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Inleiding 
 
In de tweede fase van de controleactiviteiten1 van de geleverde databestanden van c76(29), 
waar de nadruk kwam te liggen op het controleren van de consistentie van de inhoud 
(loopbaanverloop) van deze bestanden, werden aanvankelijk ook een aantal controles 
opgenomen die betrekking hadden op de geregistreerde gebeurtenissen op 29-jarige leeftijd. 
Al snel bleek echter dat de problemen met betrekking tot het gebeurtenissenbestand 
complexer waren dan voorzien. Op dat moment werd besloten om de cleaning van de 
gebeurtenissen apart te behandelen, met name na afronding van de cleaning van de kalender 
en vragenlijst van c76(79). Aangekomen op dat punt, leek het ons opportuun om de cleaning 
niet te beperken tot het gebeurtenissenbestand van c76(29), maar om in een beweging te 
werken aan een geïntegreerd gebeurtenissenbestand c76(23-26-29). Op deze manier zouden 
gebruikers niet alleen kunnen beschikken over een aparte kalender, vragenlijst en 
gebeurtenissenbestand van elke bevraging van de cohorte geboren in 1976, maar ook over een 
gekoppelde kalender c76(23-26-29) én een geïntegreerd gebeurtenissenbestand.  
 
In wat volgt proberen we zo volledig en duidelijk mogelijk weer te geven hoe de cleaning van 
de gebeurtenissen in zijn werk is gegaan, welke beslissingen we daarbij hebben genomen en 
wat de inhoud is van het uiteindelijke (gecleande) gebeurtenissenbestand c76(23-26-29). 

                                                 
1 Voor een volledige uiteenzetting met betrekking tot de controle- en cleaningsactiviteiten van de kalender en de 
vragenlijst van c76(29) verwijzen we naar het technisch rapport van c76(29); De Rick, K., N. Duquet, I. 
Glorieux, I. Laurijssen, L. Maes, K. Saliën, & Y. Van Dorsselaer, Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang 
van school naar werk? Technisch rapport cohorte 1976 (derde golf). SONAR, Leuven, 2006. 
 
. 
 



1. Voorbereidend werk met betrekking tot de gebeurtenissenbestanden 
 
Alvorens van start kon worden gegaan met de effectieve cleaningsactiviteiten, dienden er 
eerst een aantal voorbereidende activiteiten te worden gepland en uitgevoerd. Deze hadden in 
eerste instantie betrekking op het samenstellen (voor c76(23) en c76(26)) en het op elkaar 
afstellen van de verschillende gebeurtenissenbestanden (c76(23), c76(26) en c76(29)), 
alvorens deze samengebracht konden worden tot een algemeen gebeurtenissenbestand c76(23-
26-29).  
 

1.1  Omzetting gebeurtenissen c76(23) 

De gebeurtenissen van c76(23) zijn oorspronkelijk opgenomen in het kalenderbestand 
c76(23). Registraties van gebeurtenissen worden in dat bestand geïdentificeerd aan de hand 
van de variabele ‘tabelnr’. De selectie van de records met tabelnr=1 geeft een eerste 
werkversie van een gebeurtenissenbestand. Dit bestand werd zodanig aangepast en 
geherstructureerd dat het beter zou aansluiten op de vorm van de andere SONAR-
gebeurtenissenbestanden. De doorgevoerde bewerkingen worden hierna opgesomd en kort 
toegelicht. 

 

Aanpassing data (jaren en maanden) 

Er komen bij de gebeurtenissen van c76(23) twee vormen van datumregistratie voor. Ofwel is 
er sprake van een schooljaarlijkse registratie (bijvoorbeeld 1988/9 tot 1989/6), ofwel van een 
datum bestaande uit een jaar en een maand. Dit verschil volgt uit de specifieke vorm van de 
papieren kalender die gebruikt werd tijdens de bevraging op 23: enkel vanaf juni 1994 zijn de 
periodes uitgesplitst tot op maandniveau. Voor de jaren voordat de respondenten 18 jaar zijn, 
is enkel een schooljaarlijkse registratie voorzien. Alle schooljaarlijkse registraties (vanaf 
1987-1988 tot 1993-1994) werden aangepast naar het jaar van het tweede deel van het 
schooljaar en de maand 0. Concreet: indien een registratie begint in september (9/x) en eindigt 
in juni van het daaropvolgende jaar (6/x+1), dan werd de maand gezet op 0 en het jaar op 
(x+1). Verder werden gevallen waar de einddatum verschilde van de begindatum als fout 
gemeld (11 gevallen) om in een latere fase bij de cleaning op te nemen. 

 

Aanpassing structuur 

Een andere afwijkende eigenschap van het gebeurtenissenbestand c76(23) heeft betrekking op 
de structuur waarin de gegevens zijn opgenomen. Bij de eerste bevraging werden alle 
gebeurtenissen die plaatsvonden niet onder elkaar opgenomen zoals dat het geval is in de 
latere SONAR-gebeurtenissenbestanden, maar naast elkaar. De identificatie van het soort 
gebeurtenis is dan niet te vinden in een variabele die het type gebeurtenis beschrijft met een 
code, maar wel in een reeks variabelen, een voor elk type gebeurtenis, met daarin een code 1 
indien op die datum effectief die gebeurtenis werd opgegeven door de respondent. Belangrijk 
is ook dat per datum (record) meerdere gebeurtenissen gecodeerd kunnen zijn. Deze structuur 
werd vertaald naar de gebruikelijke structuur van de latere gebeurtenissenbestanden, met een 
lijn per combinatie van gebeurtenis en datum en een beschrijvende gebeurtenisvariabele. 



