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Ronde 3 (2012-2013)
Beste deelnemer,
Welkom bij de online "Vragenlijst van de derde ronde van het YES! onderzDek. Hét onderzDek owr de leefstijl van Europese
jongeren. Fijn datje de "Vragenlijst wilt inwllen! Druk op ''volgende »"om de "Vragenlijst te starten. Het inwllen zal ongewer 20
minuten duren . .Als je tussendoor wilt stoppen, klik dan op "hervat later" en log later opnieuw in om de "Vragenlijst afte maken.
Succes!
Er zijn 95 "Vragen in deze "Vragenlijst

Vragen over jou
1
Ben je een jongen of een meisje?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Jongen

0

Meisje

2
Wat is je geboortedatum?
Vul een datum in:

3

Hoe goed vind je zelf dat je...
Kies voor iedere regel1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord war elk onderdeel:

. . . Nederlands kunt
spreken?
. . . Nederlands kunt
schrij-.en?

Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erggoed

Perfect

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands gesproken?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p"intablesufloe}'&sid='Zl137

1/43

713/13

UmaSurwy-

5
Je hebt aangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken.
Welke taal is dit?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '4 [Y4]' (Wordt er bij jou thuis (nog) een andere laai dan Nederlands gesproken?)
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0

Turks

0
0
0
0
0

Arabisch
Berbers
Engels
Hind(ustan)i
Anders, namelijk

Als er thuis meerdere talen dan Nederlands gesproken v.orden, kies dan de taal die het meest gesproken wordt naast
Nederlands.

6
Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist (). Hoe goed vind je zelf dat je•••
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'Turks' of'Arabisch' of'Berbers' of'Hind(ustan)i' of'Engels' op vraag '5 [v5]' (Je hebtaangegewn dat arthuis (nog)
een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 2'Turks' of 'Arabisch' of 'Berbers' of
'Hind(uslan)i' of'Engels' op vraag '5 [v5]' (Je hebtaangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit?) en Is 3'Turks' of'Arabisch' of'Berbers' of'Hind(ustan)i' of'Engels' op vraag '5 [v5]' (Je hebt
aangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 4'Turks' of
'Arabisch' of 'Berbers' of 'H i nd (us tan )i' of 'Engels' op vraag '5 [v5]' ( Je hebt aangegewn dat er thuis (nog) een andere taal
dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 5'Turks' of 'Arabisch' of'Berbers' of'Hind(ustan)i' of'Engels' op
vraag '5 [v5]' (Je hebt aangegeven dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erg goed

Perfect

{INSERTANS:27137X1254X'20590}
kunt spreken?

0

0

0

0

0

{INSERTANS:27137X1254X'20590}
kunt schrij'wn?

0

0

0

0

0
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7
Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist (). Hoe goed vind je zelf dat je...
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is -oth-'Anders' op vraag '5 [v5]' {Je hebt aangagevan dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erggoed

Perfect

{INSERTANS:27137X1254X20590other}
kunt spreken?

0

0

0

0

0

{INSERTANS:27137X1254X20590other}
kunt schrijven?

0

0

0

0

0

8

Hoe vaak doe je de volgende dingen in het ?
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 1'Hind(ustan)i' of 'Engels' of 'Berbers' of 'habisch' of Turks' op vraag '5 [v5]' (Je hebt aangagevan dat er thuis (nog)
een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 2'Hind(ustan)i' of'Engels' of'Berbers' of
'habisch' of Turks' op vraag '5 [v5]' (Je hebtaangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit?) en Is 3'Hind(ustan)i' of'Engels' of'Berbers' of'habisch' of Turks' op vraag '5 [v5]' {Je hebt
aangegeven dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? ) en Is 4'Hind(ustan)i'
of'Engels' of'Berbers' of'habisch' of Turks' op vraag '5 [v5]' (Je hebt aangagevan datarthuis (nog) een andere taal dan
Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? ) en Is 5'Hind(ustan)i' of 'Engels' of 'Berbers' of'Arabisch' of 'Turks' op
vraag '5 [v5]' (Je hebt aangegewn dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

Met je familie praten?
1V kijken?
Met je \4ienden
praten?

Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Hoe vaak doe je de volgende dingen in het ?
Kies voor iedere regel1 hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '5 [v5]' {Je hebt aangagevan dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

Met je familie praten?
1V kijken?
Met je ...nenden
praten?

Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma
Vmbo
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet

11
Wat is het hoogste schooldiploma dat je echt gaat halen?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma
Vmbo
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet
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12
Welke baan zou je willen als je volwassen bent? Noem één beroep en geeft de
precieze beroepsnaam.
Vul je antwoord hier in:

13
Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport op de middelbare school voor de
volgende vakken?
VUl je antwoord(en} hier in

Wiskunde
Nederlands
Engels
Gebruik een komma om decimalen aan

te geven: bijvoorbeeld 7,5

14
Wat ga je doen na dit schooljaar/na de zomervakantie van 2013?
Kies 1 hokje
Kies aan wn de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ha\04
Ha\05
Vwo /gymnasium 4
Vwo /gymnasium 5
Vwo /gymnasium 6
Duale mbo opleiding (BBL)
Fulltime mbo opleiding (BOL}
Werken
Weet ik niet
Anders, namelijk
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Je gevoelens en overtuigingen
15
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit voorzichtig
genoeg kunt zijn met anderen?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

De meeste mensen zijn te vertrouwen
Je kunt niet \Oorzichtig genoeg zijn

16
Hoe sterk voel je je een Nederlander?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg steri<
Redelijk steri<
Niet zo steri<
Helemaal niet steri<
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Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren.
Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen andere groep

Turken
Koerden
Marokkanen
Berbers
Surinamers
Hindoestanen
Creolen
Ja'\18nen
Chinezen
Curaçaoënaren
Arubanen
Antillianen
Indonesiërs
Een andere groep:

Als je het gevoel hebt totmeerdere groepen te b ehorsn, kies dan de groep waartoe je het sterkst b ehoorl
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Je hebt aangegeven dat je het gevoel hebt ook bij te horen.
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1O'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'An.lbanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen hebben het
gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1
hokje) en Is 11'1ndonesiärs' of'Antillianen' of'An.lbanen' of'Curaçaoänaren' of'Chinezen' of'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 12'1ndonesiêrs' of'Antillianen' of'An.lbanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chine:zen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 13'1ndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het ge1o0el ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de 1o0lgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 14'1ndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 2'1ndones iêrs' of 'Anti 11 ianen' of '.Arubanen' of 'Curaçaoê naren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 3'1ndonesiêrs' of'Antillianen' of'Prubanen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 4'1ndonesiërs' of'Antillianen' of'Prubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 5'1ndonesiêrs' of'Antillianen' of'Prubanen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 6'1ndones iërs' of 'Anti 11 ianen' of 'Pru banen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 7'1ndones iêrs' of 'Anti 11 ianen' of 'Pru banen' of 'Curaçaoê naren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de 110lgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is B'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Prubanen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chine:zen' of 'Javanen' of'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 9'1ndones iêrs' of 'Anti 11 ianen' of 'Pru banen' of 'Curaçaoê naren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het ge1o0el ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het ge1o0el te behoren?
Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet

zo sterk

Helemaal niet sterk
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Je hebt aangegeven dat je het gevoel hebt ook bij te horen.
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben hetgevoel ook toteen andere groep te behoren. Totwelke
van de 'o()lgende groepen heb jij het gewei te behoren? Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk
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9/43

UmaSurwy-

713/13

20
Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1O'Chinemn' of 'Curaçaoënaren' of '.Arubanen' of'.Antillianen' of'Jawnen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers'
of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' of'lndonesiêrs' of Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben het
gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1
hokje } en Is 11 'Chine:zen' of 'C uraçaoên aren' of '.Arubanen' of 'Antillianen' of 'Javanen' of 'C realen' of 'Hindoes tanen' of
'Surinamers' of 'Berbers' of 'Ma rokkanen' of 'Koerden' of 'lndonesiêrs' of Turken' op vraag '17 [v15]' ( Som mi ge mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 12'Chine:zen' of'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 13'Chine:zen' of'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'.Antillianen' of 'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 14'Chine:zen' of'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 (v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 2'Chinemn' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 3'Chine:zen' of 'Curaçaoënaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Jawnen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 4'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 5'Chine:zen' of 'Curaçaoënaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Jawnen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 6'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 7'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 8'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iërs' of 'Turken' op vraag '17 (v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 9'Chinemn' of 'Curaçaoênaren' of '.Arubanen' of'Antillianen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen'
of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'lndones iêrs' of 'Turken' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Erg

0
0

Redelijk belangrijk

0

Niet

belangrijk

zo belangrijk

Helemaal niet belangrijk

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben hetgewei ook toteen andere groep te behoren. Totwelke
van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Erg belangrijk

0

Niet zo belangrijk

0

Helemaal niet belangrijk

Redelijk belangrijk

22
Wat is je religie?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Ik heb geen religie
Boeddhisme
Rooms-Katholiek
Protestant
HindoeYsme
Islam
Jodendom
Anders, namelijk

23
Hoe belangrijk is religie voor jou?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Erg belangrijk

0

Onbelangrijk

0

Erg onbelangrijk

Redelijk belangrijk
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24

Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats (bijv. kerk, moskee, synagoge,
tempel)?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

Nooit

0

Minstens 1 keer per maand

0
0

Minstens 1 keer per week

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

Elkedag

25
Hoe vaak bid je?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

Nooit

0
0

Minstens 1 keer per maand

0
0

Elkedag

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

Minstens 1 keer per week

Vijf keer per dag of vaker

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid='Zl137
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Je vrije tijd
26
In je vrije tijd, hoe vaak•••
Kies voor iedere regel1 hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Mindervaak

Nooit

... bezoek je familie?

0

0

0

0

0

... ga je uit, bijv. naar
een café I discotheek
I feestje?

0

0

0

0

0

... lees je een boek
(niet ~r school)?

0

0

0

0

0

... ga je naar een
wreniging, bijv. sport I
muziek I andere
wreniging?

0

0

0

0

0

... doeje
'Jiijwilligerswerk?

0

0

0

0

0

27
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een
bijbaantje (bijv. de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja

Nee

28
Hoeveel uur werk je in dit bijbaantje tijdens een normale week (maandag tot en met
zondag)?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse acHlAteiten :zoals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen}?}
Vul je antwoord hier in:

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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29

Is dit een bijbaantje bij je ouders in hun zaak?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten mals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

30
Hoeveel geld verdien je ongeveer per maand met je bijbaantje(s)?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten mals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?)
VUl je antwoord hier in:

31
Krijg je geld van je ouders?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja, elke week

0

Ja soms, maar niet elke week of elke maand

0

Nee

Ja, elke maand

Als je zowel per maand als per week geld van je ouders krijg~ kies dan voor Ja, elks week'
Metgeld van je ouders bedoelen we zowel zakgeld als kleedgeld

32
Hoeveel geld krijg je per week van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de wigende voorwaarden is voldaan:
• Is 1'Ja, elke week' op vraag '31 [v27]' (Krijg je geld van je ouders?)
VUl je antwoord(en) hier in

Als je ook permaand geld van je ouders krijg~ deel hetmaandelijkse bedrag dan door4 en tel het op bij hetwekelijkse
bedrag.
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33
Hoeveel geld krijg je per maand van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 2'Ja, elke maand' op \f'aag '31 [v27]' (Krijg ja geld van ja ouders?)
Vul ja antwoord(en} hier in

Als ja ook perweek geld van je ouders krijg~ vermenigvuldig hetwekelijkse bedrag dan met4 en tel het op bij het
maandelijkse bedrag.

