

6

7

8

9

11
12

einde contract
van bepaalde
duur
individueel
ontslagen of
betrekking
afgeschaft
collectief ontslagen (werd
samen met
anderen bv.
afdeling, ontslagen)
ander werkaanbod
gezondheidsredenen (ziekte,
invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid)
zorg voor eigen
kinderen opnemen
andere persoonlijke of
familiale redenen
omwille van
loopbaan partner
volgen van
onderwijs of een
opleiding
sluiting van de
onderneming,
de afdeling (bv.
door faillissement)
nieuwe functie
binnen bedrijf
vernieuwing/verl
enging contract
zelf geweigerd
(zonder ander
werkaanbod)
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jstra_1
jstra_2
jstra_3

jstra_4
jstra_5

jstra_6
jstra_7
jstra_8

jstra_9

jstra_10
jstra_11
jstra_12

KALENDER
C76(29)

KALENDER
C76(23-26-29)

6

zelf ontslag
genomen'

13

49
96

andere reden'
niet bevraagd

14

99

wn-ga

ontslag genomen (zonder
ander werkaanbod)
andere reden

13

14
96
88

jstra:het loon
jstra:te weinig
voordelen
jstra:gebrek
aan werkzekerheid
jstra:de vakantieregeling
jstra:de inhoud van de
job
jstra:de directe chef
jstra:de collega s
jstra:gebrek
aan promotiemogelijkheden

jstra_1
jstra_2

jstra:de fysieke werkomstandigheden
jstra:de werkdruk
jstra:de uurregeling
jstra:beperkte
mogelijkheden
om bij te leren

jstra_9

jstra_3

jstra_4
jstra_5

jstra_6
jstra_7
jstra_8

jstra_10
jstra_11
jstra_12

98

weet niet

98

99

geen antwoord

99

jstra:het loon
jstra:te weinig
voordelen
jstra:gebrek
aan werkzekerheid
jstra:de vakantieregeling
jstra:de inhoud van de
job
jstra:de directe chef
jstra:de collega s
jstra:gebrek
aan promotiemogelijkheden

jstra_1
jstra_2

jstra:de fysieke werkomstandigheden
jstra:de werkdruk
jstra:de uurregeling
jstra:beperkte
mogelijkheden
om bij te leren

jstra_9

jstra:de fysieke
werkomstandigheden

jstra_10

jstra:de werkdruk
jstra:de uurregeling
jstra:beperkte
mogelijkheden
om bij te leren

jstra_3

jstra_4
jstra_5

jstra_6
jstra_7
jstra_8

jstra_11
jstra_12

jstra:het loon
jstra:te weinig
voordelen
jstra:gebrek aan
werkzekerheid

ontslag genomen (zonder
ander werkaanbod)
andere reden
niet bevraagd
(C76(23-26))
wn-ga (C76(2326))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

jstra:de vakantieregeling
jstra:de inhoud
van de job
jstra:de directe
chef
jstra:de collega
s
jstra:gebrek aan
promotiemogelijkheden

229

jstra_13

jstra_14
jstra_15

KALENDER
C76(29)
jstra:beperkte
mate waarin
men initiatief
kon nemen
jstra:woonwerkverkeer
jstra:andere

jstra_13

jstra_14
jstra_15
0
1
99

jstrb_1
jstrb_2

jstrb_3
jstrb_4

jstrb_5

jstrb_6

jstrb_7

jstrb_8
jstrb_9
jstrb_10

jstrb_11

KALENDER
C76(23-26-29)
jstra:beperkte
mate waarin
men initiatief
kon nemen
jstra:woonwerkverkeer
jstra:andere

Not mentioned
Mentioned
wn-ga

jstrb:hoger
loon
jstrb:betere |
meer voordelen
jstrb:meer
werkzekerheid
jstrb:betere
vakantieregeling
jstrb:aantrekkelijkere jobinhoud
jstrb:meer
promotiemogelijkheden
jstrb:betere
fysieke werkomstandigheden
jstrb:lagere
werkdruk

jstrb_1

jstrb:betere
uurregeling
jstrb:meer
mogelijkheden
om bij te leren
jstrb: meer
mogelijkheden
om initiatief te
nemen

jstrb_9

jstrb_2

jstrb_3
jstrb_4

jstrb_5

jstrb_6

jstrb_7

jstrb_8

jstrb_10

jstrb_11
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KALENDER
C76(23-26)

jstra_13

jstra_14
jstra_15

jstra:beperkte
mate waarin
men initiatief
kon nemen
jstra:woonwerkverkeer
jstra:andere