Aanpassing periodes in het buitenland 

In het kalenderbestand van c76(23) zijn alle periodes waarin men verblijft in het buitenland 
(met een duur van minimum twee maanden) apart per maand geregistreerd. Omdat in de 
andere gebeurtenissenbestanden van SONAR verblijven in het buitenland zijn opgenomen als 
periodes, zijn alle registraties in het buitenland met aaneensluitende data samengevoegd tot 
een registratie met een begin- en einddatum. 

 

Aanpassing samenwonen/huwelijk en einde samenwonen/huwelijk 

In c76(23) werd geen onderscheid gemaakt tussen samenwonen met een partner of een 
huwelijk. Bovendien is een periode van samenwonen of huwelijk niet geregistreerd als een 
periode met begin- en einddatum, maar bestaan er twee aparte registraties die het begin en het 
einde van zo'n periode omschrijven: gaan samenwonen of huwen, en (echt)scheiding. Op 
basis van de betrokken informatie werden periodes van samenwonen en van huwelijk 
gereconstrueerd. Duidelijk mag zijn dat deze reconstructie een benadering geeft. Niettemin 
leek ze ons de moeite, mede doordat de informatie van de geregistreerde gebeurtenissen kon 
aangevuld worden op basis van de situatie op het moment van de enquête op het vlak van 
burgerlijke staat, het al dan niet hebben van een partner en de persoonlijke woonsituatie.  

De omzetting van een begin- en einddatum naar een periode is in principe vrij eenvoudig. 
Moeilijker is het om te bepalen of het nu gaat om een periode van samenwonen of een periode 
van huwelijk. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat (meestal) eerst een periode 
van samenwonen plaatsheeft, vooraleer jongeren ook huwen. Vanaf een tweede startdatum is 
de identificatie van het type samenwonen of huwelijk gebaseerd op een al dan niet 
tussenliggende (echt)scheidingsdatum. Zo wordt er van uitgegaan dat de eerste startdatum 
betrekking heeft op een periode van samenwonen. Indien die gevolgd wordt door een tweede 
startdatum zonder tussenliggende einddatum, wordt die tweede registratie beschouwd als een 
huwelijksdatum. Is er wel een tussenliggende einddatum dan is die gebruikt om het einde van 
de eerste periode van samenwonen vast te leggen, en wordt een nieuwe startdatum beschouwd 
als een nieuwe periode van samenwonen. “Lopende” periodes, dit zijn periodes die tot het 
moment van de bevraging doorlopen, kregen als einddatum 88/8888 toegewezen. 

Deze procedure impliceert uiteraard een sterke veralgemening van de patronen en laat veel 
ruimte over voor onvolledigheid en fouten. Zo ontbreekt de periode van huwelijk voor 
personen die meteen huwen zonder voorafgaand te gaan samenwonen. De woonsituatie op 23 
werd daarom in een volgende fase geconfronteerd met de gegevens uit de vragenlijst c76(23) 
die refereren naar de leefsituatie op het moment van de enquête (heeft men een vaste relatie, is 
men gehuwd, samenwonend met een partner, of woont men alleen of bij de ouders). Elke 
tegenstrijdigheid tussen de vragenlijstgegevens en de perioderegistraties werd gemarkeerd om 
in de fase van cleaning te bekijken en (eventueel) recht te zetten. 

 

Afleiding eerste keer ingeschreven bij de VDAB 

De eerste keer dat men zich inschrijft bij de VDAB is een gebeurtenis die in alle andere 
SONAR-bevragingen is opgenomen, maar niet als dusdanig vervat zit in het 



gebeurtenissenbestand van c76(23). Wel werden in de kalender van c76(23) alle periodes 
waarin men ingeschreven was bij de VDAB geregistreerd. Van die registraties hebben we de 
startdatum genomen van de eerste periode en toegevoegd aan het gebeurtenissenbestand als 
eerste keer ingeschreven bij de VDAB. Personen die nooit ingeschreven waren, kregen geen 
registratie. 

 

1.2 Omzetting gebeurtenissen c76(26) 

De gebeurtenissen van c76(26) werden opgehaald uit de kalender van c76(26) waarin ze 
geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de variabele ‘type’ (type=12). 

 

Aanpassing data (begin- en eindjaar) 

In een eerste stap werden de data “opgekuist”. Dit betekent dat van de ‘moment-
gebeurtenissen’ de einddatum van de registraties werd weggelaten (want identiek aan de 
startdatum), bij de ‘periode-gebeurtenissen’ (ic enkel de registraties van samenwonen) werd 
die einddatum uiteraard behouden. Voor de gebeurtenissen waarvan alleen het jaar bevraagd 
werd (ic het geboortejaar van de ouders en van broers en zussen), werd bijkomend de maand 
op system missing gezet (was oorspronkelijk ingevuld met 0). 