34
Hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse politiek?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

35
Hoe vaak•••
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toapasselijk antwoordworalk onderdeel:

... eet je een warme
maaltijd?
... drink je alcohol?
... sport je?
... rook je sigaretten?
... ontbijt je?
... gebruik je drugs
zoals hasj, paddo's,
xtc-pillen?

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Mindervaak

Nooit

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

hllps://surwy.fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=27137

0

0
0
0

0

1f)l43

UmaSurwy-

713/13

36
Heb je de volgende dingen gedaan in de afgelopen 3 maanden? Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Ja

Nee

Expres iets
kapotgemaakt dat niet
wnjou was?

0

0

lets gestolen uit een
winkel ofwn iemand
anders?

0

0

0
0

0
0

Een mes of wapen bij
je gehad?
Erg dronken geweest?
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Vragen over je familie
De volgende vragen gaan over je blologische moeder.
Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

37
Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja

Nee

38
Heb je het geboorteland van je moeder bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '37 [1132]' ( Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja, twee keer of vaker

0

Nee

Ja, één keer

39

Als je denkt aan het geboorteland van je moeder, hoe geinteresseerd ben je dan in
de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '37 [1132]' ( Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet
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40
Wat is het hoogste schooldiploma van je moeder?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0
0

Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of\oorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \fllbo, ma\0, huishoud-

/ambachtsschool, lbo, \bo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0
0

Hoger algemeen of \OOrbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. ha\0,

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit

VNO,

gymnasium, hbs, mms, lyceum)

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Weet ik niet

Als je moeder haar hoogste schooldiplom a in hetbuitenland heeft gehaald, probeer dan een vergelijkbaar Nederlands
schooldiploma te kiezen.

41
Heeft je moeder nu werk?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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Vragen over je familie
De volgende vragen gaan over je blologische vader.
Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

42
Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

43
Heb je het geboorteland van je vader bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '42 [v37]' ( Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja, twee keer of wker

0

Ja, één keer

0

Nee

44
Als je denkt aan het geboorteland van je vader, hoe geïnteresseerd ben je dan in de
politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '42 [v37]' ( Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet
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45
Wat is het hoogste schooldiploma van je vader?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0
0

Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of\oorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \fllbo, ma\0, huishoud-

/ambachtsschool, lbo, \bo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0
0

Hoger algemeen of \OOrbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. ha\0,

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit

VNO,

gymnasium, hbs, mms, lyceum)

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Weet ik niet

Als je vader zijn hoogste schooldiploma in hetbuitenland heeft gehaald, probeer dan een vergelijkbaar Nederlands
schooldiploma te kiezen.

46
Heeft je vader nu werk?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid='Zl137

713/13

UmaSurwy-

Vragen over je familie
47
Bij wie woon je?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0
0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

0

Alleen met mijn biologische moeder

0
0

Alleen met mijn biologische vader

Bij mijn biologische vader en zijn partner

In een andere samenstelling

Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere huizen VrOont.

48
Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Erg eens

Eens

Niet eens,
niet oneens

Oneens

Erg oneens

Mijn ouders zeggen
dat ik ze alles moet
wrtellen wat ik doe

0

0

0

0

0

Mijn ouders kennen de
ouders van de mensen
met wie ik omga

0

0

0

0

0

Ik moet mijn ouders
altijd precies wrtellen
waar ik ben en wat ik
doe als ik niet thuis
ben

0

0

0

0

0
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Vragen over je vrienden
49
Denk nu aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben ...
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Bijna
allemaal of
allemaal

Veel

Ongewerde
helft

Sommigen

Bijna geen of
geen

... een Nederlandse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Turt<se
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Marokkaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Surinaamse 1
Antilliaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een andere
achtergrond?

0

0

0

0

0

50
Heb je een vriendje

I vriendinnetje?

Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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51
Welk schooltype volgt hij

I zij (als niet langer op school: heeft hij I zij gevolgd)?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '50 ['J45]' (Heb je een vriendje I vriendinneije? )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit
Weet ik niet

52
Wat is zijn

I haar achtergrond?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '50 ['J45]' (Heb je een vriendje I vriendinneije? )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Naderlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Anders
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53

Denk nu aan je belangrijkste dagelijkse activiteit, zoals school, werk of stage.
Hoeveel mensen hebben daar...
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Bijna
allemaal of
allemaal

Veel

Ongewerde
helft

Sommigen

Bijna geen of
geen

... een Neder1andse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Turkse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Marokkaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Surinaamse I
Antilliaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een andere
achtergrond?

0

0

0

0

0
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Je gezondheid, houdingen en opvattingen
S4
Als je 30 jaar bent, denk je dat je dan ...
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Ik denk het wel

Ik denk het niet

Weet ik niet

0

0

0

... in Neder1and
woont?

ss
Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je•..
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Erg
onte...-eden
... met je
lewn in het
algemeen?

Erg
te'K9Cien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S6
Hoe vaak had je in de afgelopen 6 maanden ...
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

... hoofdpijn?
... buikpijn?
... moeite om in slaap
te wllen?

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Minderwak

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
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57

Hoe vaak voelde je je de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of oneerlijk
behandeld vanwege je huidskleur, ras, etnische achtergrond of religie...
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0

0
0

0
0

0
0

... in winkels, cafés,
restaurants, of
discotheken?

0

0

0

0

... door de politie of
bewiligingsmedewerkers?

0

0

0

0

... op school?
... in treinen, bussen,
trams of de metro?

58
Vind je de volgende dingen 'altijd oké', 'vaak oké', 'soms oké' of 'nooit oké'?
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Altijd oké

Vaak oké

Soms oké

Nooit oké

Weet ik niet

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Samenwonen zonder
getrouwd te zijn
Scheiden
Abortus
Homoseksualiteit

59
Geef aan hoe je je voelt over de volgende groepen in Nederland op een schaal van 0
tot 100. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever je gevoelens voor die groep. Hoe lager
het cijfer, hoe negatiever je gevoelens voor die groep.
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

0

10

20

30

40

neutraal
50

60

70

80

90

100

Ik
ken
deze
groep
niet

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

negatief
Nederlanders
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen

hllps://SI.I'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"inlablesul'\e}'&sid='Z/137

positief

26'43

713/13

UmaSurwy-

Je 3 beste vrienden
Beantwoord de volgende vragen over Je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken
je vriendje /vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim.

60
Hoe heten je 3 beste vrienden?
VUl je antwoord(en} hier in

Naam en achtemaam \fiend 1
Naam en achtemaam \fiend 2
Naam en achtemaam \fiend 3
Als je minderdan 3 beste vrienden hebt, mag je er ook minder noemen.

61
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste lll'ienden?)
VUl je antwoord(en) hier in

62

Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 (v55]' (Hoe heten je 3 beste lll'ienden?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Neder1ands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond
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63
Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)

Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

64
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste vrienden?)
Vul ja antwoord(en} hier in

65
Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 baste vrienden?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

hllps://surwy.fss.w.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137

28(43

713/13

UmaSurwy-

66
Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)

Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

67
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste vrienden?)
Vul ja antwoord(en} hier in

68
Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 baste vrienden?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

hllps://surwy.fss.w.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)
Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

hllps://SI.I'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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Je huidige situatie
70

Ben je afgelopen jaar geslaagd?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik ben geslaagd "VOOr het \fflbo

0

Nee, ik ben nog niet geslaagd (ik doe ha'VO,

0

Anders, namelijk

WKJ

of ben nog niet geslaagd "VOor het \mbo)

71
Wat doe je op het moment?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0
0

Ik zit op de middelbare school

0

lkwerk

0

Anders, namelijk

Ik zit op het mbo

72
Zit je op dezelfde school als vorig jaar?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op '~Kaag '71 ['e{JO]' (Wat doe je op het moment?}
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik zit op dezelfde school

0

Nee, ik zit op een andere school

hllps://SI.I'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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73
Welk schooltype volg je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op \faag '71 [..eO]' (Wat doe ja op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0

Vwo
Gymnasium

74
Welk profiel volg je nu?
Kies alle hokjes die op jou van toepassing zijn
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op \faag '71 [..eO]' (Wat doe je op het moment?} en Is 5'Gymnasium' of'Havo' of 'Vwo'
op vraag 73 [..e2]' (Welk schooltype volg je op dit moment?) en Is 6'Gymnasium' of'Havo' of 'Vwo' op vraag '73 ['.62]' (Welk
schooltype volg je op dit moment?) en Is 7'Gymnasium' of'Havo' of'VINo' op vraag '73 [..e2]' (Welk schooltype volg je op dit
moment?)
Selecteer alles wat voldoet

D
D
D
D

Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij

75
In welke klas van de middelbare school zit je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op vraag '71 [..eO]' (Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

4e klas

0

Anders

Se klas

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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Hoe vaak•••
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 1'1k zit op de middelbare school' op vraag '71 [1160]' (Wat doe je op het moment?)
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

Elke dag

Eén of
meerelere
keren per
week

Eén of
meerelere
keren per
maand

Mlndervaak

Nooit

heb je ruzie met je
leraren?

0

0

0

0

0

krijg je straf op
school (bijv. nablijwn,
uit de klas gestuurd
worden, strafwerk)?

0

0

0

0

0

spijbel je een
lesuur?

0

0

0

0

0

kom je te laat op
school?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

77
Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 1'1k zit op de middelbare school' op vraag '71 [1160]' (Wat doe je op het moment?)
Kies het toepasselijk antwoord war elk onderdeel:
Erg eens

Eens

Niet eens,
niet oneens

Oneens

Erg oneens

Ik weet zeker dat ik
goede cijfe!ll kan
halen op school

0

0

0

0

0

Ik doe heel erg mijn
best \OOr school

0

0

0

0

0

Ik vind het erg
belangrijk om goede
cijfelll te halen

0

0

0

0

0

78
Wat voor baan heb je op het moment? Noem de precieze naam van je beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Vul je antwoord hier in:

hllps://surwy.fss.uuonl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesuf\e}'&sid='Z/137
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Wat is je maandelijkse netto inkomen van je baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 t/m 200 EUR
201 t/m 400 EUR
401 t/m 600 EUR
601 t/m 800 EUR
801 t/m 1000 EUR
1001 t/m 1200 EUR
1201 t/m 1400 EUR
1401 t/m 1600 EUR
1601 t/m 1800 EUR
1801 t/m 2000 EUR
meer dan 2000 EUR
Ik wil deze vraag niet beantwoorden

80

Wat voor contract heb je voor deze baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Geen contract
Vast contract
lijdelijk contract
lijdelijk contract \OOr seizoenswerk

81
Wanneer ben je begonnen met deze baan? Noem de maand en het jaar.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Vul je antwoord(en) hier in
Maand
Jaar

hllps://SI.I'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid='Z/137
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Is dit je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

83
Wat was je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? Noem de precieze naam
van dit beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?) en Is N'Nee' op vraag '82 [v71]' {Is ditje eerste baan sinds
je niet meer naar school gaat?)
Vul je antwoord hier in:

84
Welk niveau heeft de mbo-opleiding die je volgt?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op vraag '71 [\60]' {Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Ni~u1

Ni~u2
Ni~u3
Ni~u4

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=27137

713/13

UmaSurwy-

85
In welke sector ben je een mbo-opleiding gaan volgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op 'tmag '71 M>Ol' (Wat doe je op het moment?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Groen I agrarisch
Techniek
Economie
Zorg en Welzijn

ICT

86

Volg je een duale (BBL) of een voltijds (BOL) mbo-opleiding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op 'tmag '71 [IA)O]' (Wat doe je op het moment?)

Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Een duale mbo-opleiding (BBL)

0
0

Een fulltime mbo-opleiding (BOL)
Anders

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'inlablesufloe}'&sid='Zl137
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Je klasgenoten
De wigende 'Kagen gaan owr je klasgenoten. T)'P in de witte antwoordvakjes de nummers van de leerlingen owrwie de vraag
gaal Bij elke vraag staat hoewel nummers je mag noemen. Je kunt op een onderstaande lijst 'v'inden welk nummer bij welke
klasgenoot hoort.
•
•
•

Noem alleen nummers en geen namen
Je mag nietje eigen nummer noemen
noem 1 leerling per antwoordvakje

Voorbeeld
1. Es mee de H.
2. JordyG.
3.Ahmed M.
4. Caitlin van derW.
5. Suraya K.
I>Js je Jordy, Caitlin en Suraya wil noemen, t)'P dan: 2,4 en 5 in de eerste 3 antwoordvakjes

87
Wie zijn je beste vriend( innen) in de klas?
Je mag maximaaiS nummers noemen.
VUl je antwoord(en} hier in
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:

D
D
D
D
D

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'inlablesul"\e}'&sid='Z/137
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Wie zijn de populairste leerlingen van de klas?
Je mag maximaaiS nummers noemen.
Vul ja antwoord(an} hier in

leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:

89

Met wie breng je vaak tijd door buiten school?
Je mag zoveel nummers opschrijven als je wilt.
VUl je antwoord(en} hier in

leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:

I
hllps://surwy.fss.uu.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'inlablasul"\e}'&sid='Z/137
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leertingnummer:

I

I

leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:

90
Wie is soms gemeen tegen je?
Je mag zoveel nummers opschrijven als je wilt.
Vul je antwoord(en} hier in

leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:

hllps://SI.I'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'inlablesul"\e}'&sid='Z/137
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leertingnummer:

I

leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:
leerlingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:

leertingnummer:
leertingnummer:
leertingnummer:

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid='Z/137
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Sociale netwerken
91 Zit je op hyves?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

92
Wat is je hyvesprofiel?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '91 [..eO]' (Zitje op hyves?)
Vul je antwoord hier in:

Je profiel is de gebruikersnaam waarmee je inlogt op hyves. Dit staat voor http:llvwt!w... .AJYves.nl als je op je eigen profiel
kijkt
Bijvoorbeeld, http:/lwwtv.yesonderzoek.hyves.n/1

93 Zit je op facebook?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

94
Wat is je facebookprofiel?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '93 [..e2]' (Zitje op facebook?)
Vul je antwoord hier in:

Je profiel is je gebruikersnaam. Dit staat na http://www.facebook.com/. .. als je op je eigen profiel kijkt.
Bijvoorbeeld, http:llwwtv.facebook.comlyesonderzoek.
Je kunt de gebruikersnaam ook vinden onderje accountinstellingen.

hllps://SII'ef.fsS.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul'\e}'&sid='Z/137
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Contactgegevens
Graag willen we ook enkele persoonlijke gegewns van je weten, mdat we je weer opnieuw kunnen benaderen war het
onderzoek. Je mag dan altijd alsnog nee leggen. Dele gegewns worden apart van je \rn.genlijst bewaard en nooit aan anderen
gege-ven.

95 Zou je onderstaande gegevens in willen vullen?
Vul je antwoord(en) hier in

Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres

Mobiele telefoonnummer
Telefoonnummer

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'intablesul'\e}'&sid='Z/137
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Hartelijk bedankhoor het in\o\JIIen van de online wagenlijst Door jouw deelname krijgen onde120ekers in Europa meer inzicht in
hoe het nu gaat metjongeren in Europa. We hopen datje het leuk wnd om mee te doen. Omdat je meegedaan hebtaan het
onde120ek maak je kans op leuke prijmn, mals smartphones,laptops en cadeaubonnen I
01.01.1970-01:00
Verstuur je wagenlijst
Bedankt wor je deelname aan dem wagenlijst

hllps://surwy.fss.w.nl/adrrin/adrrin.php?action=sh<lY.jlrinlablesul"\e)&!id=Z/137
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Mocht de ras pondent maar informatie willen hebben, varwijs dan door naar www .)'9sondarzcak.nl of vraag de
respondent contact op te nemen met de onderzeekers op 030-253 4075 of info@}Esonderzcek.nl. Je hoeft geen
-verantwoording afte leggen o-ver de vragenlijst.

Beste student,
Welkom in limesurvey. Controleer het '.()lgende '.()Ordatje begint.
Skype

•
•

Doetje microfoon en geluid het?
Staat er meer dan 2 euro Skypetegoed op?

Respondentenbestand SPSS

•
•
•
•

Controleer of je de laatste versie van je respondentbestand open hebt staan.
Controleer of je bestand in Data Viewmodus is geopend.
Controleer of je nog afspraken hebt.
Controleer of je value labels aanstaan.

Limesurwy

•
•
•
•
•
•

Lees de zwarte -vetgedrukte teksten precies zoals ze geschre-ven zijn.
Lees nooit grijs schuingedrukte teksten in of onder de vraagstelling op.
Lees de antwoordcategorieen \(lOr tenzij staat aangege-ven dat dit niet moet.
Gebruik de grijs schuingedrukte teksten war hulp.
Vul precies in wat de respondent zegt.
Als de respondent tijdens het interview stopt: klik dan mag eenmaal op volgende om er'.()or te zorgen dat
de antwoorden op de pagina opgeslagen worden.

Er zijn 173 vragen in deze vragenlijst

Introductie

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.prinlablesul"\e}&id= 14969
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1
Dag, U spreekt met [jouw naam], goedemiddag I goedenavond. Ik ben
een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit
Utrecht en de Universiteit van Tilburg. Voor dit onderzoek zou ik graag
willen spreken met • Spreek ik daarmee?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

*
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, je spreekt met de juiste persoon

0

Nee, je spreekt niet met de juiste persoon I geen gehoor

2
Zou ik kunnen spreken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

*
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 2'Nee, je spreekt niet met de juiste persoon I geen gehoor' op vraag '1 [v1 ]' (Dag, U spreekt met Uouw
naam], goedemiddag I goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en de Universiteit van Tilburg. Voor dit onde120ek 20u ik graag willen spreken met
{TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:LASTNAME}. Spreek ik daarmee? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, je kan de respondent spreken.

0

Nee, de respondent is niet thuis I kan niet aan de telefoon komen I geen gehoor. Bel later terug.

0
0

Nee, en je kan de respondent dit jaar niet meer te spreken krijgen.
Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.

~aargaathetover?

Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europa leven en denken. In samenwerking met de
universiteiten van Oxford, Mannheim en Stockholm onderzoeken we onderwerpen zoals vrienden, school,
werk en vrije tijd. {TOKEN:FIRSTNAME} heeft de afgelopen één oftweejaarop school meegedaan aan het
YES! onderzoek. Dit is de derde ronde van het onderzoek en we hopen dat zijlhij weer meedoet.

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969
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Dag , je spreekt met [jouw naam], goedemiddag/ goedenavond.
Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. Dit jaar is de derde ronde van het
onderzoek en we hopen dat je weer meedoet.
Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op}

*
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 1'Ja,je kan de respondent spreken.' op .",.aag '2 [v2]' (Zou ik{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken?
[Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, dat kan

0
0
0

Nee, niet nu maar een andere keer wel
Nee, de respondent weigert
Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

~aargaathetover?

Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europe leven en denken. Daarom zal ik je vragen stellen
over jouzelf, familie, vrienden, school, werk en vrije tijd.

Is het anoniem?
Alle informatie die je ons geeft vvordt door ons vertrouwelijk b ehande/d. Ditbetekent dat wij er voor zorgen
dat niemand kan ~.Wten watjij hebt ingevuld. Je naam en adres zullen nooit aan anderenvvorden
doorgegeven.

Ik heb geen VVV bon gekregen.
De bon is waarschijnlijk niet aangekomen, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
onderzoekers via yesonderzoek@uu.nl of telefonisch via 030-2534075.
~elke

prijzen kan ik winnen?

Een Samsung Galaxy Beam, twee lpad's, een Del/laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony e-reader,
twee hotelwaardebonnen vooreen weekendje weg, 25 fashion cheques t.w.v. €10,00 25 nationale
entertainmentcards t.w.v. €7,50, 50 bioscoopbonnen t.w.v. €10,00 en meerdere dvd's en b/ue-rays.
~anneer worden

de prijzen bekend gemaakt?

In de lente van 2013. Deelnemers ontvangen persoonlijk bericht en vvorden,
website vermeld.

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.prinlablesul'\e}&id= 14969
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Zoals je misschien wel weet is dit jaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen dat je weer meedoet.
Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

*
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 1'Ja,je spreekt met de juiste persoon' op vraag '1 [v1]' (Dag, U spreekt met Douw naam], goedemiddag
I goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
de Universiteit van Tilburg. Voor dit onderzoek zou ik graag willen spreken met
{TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:LASTNMIIE}. Spreek ik daarmee? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Ja, dat kan
Nee, niet nu maar een andere keer wel
Nee, de respondent weigert
Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

~aargaathetover1

Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europa leven en denken. Daarom zal ik je vragen stellen
over jouzelf, familie, vrienden, school, werlc en vrije tijd.

Is het anoniem?
Alle informatie die je ons geeft wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Dit b etakent dat wij er voor zorgen
dat niemand kan weten watjij hebt ingevuld. Je naam en adreszuilen nooit aan anderen worden
doorgegeven.

Ik heb geen VVV bon gekregen.
De bon is waarschijnlijk niet aangekomen, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
onderzoekers via yesonderzoek@uu.nl of telefonisch via 030-2534075.
~elke

prijzen kan ik winnen?

Een Samsung Galaxy Beam, twee lpad's, een Del/laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony e-reader,
twee hotelwaardebonnen vooreen weekendje weg, 25 fashion cheques t.w.v. €10,00 25 nationale
entertainmentcards t.w.v. €7,50, 50 bioscoopbonnen t.w.v. €10,00 en meerdere dvd's en blue-rays.
~anneer worden

de prijzen bekend gemaakt?