0
1

not mentioned
mentioned

98

weet niet

0
1
88
98

99

geen antwoord

99

jstrb:hoger
loon
jstrb:betere |
meer voordelen
jstrb:meer
werkzekerheid
jstrb:betere
vakantieregeling
jstrb:aantrekkelijkere jobinhoud
jstrb:meer
promotiemogelijkheden
jstrb:betere
fysieke werkomstandigheden
jstrb:lagere
werkdruk

jstrb_1

jstrb:hoger loon

jstrb_2

jstrb:betere |
meer voordelen

jstrb_3

jstrb:meer
werkzekerheid
jstrb:betere
vakantieregeling

jstrb_8

jstrb:lagere
werkdruk

jstrb:betere
uurregeling
jstrb:meer
mogelijkheden
om bij te leren
jstrb: meer
mogelijkheden
om initiatief te
nemen

jstrb_9

jstrb:betere
uurregeling
jstrb:meer mogelijkheden om
bij te leren
jstrb: meer
mogelijkheden
om initiatief te
nemen

jstrb_4

jstrb_5

jstrb:aantrekkelijkere jobinhoud

jstrb_6

jstrb:meer promotiemogelijkheden
jstrb:betere
fysieke werkomstandigheden

jstrb_7

jstrb_10

jstrb_11

Not mentioned
Mentioned
wn-ga (c76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

Bijlage 5

jstrb_12

jstrb_13

KALENDER
C76(29)
jstrb:aantrekkelijker woonwerkverkeer
jstrb:andere

jstrb_12

jstrb_13

0
1
99

w

jstrb:aantrekkelijker woonwerkverkeer
jstrb:andere

Not mentioned
Mentioned
wn-ga

bron informatie

w
1
2

KALENDER
C76(23-26-29)
jstrb_12

jstrb_13

0
1

Not mentioned
Mentioned

98

weet niet

0
1
88
98

99

geen antwoord

99

bron informatie

w

sigjob

bron
29
jarigen

significante
job

sigjob
0
1

jobnr_t

oud jobnummer
#

oud jobnummer

1
2
3

bron 23 jarigen
bron 26 jarigen
bron 29 jarigen

0
1

Neen (C76(29))
Ja (C76(29))

significante job

Neen
Ja
jobnr_t

Not mentioned
Mentioned
wn-ga (C76(26))
weet niet
(C76(29))
geen antwoord
(C76(29))

bron informatie

bron 23 jarigen
bron 26 jarigen
3

jobnr_t

jstrb:aantrekkelijker woonwerkverkeer
jstrb:andere

Afstemming c76(23-26) en c76(29)

KALENDER
C76(23-26)

oud jobnummer

#

#

hiaatnr
jobnr26
opvolt

pernr
vrijdeel

jobnummer 23
tot 26 jaar
voltijdse opleiding

periodenummer job
Aanvaardde u
vrijwillig een
deeltijdse job?

jobnr26
opvolt

jobnummer 23
tot 26 jaar
voltijdse opleiding

1

voltijds

1

voltijds (C76(2326)

2

deeltijds

2

deeltijds
(C76(23-26)

pernr
vrijdeel

periodenummer
job
Aanvaardde u
vrijwillig een
deeltijdse job?

231

KALENDER
C76(29)
1
2
99

dlwg

dlfn

fn26
info

dlfn

wg26
fn26
info

cleaning
1
2
3

fn_t

wg_t

jobtyp_t
koppel
toevoeg

oud volgnummer functie
oud volgnummer
werkgever
oud jobtypenummer

aard aanpassing

correctie
toegevoegde lijn
overgang 23-26

cleaning
1
2
3

fn_t

wg_t

jobtyp_t
koppel
toevoeg

oud volgnummer functie
oud volgnummer
werkgever
oud jobtypenummer

1
2

ja (C76(26))
nee (C76(26))

1
2

ja (C76(26))
nee (C76(26))

1
2

enkel info op 23
info op 23 en 26

1
2
3

correctie
toegevoegde lijn
overgang 23-26

werkgever 23
tot 26 jaar
functie 23 tot 26
jaar
informatie op 23
en 26

enkel info op 23
info op 23 en 26

aard aanpassing

ja (C76(26))
nee (C76(26))
wn-ga (C76(26))

doorlopende
functie op 23

ja
nee

werkgever 23
tot 26 jaar
functie 23 tot
26 jaar
informatie op
23 en 26

1
2
88
doorlopende
werkgever op
23

ja
nee

doorlopende
functie op 23

1
2
cleaning

ja
nee
wn-ga
dlwg

1
2
wg26

KALENDER
C76(23-26-29)

doorlopende
werkgever op
23
1
2

232

KALENDER
C76(23-26)

aard aanpassing

correctie
toegevoegde lijn
overgang 23-26
fn_t

oud volgnummer functie

wg_t

oud volgnummer werkgever

jobtyp_t

oud jobtypenummer

koppel
toevoeg
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