 

Combinatie huwelijksdatum en echtscheidingsdatum tot periode van huwelijk 

In dit bestand stelt het probleem dat samenwoon- met huwelijksperiodes verward zouden 
kunnen worden, zich niet meer. De huwelijksdatum en echtscheidingsdatum werden 
onafhankelijk van elkaar opgenomen als aparte registraties. Omdat in de 
gebeurtenissenbestanden van de andere SONAR-cohortes beide gecombineerd zijn tot 
periodes van huwelijk, werd die aanpassing ook hier gemaakt. Een echtscheidingsdatum werd 
ingevuld als einde van een vorige huwelijksdatum. Indien er geen echtscheidingsdatum is, 
werd de einddatum van een “lopend” huwelijk op 88/8888 gezet, analoog aan de werkwijze 
bij de periodes van samenwonen. 

 

1.3 Samenvoeging gebeurtenissen c76(23) en c76(26) 

Beide aangepaste gebeurtenissenbestanden werden samengevoegd in een enkel bestand. 
Daarbij werd uitgegaan van de variabelendefinities van het bestand c76(26) en werd een 
variabele “bron” toegevoegd waarmee de herkomst van een registratie, bestand op 23 of 26, 
geïdentificeerd kan worden. 

Cruciaal in de samenvoeging is vervolgens de aansluiting en afstemming van de registraties 
van 23 en 26. In het meest eenvoudige geval: indien eenzelfde type gebeurtenis voorkomt in 
beide bestanden én de datum of periode exact dezelfde is, dan werd slechts een van beide 
identieke registraties behouden (met extra aanduiding dat de info afkomstig is uit zowel het 



bestand van 23 als dat van 26). Een bijkomende moeilijkheid betreft de afstemming van 
periodes op “lopende” periodes, dus periodes die in de bevraging op 23 nog niet beëindigd 
waren (maar aangeduid met de codes 88/8888) en dat op 26 wel zijn. Indien in de tweede 
bevraging dezelfde begindatum is opgegeven, werden beide registraties gecombineerd in een 
enkele registratie (maar met aanduiding dat ook de eerste enquête dezelfde info gaf), met 
behoud van de begindatum op 23 (eerste enquête) en de einddatum op 26 (tweede enquête). 
Tot slot werd er ook expliciet rekening gehouden met het feit dat wat op 23 werd 
geregistreerd als een schooljaarlijkse datum (voor de leeftijd van 18) op 26 mogelijk accurater 
werd opgegeven (dus naast het jaar ook de maand). Indien de datum op 26 viel binnen het 
opgegeven schooljaar op 23, dan werd enkel de datum van 26 behouden. 

 

1.4 Automatische correcties op het samengevoegd bestand 

Na de “strikte” samenvoeging die hiervoor toegelicht werd, blijven er nog veel kleinere en 
grotere afwijkingen over tussen de registraties op 23 en 26. Dit vormt een probleem, waardoor 
beslist werd om voor de kleinere afwijkingen een algemene samenvoegprocedure uit te 
werken. De basis om bij kleine verschillen toch ook automatisch samen te voegen, lijkt ons 
gerechtvaardigd. Het is logisch dat respondenten na verloop van tijd de datum van 
gebeurtenissen niet meer even accuraat kunnen bepalen. Dat is trouwens ook een van de 
redenen waarom in het SONAR-project geprobeerd werd om respondenten niet te lang na de 
gebeurtenissen te interviewen. Uitgaande van dit herinneringseffect, veronderstellen we dat 
bij kleine afwijkingen tussen registraties op 23 en 26 de registratie op 23 correcter is, omdat 
ze gerapporteerd werd “dichterbij” het moment waarop de gebeurtenis effectief plaats vond. 
De afbakening tussen grote en kleine afwijkingen is natuurlijk voor discussie vatbaar, en 
houdt idealiter wellicht ook rekening met het type gebeurtenis (zo denken we dat mensen vrij 
gemakkelijk een trouwdatum kunnen reproduceren, maar bijvoorbeeld veel minder 
gemakkelijk de juiste datum waarop ze voor het eerst werk gingen zoeken). Dergelijke 
differentiatie hebben we niet gemaakt, de grens voor een kleine afwijking werd gelegd op 
maximum 4 maanden op de startdatum en even zo veel maanden op de einddatum. Indien die 
“redelijke” overeenkomst tussen begin- en einddatum aanwezig was, werden beide registraties 
samengevoegd op analoge wijze als hierboven beschreven staat, maar dan met voorrang aan 
de gegevens op 23 jaar. Enige afwijking op de regel volgens het herinneringseffect is nog dat 
voor een “lopende” periode op 23 die op 26 wel een einddatum heeft uiteraard die laatste als 
einde van de periode wordt gehanteerd. Al deze samengevoegde registraties kregen een aparte 
aanduiding in het bestand die aangeeft of beide oorspronkelijke datasets de info bevatten en of 
er een kleine afwijking was tussen beide. Alle afwijkingen die groter waren, werden 
gerapporteerd en nagekeken in de cleaningsfase. 