In de lente van 2013.
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Zou u mij kunnen vertellen wanneer ik het beste kan bellen? Wij kunnen
terugbellen op woensdag, donderdag en vrijdag van 3 uur 's middags tot 7
uur 's avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_afspraak en tijd_ afspraak.]
Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor uw tijd en een
prettige dag nog.
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www.yesonderzoek.nl/vragenljjst telefonisch om
limesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 2'Nee, de respondent is niet thuis I kan niet aan de telefoon komen I geen gehoor. Bellater terug.' op
vraag '2 [v2]' (Zou ik {TOKEN :FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )

Vul je antwoord hier in:

6
Ik begrijp dat dit jaar niet meedoet met het YES! onderzoek. Zou het nog
mogelijk zijn dat ik maar een paar korte vragen stel? Dit duurt ongeveer 5
minuten en het zou ons enorm helpen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 3'Nee, en je kan de respondent ditjaar niet meer te spreken krijgen.' op vraag '2 [v2]' (Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we in de toekomst
niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik in plaats daarvan nog maar een
paar korte vragen stellen aan? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou
ons enorm helpen. Is dat mogelijk?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 4'Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.' op '\11"8ag '2 [\Q]' (Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.prinlablesul"\e}&id= 14969

&'176

ümaSurwy-

713/13

8
Wanneer kan ik je het beste terugbellen om de vragenlijst af te nemen? Dit
kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 3 uur 1 S middags en 7 uur
1
S avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_afspraak en tijd_ afspraak.]
Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor je tijd en tot dan!
[Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www.yesonderzoek.nl/vragenläst telefonisch om
limesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met
Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerkervan het YES! onderzoek, een project
van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten.
Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de
derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch
matje af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Vul je antwoord hier in:

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminfadmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969

7/176

ümaSurwy-

713/13

9
Ik begrijp dat je deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je
in plaats daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt
ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 3'Nee, de respondent weigert' op 'lll'aag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAAE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoet. Graag .zou ik de 'lll'agenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
Kan dat? [lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 3'Nee, de respondent weigert' op 'lll'aag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde
van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de 'lll'agenlijst telefonisch met je af
willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en dat je in de toekomst
niet meer voor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in
plaats hiervan maar een paar korte vragen stellen? Dit duurt ongeveer 5
minuten en je zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
D

---- Scenario 1 ----Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '3 [V3]' (Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedena\Ond. Ik ben een medewerker
van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het
onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen
nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '4 ['14]' (Zoals je misschien
wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de \Oigende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europa leven en denken.
Daarom zal ik je vragen stellen over jouzelf, familie, vrienden, school, werk
en vrije tijd.
De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld en anoniem
gemaakt, zodat niemand kan zien wat jij geantwoord hebt. Misschien vind
je het daarom ook prettig om de komende vragen te beantwoorden zonder
dat anderen meeluisteren, zoals je ouders, broers of zussen, of je
vrienden?
[Laat de respondent een plek met meer privacy opzoeken als hij/zij dat
wil]

Ik zal beginnen met wat vragen over jou.
Wat is je geboortedatum?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul een datum in:

Hoe behandelenjullie mijn Informatie vertrouwelijk?
De onderzoekers geven iedereen een nummer en bewaren jouwcontactgegevens apart van jouw
antwoorden. Alleen de hoofdonderzoekers weten welk nummer bij wie hoort. Deze informatie wordt op een
beveiligde sarvar bewaard en nooit aan anderen gagagavan.
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Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen? Je kan kiezen
van 'geen diploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma

V mbo
Haw

Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet

Bedoelje aan het einde van de middelbare school of aan het einde van mijn complete schoolcarrière?
Aan het einde van je complete schoo/carrière, dus net voordatje gaat werken.

De respondent zegt •mavo•.
Vink 'vmbo' aan.
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Wat is het hoogste schooldiploma dat je denkt dat je echt gaat halen? Je
kan kiezen van 'geen diploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde wn het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma

V mbo
Haw

Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet

Bedoelje aan het einde van de middelbare school of aan het einde van mijn complete schoolcarrière?
Aan het einde van je complete schoo/carrière, dus net voordatje gaat werken.

De respondent zegt •mavo•.
Vink 'vmbo' aan.

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

12/176

ümaSurwy-

713/13

14
Welke baan zou je willen als je volwassen bent? Noem één beroep en geeft
de precieze beroepsnaam.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met 1 beroepsnaam I woord omschrijven.
Beschrijfhet dan zo kort mogelijk.
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Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport op de middelbare school
voor wiskunde?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde wn het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeerdan een schatting te maken van watje cijferongeveer was.
Wij hadden geen wiskunde, maar wel rekenlessen.
Je mag zelfbeslissen ofje dat hetzelfde vindt als wiskunde.
Wij hadden helemaal geen wiskunde.
Dan gaan

we door naar de volgende vraag (laat vak open).
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en voor Nederlands?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeerdan een schatting te maken van watje cijferongeveer was.
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en voor Engels?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeerdan een schatting te maken van watje cijferongeveer was.
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Wat ga je doen na de zomervakantie van 2013? Ga jij bijvoorbeeld naar
havo 5, ga je een duale mbo opleiding doen, ga je werken of ga je iets
anders doen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker wn het YES! onder20ek, een project wn de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Haw4
Haw 5
Vwo /gymnasium 4
Vwo /gymnasium 5
Vwo /gymnasium 6
Duale mbo opleiding (BBL)
Fulltime mbo opleiding (BOL)
Werken
Weet ik niet
Anders, namelijk
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Er komen nu enkele vragen over jouw taalgebruik. Hoe goed vind je zelf
dat je Nederlands kunt spreken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Helemaal niet goed
Niet goed
Goed
Erg goed
Perfect
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En hoe is dat voor schrijven?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Helemaal niet goed
Niet goed
Goed
Erg goed
Perfect
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Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Telt een dialect ook als andere taal (bijvoorbeeld Limburgs?)
Je mag zelfbeslissen ofje dat mee vindt tellen.

22
Welke taal is dit?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [V21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.printablesul"\e}&id= 14969
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en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Turks
Arabisch
Berbers
Engels
Hind(ustan)i
Fries
Papiamento
Sranan Tango
Spaans
Perzisch
Duits
Chinees
Frans
Koerdisch
Somalisch
Portugees creools en/of pidgins
Indonesisch
Pools
Urdu
Italiaans
Anders, namelijk

Ik spreek meer dan 2 andere talen dan Nederlands thuis.
Welke van deze talen spreek je het meest?'
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Hoe goed vind je dat je deze taal kunt spreken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Helemaal niet goed
Niet goed
Goed
Erg goed
Perfect
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En hoe is dat voor schrijven?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Helemaal niet goed
Niet goed
Goed
Erg goed
Perfect
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Hoe vaak praat je met je familie in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit
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Hoe vaak kijk je tv in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit
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Hoe vaak praat je met je vrienden in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21 ]' (Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit
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Je gevoelens en overtuigingen
28

De volgende vragen gaan over je gevoelens en overtuigingen.
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit
voorzichtig genoeg kunt zijn met anderen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

De meeste mensen zijn te wrtrouwen

0

Je kunt niet worzichtig genoeg zijn
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Hoe sterk voel je je een Nederlander?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk

Wat bedoelje met voelje je een Nederlander?
Watjij eronder verstaat: wat is het eerste antwoord dat in je opkomt bij deze vraag?

30

Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren,
zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep.
Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
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---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen andere groep
Turken
Koerden
Marokkanen
Berbers
Surinamers
Hindoestanen
Creolen
Javanen
Chinezen
Curaçaoënaren
Arubanen
Antillianen
Indonesiërs
Duitsers
Immigranten
Spanjaarden
Afghanen
Afrikanen
Amerikanen
Een andere groep:

Ik voel dat ik tot meerdere groepen behoor.

Kies dan de groep waarloe jij je het sterkst behoort.

31
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0
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ls 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 10'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 11'1\rnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'lm migranten' of 'Duits ers' of 'lndones iêrs' of 'Antillianen' of 'Arubanen' of 'Cu raçaoênaren' of 'Chi ne:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 12'1\rnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 13'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 14'1\rnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 15'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsars' of'lndonasiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanan' of'Curaçaoênaren' of'Chinazan' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of aan andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 16'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'lm migranten' of 'Duits ers' of 'lndones iêrs' of '.Antillianen' of 'Arubanen' of 'Cu raçaoênaren' of 'Chi ne:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 17'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 18'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'lm migranten' of 'Duits ers' of 'lndones iêrs' of 'Antillianen' of 'Arubanen' of 'Cu raçaoênaren' of 'Chi ne:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 19'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'IVIarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 2'1\rnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezan' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gevoel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 20'1\rnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
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'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'l\llarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'l\llarokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 4'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'l\llarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 5'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 6'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is ?'Amerikanen' of'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten'
of'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of '.Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 8'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 9'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Antillianen' of '.Arubanen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44.]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1O'Amerikanen' of
'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of 'Antillianen' of
'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of
'Berbers' of Turken' of 'Koerden' of 'Marokkanen' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep
heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 11'Amerikanen' of 'Afrikanen'
of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 12'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'.Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
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ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 13'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 14'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 15'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 16'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 17'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1B'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ga\()al te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 19'Arnarikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanan' op waag '30 [v30]' (Sommige mansen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 20'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 4'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ga\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 5'.Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antlllianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
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ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 6'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is ?'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 8'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 9'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben hetgewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
ge\()el te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de \()lgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk
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32
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is -oth-'.Anders' op waag '30 [V30]' (Sommige mensen hebben het ge..oel
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep
heb jij het ge..oel te behoren? [Lees NIET de anlwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de wagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is -oth-'Anders' op vraag '30
[V30]' (Sommige mensen hebben het ge..oel ook tot een andere groep te behoren,zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het ge..oel te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de ..olgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk

33
Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van deze
groep te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
D

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1O'Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'lm migranten' of 'Duits ers' of 'lndones iêrs' of '.Antillianen' of 'Arubanen' of 'Cu raçaoênaren' of 'Chi ne:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [V30]' (Sommige mensen hebben het ge..oel ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het ge..oel te behoren? [Lees NIET de
anlwoordcategorieên op] ) en Is 11'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
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op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 12'Amerikanen' of'Nrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 13'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 14'Amerikanen' of'Nrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 15'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 16'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 17'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 18'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 19'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'Amerikanen' of'Mikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Mtillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 20'Amerikanen' of 'Mi kanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'Amerikanen' of'Mikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Mtillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 4'Amerikanen' of'Mikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Mtillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
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[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is S'l'lnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of '.MJbanen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 6'1'lnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren,zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 7'1'lnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is B'l'lnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of '.MJbanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 9'1'lnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1O'l'lnerikanen' of
'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiärs' of 'Antillianen' of
'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of
'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep
heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 11'1'lnerikanen' of 'Afrikanen'
of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 12'1'lnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 13'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, ::mals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 14'1'lnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, ::mals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 15'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'.MJbanen' of
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'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 16'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 17'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1B'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 19'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 2'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 20'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Javanen' of'Chinezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 3'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 4'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chine.zen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 5'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 6'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is ?'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is B'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
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'Curaçaoênaren' of 'Javanen' of'Chinezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei tB behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 9'Amerikanen' of'Nrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg belangrijk
Redelijk belangrijk
Niet

zo belangrijk

Helemaal niet belangrijk

34
Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van deze
groep te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
wagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is -oth-'Anders' op waag '30 [v30]' (Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep
heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is -oth-'Anders' op vraag '30
[v30]' (Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Totwelke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg belangrijk
Redelijk belangrijk
Niet

zo belangrijk

Helemaal niet belangrijk
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35
Wat is je religie?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Ik heb geen religie
Boeddhisme
Rooms-Katholiek
Protestant
Hindoeïsme
Islam
Jodendom
Anders, namelijk

Wat betekent religie?
Geloof.
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Hoe belangrijk is religie voor jou?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg belangrijk
Redelijk belangrijk
Onbelangrijk

Erg onbelangrijk
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Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats, bijvoorbeeld een
kerk,. moskee, synagoge, tempel?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Nooit

0

Elke dag

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)
Minstens 1 keer per maand
Minstens 1 keer per week

Telt het bezoeken van een kerk op vakantie ook mee?

Je mag zelfbeslissen ofje ditmeeteltof niet.
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Hoe vaak bid je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Nooit

0

Elke dag

0

Vijf keer per dag of vaker

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)
Minstens 1 keer per maand
Minstens 1 keer per week

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

42/176

ümaSurwy-

713/13

Je vrije tijd
39
De volgende vragen gaan over je vrije tijd.
Hoe vaak bezoek je familie in je vrije tijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! ondei"2Dek, een project van de Universiteit Ub"echt en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Elke dag
Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
Nooit
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Hoe vaak ga je uit in je vrije tijd, bijvoorbeeld naar een cafe, discotheek of
feestje?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak lees je een boek in je vrije tijd dat niet voor school is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak doe je vrijwilligerswerk in je vrije tijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een
baan, een bijbaantje? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Hoeveel uur werk je in dit bijbaantje tijdens een normale week van
maandag tot en met zondag?

[Gebruik een komma om decimalen aan te geven]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanije? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een bijbaan~e? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Vul je antwoord hier in:
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45

Is dit een bijbaantje bij je ouders in hun zaak?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanqe? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse acti'Jiteiten zoals school of een baan, een bijbaan~e? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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Hoeveel geld verdien je ongeveer per maand met je bijbaantje(s)?

[Gebruik een komma om decimalen aan te geven]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanqe? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een bijbaan~e? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Vul je antwoord hier in:
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Krijg je geld van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Ja, elke week
Ja, elke maand
Ja soms, maar niet elke week of elke maand
Nee

Mijn ouders geven me per week en per maand geld.
Vink dan ja, elke week' aan en vul bij de volgende vraag het totaalbedrag per week in (totaalbedrag per
week =weekbadrag +(maandbedrag 14)).

Ik krijg (ook) kleedgeld, moet ik dit mee tellen?
Watjij dankt dat goed is.
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Hoeveel geld krijg je per week van je ouders?

[Gebruik een komma om decimalen aan te geven.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1'Ja, elke week' op vraag '47 [v47]' (Krijg je geld van je ouders?)
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1'Ja, elke week' op vraag
'47 [v47]' (Krijg je geld van je ouders?)
Vul je antwoord(en) hier in

De respondent geeft aan dat hij/ziJ zowel maandelijks als wekelijks geld krijgt van ouders
Vul het totaalbedrag per week in (totaalbedrag per week = weekbedrag +(maandbedrag /4)).
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Hoeveel geld krijg je per maand van je ouders?

[Gebruik een komma om decimalen aan te geven.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Ja, elke maand' op vraag '47 [v47]' (Krijg je geld van je ouders?)
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Ja, elke maand' op
vraag '47 [v47]' (Krijg je geld van je ouders?)
Vul je antwoord(en) hier in

De respondent geeft aan dat hl}lzq zowel maandeiQks als wekeiQks geld krqgt van ouders
Vul het totaalbedrag per maand in (totaalbedrag per maand= (Vt19ekbedrag*4) +maandbedrag).
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Hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse politiek?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet
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Hoe vaak eet je een warme maaltijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak drink je alcohol?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak sport je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak rook je sigaretten?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak ontbijt je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Hoe vaak gebruik je drugs zoals hasj, paddo's of xtc-pillen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak

Valt eenjoinfje roken ook onder drugsgebruik?
De vraag gaat over softdrugs en harddrugs. Kies het antwoord datjij hetbeste bij jou vindt passen.
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Ik ga je nu vragen of je bepaalde dingen in de afgelopen 3 maanden
gedaan hebt en je kan antwoorden met •ja• of •nee•. Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Heb je in de afgelopen 3 maanden expres iets kapot gemaakt dat niet van
jou was?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena'v{)nd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de V{)lgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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Heb je iets gestolen uit een winkel of van iemand anders?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Heb je een mes of wapen bij je gehad?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.printablesul"\e}&id= 14969

631176

ümaSurwy-

713/13

60
En tenslotte, ben je in de afgelopen 3 maanden erg dronken geweest?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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61
De volgende vragen gaan over je biologische moeder.
Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt,
beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! ondel'20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde1'20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Wat Is een blologische moeder?
De moederdie vanjou bevallen is, waarje uitgeboren bent.

Mag ik ook de vragen beantwoorden over mijn niet-biologische moeder?
De vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar
hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt Weet je het echt niet, dan slaan we de vragen
over.
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Heb je het geboorteland van je moeder bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 [\'61 ]' (De wigende wagen gaan over je biologische
moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch
zo goed als je kunt. Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 [\'61]' (
De wigende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer)
met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt. Is je moeder in een ander land
geboren dan Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja,

0

Ja, één keer

0

Nee

twee keer of vaker
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Als je denkt aan het geboorteland van je moeder, hoe geïnteresseerd ben
je dan in de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 [v61]' (De wigende vragen gaan over je biologische
moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch
zo goed als je kunt. Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 [v61]' (
De wigende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer)
met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt. Is je moeder in een ander land
geboren dan Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet
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Wat is het hoogste schooldiploma van je moeder? Je kan kiezen van 'geen
schooldiploma• tot en met 'universiteit'.

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0

Geen schooldiploma
Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of worbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \mbo, maw,

huishoud-/ambachtsschool, lbo, wo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0

Hoger algemeen of worbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. haw, VNO, gymnasium, hbs,

mms, lyceum)

0

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit
Weet ik niet

Mijn moeder heeft zowel een mlddelbare als een hogere opleiding afgerond.
Vink dan het hoogste schooldiploma aan.
Mijn moeder heeft haar schooldiploma's in het buitenland gehaald.
Als je moeder haar hoogste schooldiploma in het buitenland heeft gehaald, probeerdan een vergelijkbaar
Nederlands schooldiploma te kiezen.
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Heeft je moeder nu werk?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Mijn moeder heeft gewerkt maar nu niet meer omdat mijn vader genoeg verdient
Vink 'nee' aan.
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De volgende vragen gaan over je biologische vader.
Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt,
beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Wat Is een blologische vader?
De vader die jou ve!'N9kt heeftbij jouw moeder.

Mag ik ook de vragen beantwoorden over mijn niet-biologische vader?
De vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem
hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt. Weet je het echt niet, dan slaan we de vragen

over.
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Heb je het geboorteland van je vader bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [\'66]' (De wigende wagen gaan over je biologische
vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch 20
goed als je kunl Is je vader geboren in een ander land dan Nederland? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [\'66]' (
De wigende vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met
hem hebt, beantwoord de vragen dan toch 20 goed als je kunl Is je vader geboren in een ander land dan
Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja,

0

Ja, één keer

0

Nee

twee keer of vaker
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Als je denkt aan het geboorteland van je vader, hoe geïnteresseerd ben je
dan in de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [v66]' (De wigende vragen gaan over je biologische
vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch 20
goed als je kunt Is je vader geboren in een ander land dan Nederland? )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [v66]' (
De wigende vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met
hem hebt, beantwoord de vragen dan toch 20 goed als je kunt Is je vader geboren in een ander land dan
Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet
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Wat is het hoogste schooldiploma van je vader? Je kan kiezen van 'geen
schooldiploma' tot en met 'universiteit'.

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0

Geen schooldiploma
Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of worbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \mbo, maw,

huishoud-/ambachtsschool, lbo, wo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0

Hoger algemeen of worbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. haw, VNO, gymnasium, hbs,

mms, lyceum)

0

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit
Weet ik niet

M ljn vader heeft zowel een mlddelbare als een hogere opleiding afgerond.
Vink dan het hoogste schooldiploma aan.
Mijn vader heeft zijn schooldiploma's in het buitenland gehaald.
Alsje vaderzijn hoogste schooldiploma in hetbuitenland heeftgehaald, probeerdan een vergelijkbaar
Nederlands schooldiploma te kiezen.
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Heeft je vader nu werk?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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71 Bij wie woon je? Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere
huizen woont.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzcek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzcek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0
0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

0
0
0

Alleen bij mijn biologische moeder

Bij mijn biologische vader en zijn partner

Alleen bij mijn biologische vader
In een andere samenstelling
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Ik zal je nu een aantal uitspraken voorlezen en je vragen in hoeverre je
het er mee eens of oneens bent.
Mijn ouders zeggen dat ik ze alles moet vertellen wat ik doe.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens
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Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969

77/176

ümaSurwy-

713/13

74 Ik moet mijn ouders altijd precies vertellen waar ik ben en wat ik doe
als ik niet thuis ben.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzcek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzcek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens
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75

De volgende vragen gaan over je vrienden.
Denk aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben een Nederlandse
achterg rond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Nederlandse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Nederland ligt.

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waartoa zij waarschijnlijk vindan dat ze behoren of de groep waartoe jij denkt dat
ze behoren.

Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Als je ~.Wet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet ~.Wike achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Turkse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Turkse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst in Turkije ligt.

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.

Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Als je weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Marokkaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Marokkaanse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst in Marokko ligt.

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Als je ~Meet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet ~Melke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst in Suriname of de Nederlandse Antillen ligt

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Als je weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

82/176

ümaSurwy-

713/13

79
En tenslotte, hoeveel hebben een andere achtergrond dan Nederlands,
Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een andere achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in een land ligt, anders dan de landen die
(Nederland, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen).

we netbesproken hebben

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren of de groep waartoe jij denkt dat
ze behoren.

Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Als je lMeet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet lMelke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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Heb je een vriendje of vriendinnetje?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Betekent dit ofje een beste vriend(in) hebt?

Nee hetgaatoverhel hebben van een relatie.
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Welk schooltype volgt hij
'universiteit'.