 

1.5  Omzetting gebeurtenissen c76(29) 

De registraties van de gebeurtenissen op 29-jarige leeftijd werden ons door het enquêtebureau 
bezorgd in een apart gebeurtenissenbestand c76(29). Dit maakte een aantal structurele 
controles noodzakelijk2, maar vereenvoudigde het opstarten van een reeks controles met 

                                                 
2 De structurele controles werden uitgevoerd in een eerste controlefase, samen met de structurele controles op 
kalender en vragenlijst. 



betrekking tot de inhoud van het gebeurtenissenbestand tijdens de tweede fase van de 
controleactiviteiten (zie inleiding).  

 

Geboortedatum van de ouders 

Bij de bevraging op 29 werd opnieuw gevraagd naar de geboortedatum (jaar) van de ouders. 
Indien de respondent zich de geboortedatum niet meer kon herinneren of hierop geen 
antwoord wilde geven, werden respectievelijk de codes 98 en 99 ingevuld voor het beginjaar. 
Deze ‘weet niet’ en ‘geen antwoord’-codes werden in overeenstemming gebracht met de 
codes die daarvoor gebruikt werden bij de andere gebeurtenissen zijnde 9998 en 9999.  

 

Aanpassing einde huwelijk 

Net als bij de gebeurtenissenregistraties van c76(26), werden huwelijk en echtscheiding op 29 
als aparte gebeurtenissen geregistreerd. Analoog met c76(26) werd de 
echtscheidingsregistratie ingevuld als einddatum van de vorige huwelijksdatum en werden de 
aparte echtscheidingsregistraties uit het bestand verwijderd. Indien geen einddatum aanwezig, 
dan werd de einddatum van een ‘lopend’ huwelijk op 88/8888 gezet.  

 

1.6  Samenvoeging gebeurtenissen c76(23-26) en c76(29) en automatische 
correcties 

Vervolgens werden de gebeurtenissenbestanden c76(23-26) en c76(29) samengevoegd. Als 
gevolg van het opnieuw bevragen van een aantal gebeurtenissen in de verschillende 
enquêteringsgolven (zie tabel) en het niet opnemen van een aantal registraties in het 
startbestand van c76(26) (zie verder), zorgde deze samenvoeging voor het meermaals 
voorkomen van een zelfde gebeurtenis. Hierop werden een tweetal automatische correcties 
doorgevoerd, waarvan een eerste betrekking had op alle gebeurtenissen en een tweede op de 
registratie van de geboortedata van de ouders.  

Indien het ging om identieke gebeurtenissen, dat wil zeggen gebeurtenissen met een zelfde 
begin- en einddatum voor periodes en een zelfde begindatum voor momenten, dan werd 
slechts een van deze registraties behouden.  

De geboortedata van de ouders werden zowel op 26 als op 29-jarige leeftijd bevraagd. In die 
gevallen waar een van beide registraties een ‘weet niet’ of ‘geen antwoord’ betrof, werd 
voorrang gegeven aan de aanwezige datumregistratie. Daar waar slechts een klein verschil 
(vijf jaar of minder) werd vastgesteld tussen beide registraties, werd voorrang gegeven aan de 
registratie uit de tweede golf (= de eerste keer dat dit werd geregistreerd). Als de afwijking 
tussen beide registraties groter was, werden beide registraties tijdens de cleaning bekeken. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de gebeurtenissen die voorkomen in het samengestelde 
gebeurtenissenbestand. De sterretjes in de kolommen geven aan in welke cohorte de 
gebeurtenis bevraagd werd. De symbolen in de laatste kolom geven meer informatie over het 



al of niet meermaals voorkomen van een bepaalde gebeurtenisregistratie. De betekenis van de 
gehanteerde symbolen is terug te vinden in de legende onderaan de tabel. Het symbool ‘∇’ 
heeft waarschijnlijk iets meer uitleg nodig. Het gaat hier om gebeurtenissen die in de 
verschillende cohorten werden herbevraagd, maar waarvan het antwoord op de vraag niet 
noodzakelijk hetzelfde was; enerzijds door aanpassingen in de vraagstelling, toegepaste filters 
of enquêteursinstructie en/of anderzijds door het al of niet toepassen van de 
enquêteursinstructie of de interpretatie van de vraag door de respondent. Zo is bijvoorbeeld de 
vraag die peilt naar de samenwoonperiodes dezelfde op 26 als op 29. Voor de bevraging van 
29 werd aan deze vraag echter een enquêteursintructie toegevoegd die aangaf dat een periode 
wel mocht starten voor de enquêtedatum van 26, maar niet eindigen. Dit met de bedoeling om 
alleen de lopende periodes op 26 en de nieuwe periodes tussen 26 en 29 te registreren. Niet 
elke enquêteur heeft dit opgevolgd, waardoor in bepaalde gevallen alleen nieuwe en/of 
lopende samenwoonperiodes worden opgegeven en in andere gevallen alle reeds 
voorgekomen samenwoonperiodes tot de enquêtedatum van 29. In het eerste geval heeft men 
slechts een dubbele registratie, in het tweede geval (mogelijks) meerdere.  