I zij? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot en met

[Als je vriend(in) niet meer op school zit:]
Welk schooltype heeft hij of zij gevolgd?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoorclcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 [-..60]' (Heb je een wiendje ofwiendinnetje? [Lees NIET
de antwoorclcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 [-..60]' (
Heb je een vriendje ofvriendinnelje? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V mbo-basis
V mbo-kader
V mbo-gemengd
V mbo-theoretisch
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet
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Wat is zijn

I haar achtergrond?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 [\'60]' (Heb je een \'riendje of\'riendinnetje? [Lees NIET
de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 [\'60]' (
Heb je een vriendje ofvriendinnelje? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands

TUrKS
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Anders

Hij/zij heeft een gemengde achtergrond(= ouders geboren in verschillende landen), wat moet ik
antwoorden?
Watjij denkt dat het meest van toepassing is.
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Denk nu aan je belangrijkste dagelijkse activiteit, zoals school, werk of
stage. Hoeveel mensen hebben daar een Nederlandse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Nederlandse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Nederland ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren of de groep waartoe jij denkt dat
ze behoren.

Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Als je weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Turkse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Turkse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst in Turkije ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben ( oudersmet verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Als je weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Marokkaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Marokaanse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst in Marokko ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Als je ~Meet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet ~Melke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoel je met een Surinaamse of Antiliaanse achtergrond?
Ofje

denkt dat iemand's herkomst op Suriname ofde Nederlandse Antillen ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?
Dank dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Als je weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en tenslotte, hoeveel mensen hebben daar een andere achtergrond dan
Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzDek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

0

Bijna allemaal of allemaal
Veel
Ongewer de helft
Sommigen
Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een andere achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in landen anders dan Nederland, Turkije, Marokko, Suriname en de
Nederlandse Antillen ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren of de groep waartoe jij denkt dat
ze behoren.

Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Als je lMeet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet lMelke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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De volgende vragen gaan over je gezondheid, houdingen en opvattingen.
Als je 30 jaar bent, denk je dat je dan dat je in Nederland woont?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ik denk het wel

0

Ik denk het niet

0

Weet ik niet
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Hoe tevreden ben je met je leven in het algemeen? Geef een cijfer tussen
de 1 en 10, waarbij 1 erg ontevreden is en 10 erg tevreden is.

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ergonteweden 1

2
3

4
5
6
7
B
9
Erg teweden 10
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Hoe vaak had je in de afgelopen 6 maanden hoofdpijn?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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en hoe vaak had je buikpijn?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

9!11176

ümaSurwy-

713/13

92
en hoe vaak had je moeite om in slaap te vallen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Elke dag

0

Nooit

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
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Soms voelen mensen zich gedscrimineerd op basis van hun huidskleur, ras,
etnische achtergondof geloof. Hoe vaak voelde je je de afgelopen 12
maanden gediscrimineerd of oneerlijk behandeld op school?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd
Vaak
Soms
Nooit
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en hoe vaak in treinen, bussen trams of metro?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit
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en hoe vaak in winkels, cafés, restaurants of discotheken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

9Q/176

ümaSurwy-

713/13

96
en hoe vaak door politie of beveiligingsmedewerkers?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Altijd

Vaak
Soms
Nooit
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Vind je samenwonen zonder getrouwd te zijn ...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

... altijd oké
...vaak oké
... soms oké
... nooit oké

0 ... of weet je het niet?
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en hoe is dat voor scheiden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Altijd oké
Vaak oké
Soms oké
Nooit oké
Weet ik niet
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en hoe is dat voor abortus?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Altijd oké
Vaak oké
Soms oké
Nooit oké
Weet ik niet
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en hoe is dat voor homoseksualiteit?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Altijd oké
Vaak oké
Soms oké
Nooit oké
Weet ik niet

101
Ik ga je nu vragen hoe je je voelt over enkele groepen in Nederland op
een schaal van 0 tot 100. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever je gevoelens
voor die groep. Hoe lager het cijfer, hoe negatiever je gevoelens voor die
groep.
Hoe voel je je over Nederlanders op een schaal van 0 tot 100?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 2 - - hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969
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ls 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

negatiefO

10
20
30
40
neutraal

50

60
70
80
90
positief 100
Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag vardar welk getal de respondentbedoelt (bijvoorbeeld: b edoal je 70 of 80?)
Wat bedoel je met Nederlanders?
Watjij eronder verstaat.
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en hoe is dat voor Turken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

negatiefO

10
20
30
40
neutraal

50

60
70
80
90
positief 100
Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondentbedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?
Wat bedoel je met Turken?
Watjij eronder verstaat.
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en hoe is dat voor Marokkanen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

negatiefO

10
20
30
40
neutraal

50

60
70
80
90
positief 100
Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondentbedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?
Wat bedoel je met Marokanen?
Watjij eronder verstaat.
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en hoe is dat voor Surinamers?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

negatiefO
10
20
30
40
neutraal 50
60
70
80
90
positief 100
Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondentbedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?
Wat bedoel je met Surinamers?
Watjij eronder verstaat.
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en hoe is dat voor Antillianen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

negatiefO

10
20
30
40
neutraal

50

60
70
80
90
positief 100
Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondentbedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?
Wat bedoel je met Antillanen?
Watjij eronder verstaat.
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Je 3 beste vrienden
106
De volgende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1
tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnetje
niet mee. Je antwoorden blijven geheim.
Hoe heten je 3 beste vrienden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde1"20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord(en) hier in
Naam en achtemaam \fiend 1
Naam en achtemaam \fiend 2
Naam en achtemaam \fiend 3

Ik heb mlnder dan I meer dan 3 beste vrienden.
Alsje minderdan 3 beste vrienden heb magjeerook mindernoemen.Aisje meerdan 3 beste vrienden
hebt, bedenk dan toch wie je allerbeste 3 vrienden zijn.

Ik wil de voor- en/of achternaam van mijn vrienden niet aan jou geven.
Je mag ook alleen de voor- of achtemaam geven en zelfs een bijnaam.

Mag ik mijn broer/zuslandere familie meerekenen als mijn beste vrienden?
Ja, je mag iedereen noemen, behalve je vriendje/vriendinnetje (verkering).

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969

1101176

ümaSurwy-

713/13

Je 3 beste vrienden
107
Hoe oud is [vriend 1]?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinne~e niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriendl]'s achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

Wat als mijn vriend van gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen)?
Denk dan aan de groep waarloe hij/zij waarschijnlijk vinden dat hij/zij behoort ofde groep waarloe jij denkt
dat hij/zij behoort.
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Welk schooltype volgt [vriendl]? Je kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.

[Als [vriendl] niet meer op school zit:]
Welk schooltype heeft [vriendl] gevolgd?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V mbo-basis
V mbo-kader
V mbo-gemengd
Vm ba-theoretisch

Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit

De respondent noemt 'mavo'.
Vink aan 'vm bo-t'

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.printablesul"\e}&id= 14969

1131176

ümaSurwy-

713/13

110
Hoe oud is [vriend2]?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriend2]'s achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

Wat als mijn vriend van gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen)?
Denk dan aan de groep waarloe hij/zij waarschijnlijk vinden dat hij/zij behoort ofde groep waarloe jij denkt
dat hij/zij behoort.
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Welk schooltype volgt [vriend2]? Je kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.

[Als [vriend2] niet meer op school zit:]
Welk schooltype heeft [vriend2] gevolgd?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende wagen gaan over je beste vrienden. Je kunt de waag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V mbo-basis
V mbo-kader
V mbo-gemengd
Vm ba-theoretisch
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit

De respondent noemt 'mavo'.
Vink aan 'vm bo-t'
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Hoe oud is [vriend3]?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriend3]'s achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

Wat als mijn vriend van gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen)?
Denk dan aan de groep waarloe hij/zij waarschijnlijk vinden dat hij/zij behoort ofde groep waarloe jij denkt
dat hij/zij behoort.rgrond' aan.
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Welk schooltype volgt [vriend3]? Je kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.

[Als [vriend3] niet meer op school zit:]
Welk schooltype heeft [vriend3] gevolgd?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v106]' (De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v106]' (De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden?)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V mbo-basis
V mbo-kader
V mbo-gemengd
Vm ba-theoretisch
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit

De respondent noemt 'mavo'.
Vink aan 'vm bo-t'
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De volgende vragen gaan over je huidige situatie.
Ben je afgelopen jaar geslaagd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik ben geslaagd \OOr het vmbo

0
0

Nee, ik ben nog niet geslaagd (ik doe haw,

VNO

of ben nog niet geslaagd \OOr het vmbo)

Anders, namelijk
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Wat doe je op het moment? Zit je...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0 ... op de middelbare school
0 ... op het mbo
0 ... afwerk je?
0

Anders, namelijk

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.prinlablesul"\e}&id= 14969

121/176

ümaSurwy-

713/13

118
Zit je op dezelfde school als vorig jaar?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja, ik zit op dezelfde school
Nee, ik zit op een andere school
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Welk schooltype volg je op dit moment? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot
en met 'gymnasium'.

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op \ll'aag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de \ll'agenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0

V mbo-basis
V mbo-kader
V mbo-gemengd
Vm ba-theoretisch
Haw
Vwo
Gymnasium
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Welk profiel volg je nu?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... ) en Is 5'Haw' of'Gymnasium' of "vWo' op vraag '119 [v119]' (Welk schooltype wig je op dit
moment? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot en met 'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op]
) en Is 6'Haw' of'Gymnasium' of "vWo' op vraag '119 [v119]' (Welk schooltype wig je op dit moment? Je
kan kiezen van 'vmbo-basis' toten met 'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is
7'Haw' of'Gymnasium' of "vWo' op vraag '119 [v119]' { Welkschooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen
van ''IIITl bo-basis' tot en met 'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' { Watdoe je op het moment? Zitje ... ) en Is 5'\Avo' of'Gymnasium' of'Haw' op
vraag '119 [v119]' (Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van \m be-basis' tot en met
'gym nasi urn'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op) ) en Is 6'\Avo' of 'Gymnasium' of 'Haw' op vraag
'119 [v119]' {Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van ''IIITlbo-basis' tot en met
'gym nasi urn'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 7'\Avo' of 'Gymnasium' of 'Haw' op vraag
'119 [v119]' (Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van ''IIITlbo-basis' tot en met
'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Selecteer alles wat wldoet

D
D
D
D

Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
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In welke klas van de middelbare school zit je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

4e klas

0

Anders

5e klas
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Hoe vaak heb je ruzie met je leraren?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Elke dag

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
Nooit

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=sl'lov.prinlablesul"\e}&id= 14969

12&'176

ümaSurwy-

713/13

123
Hoe vaak krijg je straf op school, zoals nablijven, uit de klas gestuurd
worden of strafwerk krijgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerelere keren per week

0
0
0

Eén of meerelere keren per maand
Minder wak

Nooit
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Hoe vaak spijbel je een lesuur?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Elke dag

Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
Nooit
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Hoe vaak kom je te laat op school?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Elke dag
Eén of meerdere keren per week
Eén of meerdere keren per maand
Minder vaak
Nooit
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Ik lees nu een aantal uitspraken voor. In hoeverre ben je het met deze
uitspraken eens?
Ik weet zeker dat ik goede cijfers kan halen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens
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Ik doe heel erg mijn best voor school.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens
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Ik vind het belangrijk om goede cijfers te halen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Erg eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Erg oneens
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Wat voor baan heb je op het moment? Noem de precieze naam van je
beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondel'70ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met 1 beroepsnaam I woord omschrijven.
Beschrijfhet dan zo kort mogelijk.
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Hoe hoog is het maandelijkse netto inkomen van deze baan? Ik zal
categorieën van laag naar hoog noemen. Als je de categorie hoort waarin
jouw netto inkomen valt, kan je 'stop' zeggen. Als je niet weet hoeveel je
inkomen is per maand, maak dan een zo goed mogelijke schatting.
[Lees NIET de antwoordcategorie 'ik wil deze vraag niet beantwoorden'
op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 t/m 200 EUR
201 t/m 400 EUR
401 t/m 600 EUR
601 t/m 800 EUR
801 t/m 1000 EUR
1001 t/m 1200 EUR
1201 tlm 1400 EUR
1401 tlm 1600 EUR
1601 tlm 1800 EUR
1801 t/m 2000 EUR
meer dan 2000 EUR
Ik wil deze vraag niet beantwoorden
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Wat voor contract heb je voor deze baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Geen contract
Vast contract
lijdelijk contract
lijdelijk contract wor seizoenswerk
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Wanneer ben je begonnen met deze baan? Noem de maand en het jaar.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Vul je antwoord(en) hier in
Maand
Jaar

133
Is dit je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Wat was je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? Noem de
precieze naam van dit beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
en Is N'Nee' op vraag '133 [v133]' (Is ditje eerste baan sinds je niet meer naarschool gaat?)
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... ) en Is N'Nee' op vraag '133 [v133]' (Is ditje eerste baan
sinds je niet meer naar school gaat? )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met 1 beroepsnaam I woord omschrijven.
Beschrijfhet dan zo kort m oga/ijk.
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Welk niveau heeft de mbo-opleiding die je volgt?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Niwau 1
Niwau 2
Niwau 3
Niwau 4
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In welke sector ben je een mbo-opleiding gaan volgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Groen I agrarisch
Techniek
Economie

Zorg en Welzijn
ICT
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Volg je een duale (BBL) of een voltijds (BOL) mbo-opleiding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag '117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het mbo' op vraag
'117 [v117]' (Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Een duale mbo-opleiding (BBL)

0

Anders

Een fulltime mbo-opleiding (BOL)
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Sociale netwerken en contactgegevens
138
De volgende vragen gaan over je online sociale netwerken. De informatie
die je hierover geeft wordt nooit aan derden gegeven.
Zit je op hyves?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Wat is je hyvesprofiel?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '138 [v138]' ( De volgende vragen gaan over je online
sociale netwerken. De informatie die je hierover geeft wordt nooit aan derden gegewn. Zitje op hyves?)
- - - of Scenario 2 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '138 [v138]'
(De volgende vragen gaan owr je online sociale netwerken. De informatie die je hierovar geeft wordt nooit
aan derden gegewn. Zitje op hyves?)
Vul je antwoord hier in:

Hoe weet ik wat mqn hyvesprof"~el is?
Je profiel is de gebruikersnaam waarmee je inlogt op hyves. Dit staat voor http://www... Jhyves.nl als je op je
eigen profiel kijkt. Bijvoorbeeld, http://www.yesonderzoek.hyves.nl

Zo Is het toch niet anoniem 1
Deze informatie wordt geanonimiseerd. Datbetekentdat !Ne in de uiteindelijke onderzoeksdata alle namen
en contactgegevens verwijderen, zodatjij en jouw hyvesprofiel niet bekend worden.

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969

142/176

ümaSurwy-

713/13

140 Zit je op facebook?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Wat is je facebookprofiel?

Deze informatie wordt nooit aan anderen gegeven.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '140 [v140]' (Zitje op facebook?)
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '140 [v140]'
(Zitje op facebook?)
Vul je antwoord hier in:

Hoe weet ik wat mijn hyvespror~el is?
Je profiel is je gebruikersnaam. Dit staat na httpi/www.faceb ook .com/... als je op je eigen profiel kijkt.
Bijvoorbeeld, httpilwww.faceb ook.comlyesonderzoek.
Je kunt de gebruikersnaam ook vinden onder je accountinste/Ungen.

Zo is het toch niet anoniem?
Deze informatie vvordtgeanonimiseerd. Datbetekentdat we in de uiteindelijke onderzoeksdata alle namen
en contactgegevens verwijderen, zodatjij en jouw hyvesprofiel niet bekend vvorden.
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142 We willen ook enkele contactgegevens van je weten. Dan kunnen we
je een prijs toesturen als je een prijs uit de loterij wint en je weer opnieuw
benaderen voor het onderzoek. Je mag dan altijd alsog nee zeggen. Deze
gegegevens worden apart van je vragenlijst bewaard en nooit aan
anderen gegeven. Als je je wilt afmelden voor de vragen ijst, kun je dat
doen via de website.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord(en) hier in
Wat is je straat?
Wat is je huisnummer?
Wat is je postcode?
Wat is je woonplaats?
Wat is je a-mailadres?
Wat is je mobiel
telefoonnumer (mits je dat
niet belt)
Wat is je telefoonnummer
thuis (mits je dat niet belt)
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Afsluiting gesprek
143
We zijn aangekomen bij de laatste vraag die ik aan je ga stellen. Wie was
er nog meer in dezelfde ruimte tijdens dit gesprek?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! ondel'20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde1'20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Selecteer alles wat voldoet

D ... niemand, ik was alleen

D ... mijn moeder
D ... mijn wder

D ... mijn broer(s) of zus(sen)
D ... een ander familielid

D ...'\Kienden
D ... onbekenden
D

Anders:

Wat bedoelje dan met in dezelfde ruimte (respondent zit bijvoorbeeld in een hele grote ruimte (aula) of
is buiten)?
Met in dezelfde ruimte bedoe/ ik je directe omgeving, dus dank aan de mensen die op gehoorsafstand
staan.

Maar diegene in dezelfde ruimte heeft me niet beinvloed I gehoord.
[Vraag toch na wie er in de kamer waren en vink de juiste hokjes aan.]
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Dit is het einde van de vragenlijst. Ik wil je hartelijk bedanken voor je
deelname: je hebt ons enorm geholpen!
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YES! onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprofielen.
Nog een prettige dag!
[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent in het
SPSS bestand in de variabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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Ik heb geregistreerd dat dit jaar niet meedoet aan het onderzoek. Bedankt
voor uw tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www. yesonderzoek.nl/vraqenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 3'Nee, en je kan de respondent ditjaar niet meer te spreken krijgen.' op \11"8ag '2 [V2]' (Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is N'Nee' op waag
'6 [~]' (Ik begrijp dat {TOKEN:FIRSTNAME} ditjaar niet meedoet met het YES! onderzoek. Zou het nog
mogelijk zijn dat ik {TOKEN:FIRSTNAME} maar een paar korte \11"8gen stel? Dit duurt ongeveer 5 minuten en
het ze u ons enorm helpen.)
Vul je antwoord hier in:
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Ik heb geregistreerd dat nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor uw tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www.yesonderzoek.nl/vragenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 4'Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.' op vraag '2 [V.2]' (Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is N'Nee' op vraag
'7 [v7]' (Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in de toekomst niet
meer kunnen benaderen. Graag 20u ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar een paar korte
vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het 20u ons enorm helpen. Is
dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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Ik heb geregistreerd dat je dit jaar niet meedoet met het YES! onderzoek.
Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www. yesonderzoek.nl/vraqenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 3'Nee, de respondent weigert' op \11"8ag '3 [v3]' (Dag [TOKEN:FIRSTNM-E}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten.
Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is N'Nee' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje de.ze
ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats daarvan maar een paar \11"8gen willen
beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 20u ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is 3'Nee, de respondent weigert' op \11"8ag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde
van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de \11"8genlijst telefonisch matje af
willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is
N'Nee' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje de.ze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar \11"8gen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je ze u ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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148
Ik heb geregistreerd dat je nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www. yesonderzoek.nl/vraqenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '3 [v3]' (Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Uouw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
v.m het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het
onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen
nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is N'Nee'
op vraag '1 0 [v1 0]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet meer wor
het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen stellen?
Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën
op] )
- - - of Scenario 2 - - Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien
wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is N'Nee' op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen
en datje in de toekomst niet meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan
maar een paar korte vragen stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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149 Hoe beoordeel je de rust van de omgeving waarin de respondent was?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

zeer onrustig

zeer rustig
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150 Heeft deze respondent serieus meegedaan?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

helemaal niet serieus

zeer serieus
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151 Heb je nog opmerkingen over dit gesprek?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:

152 Wat is je studentnummer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' (Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969

1541176

ümaSurwy-

713/13

Korte vragenlijst
153
Dag , je spreekt met [jouw naam], goedemiddag/ goedenavond.
Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je
meegedaan via school.
Van je [vader/moeder] heb ik begrepen dat je liever niet meedoet met het
YES I project, en daarom wil ik je vragen of ik je nog een paar korte vragen
mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op waag '6 [~]' (Ik begrijp dat {TOKEN:FIRSTNAME} ditjaar niet meedoet met het YES! onderzoek.
Zou het nog mogelijk zijn dat ik {TOKEN:FIRSTNAME} maar een paar korte vragen stel? Dit duurt ongeveer
5 minuten en het zou ons enorm helpen. )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '7 [v7]' (Ik begrijp dat ik de wagenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in
de toakomst niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou ons
enorm helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0

Ja, dat kan
Nee, niet nu maar een andere keer wel
Nee, de respondent weigert
Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

~aargaathetover?

Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europe leven en denken. Daarom zal ik je vragen stellen
overjouzalf, familie, vrienden, school, werk en vrije tijd.
Is het anoniem?
Alla informatie die ja ons geeft wordt door ons vertrouwelijk b ahandeld. Dit b etakent dat wij er voor zorgen
dat niemand kan weten watjij hebt ingevuld. Je naam en adres zullen nooit aan anderen worden
doorgegeven.
Ik heb geen VVV bon gekregen.
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De bon is waarschijnlijk niet aangekomen, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
onderzoekers via yesonderzoek@uu.nl oftelefonisch via 030-2534075.

Welke prijzen kan ik winnen?
Een Samsung Galaxy Beam, M13e lpad's, een Del/laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony a-reader,
twee hotelwaardebonnen vooreen weekendje weg, 25 fashion cheques t.w.v. €10,00 25 nationale
entertainmentcards t.w.v. €7,50, 50 bioscoopbonnen t.w.v. €10,00 en meerdere dvd's en b/ue-rays.

Wanneer worden de prijzen bekend gemaakt?
In de lente van 2013. Deelnemers ontvangen persoonlijk berichten worden, desgewenst anoniem, op de
website vermeld.

154
Wanneer kan ik je het beste terugbellen om de vragenlijst af te nemen? Dit
kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 3 uur 1 S middags en 7 uur
1
S avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_afspraak en tijd_ afspraak.]
Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor je tijd en tot dan!
[3e hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www.yesonderzoek.nl/vragenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt
met Uouw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een
project van de Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school.
Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je
vragen of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer
dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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155
De eerste vraag die ik je wil stellen is:
Ben je afgelopen jaar geslaagd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op waag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meer war het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte wagen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar \II"Bgen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 3 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met üouw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:
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156
Wat doe je op het moment? Zit je...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 [\19]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'Via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0 ... op de middelbare school
0 ... op het mbo
0 ... afwerk je?