Tabel 1.  Gebeurtenissen die voorkomen in c76(23-26-29)  

Gebeurtenis C76(23) C76(26) C76(29)  

1. Eerste keer verlaten van de ouderl. woning * * * ♠ 

2. Eerste keer op kot * * * ♦ 

3. Eerste keer financieel onafh. van ouders * * * ♠ 

4. Samenwonen * * * ∇ 

5. (Echt)scheiding * * * ∇ 

6. Eerste kind * * * • 

7. Tweede kind * * * • 

8. Derde kind * * * • 

9. (Brug)pensioen vader *   ♣ 

10. Overlijden vader *  * • 

11. (brug)pensioen moeder *   ♣ 

12. Overlijden moeder *  * • 

13. Scheiding ouders *   ♣ 

14. Rijbewijs auto/moto *   ♣ 

15. Verblijf buitenland Erasmus/Socrates *   ♣ 

16. Verblijf in buitenland van min 2 maand *   ♣ 

17. Eerste keer op zoek naar werk * * * ♠ 

18. Geboorte zus/broer  *  ♣ 

19. Huwelijk * * * ∇ 

20. Overlijden echtgenoot  * * • 



Gebeurtenis C76(23) C76(26) C76(29)  

23. Eerste keer ingeschreven bij VDAB * * * ♠ 

24. Eerste keer ingeschreven in uitzendbureau  * * • 

25. Geboorte vader  * * • 

26. Geboorte moeder  * * • 

27. Vierde kind  * * • 

28. Vijfde kind  * * • 

30. Woning gekocht   * ♣ 

♣_Gebeurtenis werd eenmaal bevraagd, vraag komt slechts voor in 1 enquêteringsgolf. 
♦_Gebeurtenis wordt aan iedere respondent slechts eenmaal bevraagd over de verschillende golven heen (met 
toepassing filter). 
♠_Gebeurtenis zou aan iedere respondent slechts eenmaal bevraagd worden over de verschillende golven heen 
(met toepassing filter), wegvallen van de info op 23 zorgt echter voor een nieuwe registratie op 26. 
 •_Gebeurtenis werd aan iedere respondent opnieuw bevraagd in verschillende enquêteringsgolfen.  
∇_Aanpassing van de vraagstelling tussen 23 en 26 en aanpassing van de filter (en niet de vraag) tussen 26 en 
29, (in beide gevallen) om periode tussen de bevragingen te overbruggen. 

Bij de samenstelling van het startbestand voor de bevraging van c76(26), werden er 
verkeerdelijk 1400 gebeurtenissen niet in rekening gebracht. Terwijl er meerdere 
gebeurtenissen per lijn (lees per datum) werden geregistreerd (zie 1.1) op 23, werd alleen de 
eerste registratie op die lijn opgenomen in het startbestand. Elke andere gebeurtenisregistratie 
op dezelfde datum dus niet. Het gaat hier voornamelijk om registraties die in vele gevallen 
tegelijkertijd plaatsvinden. Samenwonen gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met eerste keer 
verlaten van de ouderlijke woning en/of eerste keer financieel onafhankelijk van de ouders. 
Afhankelijk van de volgorde waarin zij in het bestand voorkomen, werd dan slechts een van 
de drie gebeurtenissenregistraties opgenomen in het startbestand. 

Uit het startbestand van c76(26) haalde het enquêtebureau de informatie voor de 
filtersamenstelling van de enquête c76(26). Dit had tot gevolg dat respondenten die eigenlijk 
al een antwoord hadden gegeven op 23, hierop volgens het startbestand geen antwoord 
hadden en dus de vraag op 26 opnieuw kregen. Dit resulteert bij het samenvoegen van de 
verschillende bestanden in dubbele registraties, die in vele gevallen niet identiek zijn. 

 

2. Controles c76(23-26-29) 

Het voorkomen van dubbele niet-identieke registraties maakt cleaning van het 
gebeurtenissenbestand niet alleen noodzakelijk, maar bemoeilijkt het tegelijkertijd ook. Om 
inzicht te krijgen in de aard en het aantal van de problemen die zich in het 
gebeurtenissenbestand voordeden werden een aantal specifieke controles ontworpen. De 
controles hadden onder meer betrekking op de volgende zaken: 

 
 
 
 



Algemeen: 
 

- Het voorkomen van vreemde data (dwz jaartallen of maanden die niet bestaan, te ver 
in het verleden of de toekomst liggen) of vreemde codes (bij ‘weet niet’ en ‘geen 
antwoord’). 

- Het voorkomen van onvolledige data (dwz alleen jaartal zonder maand of maand 
zonder jaartal). 

- Het voorkomen van periodegebeurtenissen als periode (begin- en einddatum) en 
momentgebeurtenissen als momentregistratie (alleen begindatum). 

- Het voorkomen van de einddatum vóór de begindatum bij perioderegistraties. 
 
Per gebeurtenis: 
 

- Het voorkomen van dubbele registraties die niet identiek zijn. 
- Afwijkingen tussen de gebeurtenisregistratie en informatie uit de vragenlijsten 

(c76(23), c76(26), c76(29)) en of kalender (gekoppelde kalender c76 (23-26-29)). 
- Onderlinge consistentie tussen de verschillende gebeurtenissen. 
- Overlap tussen perioderegistraties van eenzelfde gebeurtenis. 

 
Omdat een automatische aanpassing steeds een bepaalde foutenmarge inhoudt, werd voor de 
geboortedata van de ouders een extra controle ingevoerd. Indien het verschil tussen het 
geboortejaar van de ouders en dat van de eerstgeborene (zus/broer of respondent) kleiner was 
dan 15 jaar, dienden de geboorteregistraties van de ouders in beide golven tijdens de cleaning 
bekeken te worden. 

De juistheid van de geregistreerde gebeurtenissen werd ook getoetst aan de informatie 
omtrent deze gebeurtenissen uit de verschillende vragenlijsten (op 23, 26 en 29) en aan de 
plaats daarvan binnen de gekoppelde kalender c76(23-26-29) die de school- en werkloopbaan 
van de respondenten in beeld brengt. 

 

3. Werkwijze en gehanteerde regels bij de cleaning c76(23-26-29) 
 
Tijdens de cleaning werd gewerkt met twee versies van het gebeurtenissenbestand c76(23-26-
29). Een eerste versie betrof het gebeurtenissenbestand waarop de hiervoor vermeldde 
automatische aanpassingen reeds hadden gelopen en waarop de controles werden gerund. Op 
dit bestand werden de aanpassingen inzake cleaning uitgevoerd. In het geval van een 
foutmelding, diende ook gekeken te worden naar een tweede gebeurtenissenbestand c76(23-
26-29), dat alle oorspronkelijke registraties bevatte. Op deze manier kon ook gecontroleerd 
worden welke registratie verdwenen was tijdens de automatische aanpassing (en of die al of 
niet behouden diende te worden). Net als bij de kalender en vragenlijst van c76(29) het geval 
was, gebeurde de controle van het gebeurtenissenbestand in meerdere fasen (nml. twee). Dit 
heeft als voordeel dat (andere) problemen die opgemerkt worden tijdens de eerste 
cleaningsfase, opgenomen kunnen worden in een tweede controlefase. Daarnaast kunnen in 
een tweede fase ook nieuwe fouten (als gevolg van de eerste cleaning) gedetecteerd worden. 
Er vond dus tweemaal een opeenvolging van controle en cleaning plaats, alvorens te komen 
tot een gecleand gebeurtenissenbestand c76(23-26-29). 
 
Om uit te maken aan welke gebeurtenis voorrang geven zou worden bij meerdere niet 
identieke registraties werden een aantal richtlijnen opgesteld. De eerste daarvan heeft 



expliciet betrekking op het “herinneringseffect”. We gaan ervan uit dat hoe dichter een 
gebeurtenis zich situeert bij een enquêtedatum, hoe beter de respondent in staat is zich de 
correcte datum te herinneren. Hoe verder iets in het verleden ligt, hoe moeilijker het wordt om 
zich gebeurtenissen en exacte data te herinneren. Indien er dus zowel op 23 als 26 (of 29) 
registraties terug te vinden zijn van bijvoorbeeld een samenwoonperiode die plaatsvond voor 
de enquêtedatum van 23, dan werd voorrang gegeven aan de datumregistratie op 23. 
 
Bij het voorkomen van meerdere niet-identieke registraties (bij een zelfde vraagstelling) waar 
zich eventueel een verschil in interpretatie zou kunnen voordoen (vanuit de respondent), werd 
voorrang gegeven aan de eerste registratie. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het opgeven 
van de einddatum van het huwelijk. Respondenten die eenzelfde begindatum opgeven voor 
het huwelijk in de verschillende golven, geven soms een andere einddatum op. Deze tweede 
einddatum valt in de meeste gevallen later dan de eerste. Men kan zich hierbij de vraag stellen 
of het gaat om de wettelijke of de feitelijke (echt)scheidingsdatum, aangezien daar in de 
praktijk enig verschil op kan zitten. Door voorrang te geven aan de eerste registratie volgen 
we niet alleen de richtlijn van het herinneringseffect (zie hierboven), maar wensten we ook de 
– wellicht – feitelijke situatie te registreren. 
 
Indien een gebeurtenis plaatsvond tijdens of voor de periode dat de respondent secundair 
onderwijs volgde, dan werd dit in de eerste golf (op 23) gevat in een schoolregistratie. Zoals 
in 1.1 uitgelegd, werd deze schoolregistratie door ons aangepast naar het jaar van het tweede 
deel van het schooljaar en de maand 0. Wanneer we echter over een datumregistratie 
beschikten uit de tweede of de derde golf die viel binnen het oorspronkelijk geregistreerde 
schooljaar, dan werd aan deze laatste voorrang gegeven. Voor die gevallen waarvan we zeker 
wisten dat de latere (na 23) datumregistratie niet klopte of geen andere registratie voor handen 
was, werd de jaarregistratie met de maand 0 behouden. 
 
De registratie met betrekking tot het behalen van een rijbewijs voor auto of motor komt 
meerdere malen voor op 23. Vanuit de redenering dat in het ene geval het rijbewijs voor de 
auto en in het andere geval het rijbewijs voor de moto zou kunnen geregistreerd zijn, werden 
deze gebeurtenissen behouden.  
 
Tijdens de cleaning bleek dat bepaalde vragen op een licht andere manier gesteld werden in 
de verschillende golven en dat dit invloed heeft gehad op de manier waarop de respondenten 
de vraag hebben geïnterpreteerd. De registratie van het verlaten van de ouderlijke woning op 
23 gebeurde op een manier die afweek van de andere golven. Terwijl op 26 en 29 expliciet 
naar het verlaten van de ouderlijke woning met verandering van domicilie werd gevraagd, 
was dit op 23 minder het geval (“eerste keer verlaten van de ouderlijke woning (verandering 
domicilie)”). Dit heeft tot gevolg dat de respondenten op 23 wellicht in meerdere mate een 
feitelijke registratie hebben opgeven, terwijl dit op 26 en 29 meer slaat op een wettelijke 
situatie. Bij respondenten die de vraag op 23 en op 26 hebben gekregen (als gevolg van het 
ontbreken van registraties in het startbestand c76(26)), valt de tweede registratie vaak later 
(dan de eerste). Afhankelijk van de registratie van periodes van samenwonen en/of huwelijk 
werd voorrang geven aan de registratie op 23.  
 
Een aantal respondenten geven aan op kot te zitten, los van het registeren van enige vorm van 
opleiding die hiermee overeenkomt. De kotregistratie lijkt in deze gevallen gebruikt te zijn 
om aan te geven dat respondenten alleen wonen, maar officieel nog ten laste zijn van hun 
ouders. Uitgaande van de veronderstelling dat dergelijke registratie toch enige vorm van 
zelfstandigheid aangeeft, werden deze registraties behouden (als de datum van de registratie 



binnen de periode van de betreffende enquêteringsgolf viel). Het komt ook voor dat het op kot 
gaan samenvalt met de eerste keer verlaten van de ouderlijke woning (deze twee 
gebeurtenissenregistraties hebben dan dezelfde datum). Echter, respondenten die op kot gaan 
verlaten in principe de ouderlijke woning niet (want verandering van domicilie). Indien wij in 
deze gevallen beschikten over meerdere registraties over het verlaten van de ouderlijke 
woning, en deze tweede registratie gelijk viel met een samenwoonperiode, dan werd de eerste 
registratie over het verlaten van de ouderlijke woning (die dus samenvalt met het op kot gaan) 
geschrapt.  
 
Een andere vraag waarbij interpretatieverschillen werden vastgesteld is deze naar het al of niet 
financieel onafhankelijk zijn van de ouders. Wanneer deze vraag gesteld werd op 23, laten de 
respondenten deze registratie vaak samenvallen met het begin van werken. Werd dezelfde 
vraag gesteld op 26 dan valt deze registratie vaak samen met het begin van een 
samenwoonperiode. Dit werd opgemerkt door de antwoorden van de respondenten die de 
vraag zowel op 23 als op 26 gekregen hadden, wegens het ontbreken van reeds geregistreerde 
gebeurtenissen in het startbestand c76(26) (reeds aan bod gekomen), te vergelijken. In deze 
gevallen werd de voorkeur gegeven aan de registratie op 23, vanuit de redenering dat we bij 
een correcte filtering alleen over deze registratie zouden beschikken. Uiteraard gaat dit 
(mogelijke) interpretatieverschil ook op voor respondenten die de vraag slechts eenmaal 
hebben gekregen. 
 
Respondenten die samenwonen bij de ouders en later ‘uit huis’ gaan samenwonen, daarvan 
wordt het samenwonen bij de ouders als het begin van de samenwoonperiode gezien. Het 
‘gaan’ samenwonen betekent in dit geval de continuering van een bestaande situatie en dus 
geen nieuwe of eerste registratie van samenwonen. Deze nieuwe registraties of eerste 
registraties werden door ons geschrapt of aangepast. 
 
Er zijn respondenten die samenwonen met iemand anders dan hun partner (met bijvoorbeeld 
vrienden, woonsituatie ‘andere’). Dit wordt door ons echter niet als ‘samenwonen’ 
beschouwd, daar de nadruk ligt op het in koppel samenwonen en dus dienden hiervan geen 
samenwoonperiodes geregistreerd te worden. Waar dit evenwel voorkwam, werden deze 
registraties geschrapt. 
 
Op 23-jarige leeftijd werd de respondenten gevraagd of zij in het buitenland verbleven hadden 
voor een periode van minimum twee maanden. Tijdens het uitvoeren van de controles werd 
vastgesteld dat een aantal van deze perioderegistraties geen twee maanden duurden. Dit 
betekent dat, gezien de specifieke manier van registreren en de daaropvolgende aanpassing 
(zie 1.1), oorspronkelijk alleen het begin van het verblijf in het buitenland werd aangegeven. 
Aangezien we niet beschikten over meer dan alleen een vermoedelijke indicatie inzake de 
richting waarin we deze registratie zouden moeten aanpassen, zijn deze ongewijzigd 
opgenomen in het gebeurtenissenbestand. 
 
In een aantal gevallen kon de datum van een gebeurtenis wel gesitueerd worden binnen een 
bepaalde golf, maar kon er geen datum op geplakt worden. Om toch een zekere indicatie te 
hebben over wanneer de gebeurtenis is voorgevallen (of de periode) werd een nieuw 
codesysteem tijdens de cleaning toegevoegd. Indien de gebeurtenis plaatsvond voor de 
enquêtedatum van 23 kreeg dit de code 77/7777 (77 voor de maand, 7777 voor het jaar). Had 
de gebeurtenis plaats tussen de enquêtedatum van 23 en deze van 26 dan werd 78/7777 
gebruikt. Vond de gebeurtenis plaats tussen de enquêtedatum van 26 en 29, dan werd 
vervolgens 79/7777 gehanteerd. In aanvulling hierop werden de codes 77, 78 en 79 ook 



gebruikt voor de maandregistratie wanneer we zekerheid hadden over het jaar, maar niet over 
de maand waarin de gebeurtenis had plaatsgevonden.  
 
Tijdens de eerste golf werd gevraagd hoeveel kinderen de respondenten financieel ten laste 
hadden. Deze vraag stond enigszins los van het registreren van de geboortedatum van deze 
kinderen. Zoals eerder vermeld, werd er op 23 gewerkt met een papieren kalender en diende 
de enquêteur zelf een lijst met te registreren gebeurtenissen te overlopen. Indien de enquêteur 
deze lijst niet overliep of de respondent de geboortedata van zijn of haar kinderen niet 
spontaan opgaf, dan werden deze data niet geregistreerd. Zowel op 26 als 29 werd gevraagd 
hoeveel kinderen (zowel biologische als adoptie) er opgevoed werden in het gezin. Na de 
registratie van het aantal, diende men voor dit aantal de geboortedatum op te geven. Het 
samenbrengen van geboorteregistraties uit de verschillende golven zorgde voor problemen. 
Aangezien het hier om momentopnames gaat doen er zich in een aantal gevallen drastische 
wijzigingen voor tussen de verschillende bevragingen. Sommige kinderen, geboren voor de 
enquêtedatum van 23, komen pas in het gezin voor op 29. Andere kinderen blijven slechts een 
of twee golven aanwezig in het gezin. In de gevallen waar dit zich voordoet lijkt dit volgens 
ons te gaan om kinderen van partners, die met het beëindigen van de relatie meegaan met die 
partner. Het zou ook kunnen dat kinderen overlijden. Dergelijke informatie werd echter niet 
bevraagd. Om toch een zeker inzicht te krijgen in het verloop van de situatie tot op 29, werd 
geopteerd om een variabele ‘sitkid’ aan het gebeurtenissenbestand c76(23-26-29) toe te 
voegen. Deze geeft aan wanneer een kind uit het gezin verdwijnt (en dus niet meer aanwezig 
op 29) of wanneer het wordt opgenomen (en nog steeds aanwezig op 29).  
 
In het gebeurtenissenbestand c76(23-26-29) is ook de variabele ‘her.info’ terug te vinden. 
Deze louter informatieve variabele geeft aan vanwaar de opgenomen informatie afkomstig is. 
In die gevallen waar er meerdere registraties voorkomen van dezelfde gebeurtenis (zie tabel) 
kan men dan zien aan welke info voorrang werd gegeven. 
 
Voor de duidelijkheid dient vermeld te worden dat geen van deze richtlijnen bindend 
zijn/waren. Elke situatie is specifiek en diende bekeken te worden met de informatie uit de 
kalender en de vragenlijsten in het achterhoofd. Een aantal van de aangebrachte wijzigingen 
hebben ook een invloed op de vragenlijsten van de verschillende bevragingen. Daar waar dit 
een invloed betrof op de eindsituatie van de bevraagde 29-jarigen, werd ook de vragenlijst 
c76(29) aangepast.   
 
 
4. Aanpassingen aan het vragenlijstbestand c76(29) 
 
De informatie uit de verschillende gebeurtenissenbestanden werd samengevoegd en naast de 
informatie uit de verschillende vragenlijsten gelegd. In de praktijk vormen de gebeurtenissen 
en de vragenlijsten een aanvulling op elkaar, in die zin dat er voor bepaalde gebeurtenissen in 
de vragenlijst andere informatie terug te vinden is die de datumregistratie aanvult (of 
omgekeerd). De gegevens in beide dienen consistent te zijn. Het gebruik van de informatie uit 
de vragenlijsten bij het controleren van de gebeurtenissen heeft tot gevolg dat de aanpassingen 
in twee richtingen lopen; in bepaalde gevallen werd de informatie in de vragenlijst aangepast, 
in andere gevallen de gebeurtenis. Gezien het feit dat de registratie van de gebeurtenissen 
c76(23-26-29) overeen dient te komen met de huidige situatie in de vragenlijst c76(29), werd 
deze laatste een tweede maal aangepast. 
 



Deze aanpassingen hadden voornamelijk betrekking op variabelen die verband houden met de 
weergave van de huidige situatie, zijnde; 
 

- Het al of niet leven van beide ouders (ohleef). 
- Het al of niet eigenaar zijn van de woning (eigwon, vweigwon). 
- Op kot zitten (gezeten hebben) of niet (kot3). 
- De burgerlijke staat (wo3bs). 
- Al dan niet ooit samengewoond hebben (wo3pa1_2). 
- De gezinssituatie (wo3oh1). 
- Enig huwelijk (enighuw). 

 
Het gaat hier om een zeer klein aantal aanpassingen die op de rest van de vragenlijst geen 
invloed hebben. 
  
 