0

Anders, namelijk
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157 Bij wie woon je? Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere
huizen woont.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 ['119]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 3 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0
0
0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

Alleen bij mijn biologische moeder

0

Alleen bij mijn biologische vader

0

In een andere samenstelling

Bij mijn biologische vader en zijn partner
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158
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit
voorzichtig genoeg kunt zijn met anderen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 ['119]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

De meeste mensen zijn te >vertrouwen

0

Je kunt niet worzichtig genoeg zijn
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159 Zit je op facebook?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee
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160
Ik ga je nu vragen of je bepaalde dingen in de afgelopen 3 maanden
gedaan hebt en je kan antwoorden met •ja• of •nee•. Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Heb je in de afgelopen 3 maanden expres iets kapot gemaakt dat niet van
jou was?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op waag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meer war het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je :mu ons hiennee enonn helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '9 [\19]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je :mu ons hiermee
enonn helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}. je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'Via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Heb je iets gestolen uit een winkel of van iemand anders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 [\19]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Heb je een mes of wapen bij je gehad?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 [\19]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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En tenslotte, ben je in de afgelopen 3 maanden erg dronken geweest?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
Q

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 [\-9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
- - - of Scenario 3 - - Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Hoe tevreden ben je met je leven in het algemeen? Geef een cijfer tussen
de 1 en 10, waarbij 1 erg ontevreden is en 10 erg tevreden is.

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
g

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja'op waag '10 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de wagenlijstkan afnemen en datje in de toekomstniet
meer voor het YES! ondermek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
- - - of Scenario 2 - - Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het ondermek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 3 ---Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'Via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erg onte...-eden 1

2
3

4
5
6
7

8
9

Erg teweden 10

165
We zijn aangekomen bij de laatste vraag die ik aan je ga stellen. Wie was
er nog meer in dezelfde ruimte tijdens dit gesprek?
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[Lees NIET de antwoordcategorieën op}

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'Jia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieén op] )
Selecteer alles wat wldoet

D
D
D
D
D
D
D

... niemand, ik was alleen
... mijn moeder
... mijn vader
... mijn broer(s) of zus(sen)
... een ander familielid
...'Kienden
... onbekenden

D Anders:

Wat bedoel je dan met in dezelfde ruimte (respondent zit bijvoorbeeld in een hele grote ruimte (aula) of
is buiten)?
Met in dezelfde ruimts badoel ik ja directe omgeving, dus dank aan de mansen dia op gehoorsafstand
staan.

Maar diegene in dezelfde ruimte heeft me niet beïnvloed I gehoord.
[Vraag toch na wie er in de kamer waren en vink de juiste hokjes aan.]
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Dit waren de vragen die ik je wilde stellen. Hartelijk bedankt voor je tijd: je
hebt ons enorm geholpen!
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YES! onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprofielen.
Nog een prettige dag!
[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent in het
SPSS bestand in de variabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y'Ja' op waag '6 [~]' (Ik begrijp dat{TOKEN:FIRSTNAME} ditjaar niet meedoet met het YES! onderzoek.
Zou het nog mogelijk zijn dat ik {TOKEN:FIRSTNAME} maar een paar korte vragen stel? Dit duurt ongewer
5 minuten en het :zou ons enorm helpen.) en Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar
heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het
YES! project, en daarom wil ik je wagen of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de
gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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Dit waren de vragen die ik je wilde stellen. Hartelijk bedankt voor je tijd: je
hebt ons enorm geholpen! Je hebt aangegeven dat je nooit benaderd wil
worden voor het YES! onderzoek in de toekomst en dit heb ik
geregistreerd.
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YES! onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprofielen.
Nog een prettige dag!

[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent in het
SPSS bestand in de variabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a

---- Scenario 1 ----Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
---- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '7 [v7]' (Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in
de toekomst niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou ons
enorm helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1'Ja, dat kan' op vraag
'153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN :FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik
ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De
afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje
liever niet meedoetmet het YES! project, en daarom wil ik je vragen of ik je nog een paar korte vragen mag
stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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168 Hoe beoordeel je de rust van de omgeving waarin de respondent was?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

zeer onrustig

zeer rustig
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169 Heeft deze respondent serieus meegedaan?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

helemaal niet serieus

0
0
0
0

zeer serieus
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170 Heb je nog opmerkingen over dit gesprek?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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171 Wat is je studentnummer?
Beantwoord daze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

- - - Scenario 1 - - Is Y Ja' op vraag '1 0 [v10]' (Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerworhet YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y Ja' op vraag '9 [v9]' (Ik begrijp datje deze ronde van het onder20ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 3 ----Is 1'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' (Dag {TOKEN:FIRSTNAIVIE}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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Ik heb geregistreerd dat je dit jaar niet meedoet met het YES! onderzoek.
Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www. yesonderzoek.nl/vraqenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 3'Nee, de respondent weigert' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw
naam], goedemiddag/goedenawnd. Ik ben een medewerkervan het YES! onderzoek, een projectvan de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'tlia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969
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Ik heb geregistreerd dat je nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar www. yesonderzoek.nl/vraqenläst telefonisch om
timesurvey voor de volgende respondent te openen.]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 ----Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar
heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het
YES! project, en daarom wil ik je vragen of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de
gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
---- of Scenario 2 ---Is Y'Ja' op vraag '7 [v7]' (Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in
de toekomst niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou ons
enonn helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] }
Vul je antwoord hier in:

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.prinlablesul"\e}&id= 14969

175'176

713/13

ümaSurwy-

Bedanktworhet afnemen van de vragenlijst! Metjouw hulp bouwen we een van de grootste sociaalwetenschappelijke databestanden owr Europese jongeren. Vergeet niet het respondentenbestand bij te werken
wordeze persoon.
Ga nu opnieuw naar www.wsonderzoek.nllvragenlijst telefonisch om limesurwywor de wigende respondent te
openen.

01.01.1970- 01:00
Verstuur je vragenlijst
Bedankt wor je deelname aan deze vragenlijst

hllps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actioo=shclv.printablesul"\e}&id= 14969
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Beste deelnemer,
Welkom bij de online "Vragenlijst van de derde ronde van het YES! onderzDek. Hét onderzDek owr de leefstijl van Europese
jongeren. Fijn datje de "Vragenlijst wilt inwllen! Druk op ''volgende »"om de "Vragenlijst te starten. Het inwllen zal ongewer 15
minuten duren . .Als je tussendoor wilt stoppen, klik dan op "hervat later" en log later opnieuw in om de "Vragenlijst afte maken.
Succes!
Er zijn 91 "Vragen in deze "Vragenlijst

Vragen over jou
1
Ben je een jongen of een meisje?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Jongen

0

Meisje

2
Wat is je geboortedatum?
Vul een datum in:

3

Hoe goed vind je zelf dat je...
Kies voor iedere regel1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord war elk onderdeel:

. . . Nederlands kunt
spreken?
. . . Nederlands kunt
schrij-.en?

Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erggoed

Perfect

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands gesproken?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p"intablesufloe}'&sid=74116
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5
Je hebt aangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken.
Welke taal is dit?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '4 [Y4]' (Wordt er bij jou thuis (nog) een andere laai dan Nederlands gesproken?)
Kies aan wn de volgende mogelijkheden:

0

Turks

0
0
0
0
0

Arabisch
Berbers
Engels
Hind(ustan)i
Anders, namelijk

Als er thuis meerdere talen dan Nederlands gesproken v.orden, kies dan de taal die het meest gesproken wordt naast
Nederlands.

6
Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist (). Hoe goed vind je zelf dat je•••
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'Engels' of 'Hind(ustan)i' of 'Berbers' of 'habisch' of Turks' op vraag '5 [v5]' (Ja hebt aangagaven dat ar thuis (nog)
een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke laai is dit?) en Is 2'Engels' of'Hind(ustan)i' of'Berbers' of
'Arabisch' of 'Turks' op vraag '5 [v5]' (Je hebtaangegeven dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit?) en Is 3'Engels' of'Hind(ustan)i' of'Berbers' of'Arabisch' of 'Turks' op vraag '5 [v5]' {Je hebt
aangegeven dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke laai is dit?) en Is 4'Engels' of
'Hind{uslan)i' of'Barbars' of'Arabisch' of 'Turks' op vraag '5 [v5]' {Ja hebt aangagavan dat er thuis (nog) een andere taal
dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 5'Engels' of 'Hind{ustan)i' of'Berbers' of 'Arabisch' of 'Turks' op
vraag '5 [v5]' (Je hebt aangegewn dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erg goed

Perfect

{INSERTANS:74116X1348X'22480}
kunt spreken?

0

0

0

0

0

{INSERTANS:74116X1348X'22480}
kunt schrij'van?

0

0

0

0

0

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul'\e}'&sid=74116
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7
Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist (). Hoe goed vind je zelf dat je...
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is -oth-'Anders' op vraag '5 [v5]' {Je hebt aangagevan dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
niet goed

Niet goed

Goed

Erggoed

Perfect

{INSERTANS:74116X134BX22480other}
kunt spreken?

0

0

0

0

0

{INSERTANS:74116X134BX22480other}
kunt schrijven?

0

0

0

0

0

8

Hoe vaak doe je de volgende dingen in het ?
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 1'Engels' of'Hind(ustan)i' of 'Turks' of 'Berbers' of '.Arabisch' op vraag '5 [v5]' (Je hebt aangagevan dat er thuis (nog)
een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 2'Engels' of'Hind(ustan)i' of 'Turks' of 'Berbers'
of'.Arabisch' op vraag '5 [v5]' (Je hebt aangagevan dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken.
Welke taal is dit?) en Is 3'Engels' of'Hind(ustan)i' of 'Turks' of'Berbers' of'Arabisch' op vraag '5 [v5]' (Je hebt aangagevan
dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit? ) en Is 4'Engels' of 'Hind{ustan)i' of
'Turks' of'Berbers' of'Arabisch' op vraag '5 [v5]' {Je hebt aangagevan dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands
wordt gesproken. Welke taal is dit?) en Is 5'Engels' of'Hind{ustan)i' of 'Turks' of'Berbers' of'.Arabisch' op vraag '5 [v5]' (Je
hebt aangagevan dat er thuis (nog) een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Welke taal is dit?)
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

Met je familie praten?
1V kijken?
Met je \4ienden
praten?

Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesul"\e}'&sid=74116
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Hoe vaak doe je de volgende dingen in het ?
Kies voor iedere regel1 hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '5 [v5]' {Je hebt aangagevan dat er thuis {nog) een andere taal dan Nederlands wordt
gesproken. Welke taal is dit? )
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

Met je familie praten?
1V kijken?
Met je ...nenden
praten?

Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma
Vmbo
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet

11
Wat is het hoogste schooldiploma dat je echt gaat halen?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Geen diploma
Vmbo
Haw
Vwo
Mbo
Hbo
Uniwrsiteit
Weet ik niet

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesul"\e}'&sid=74116
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12
Welke baan zou je willen als je volwassen bent? Noem één beroep en geeft de
precieze beroepsnaam.
Vul je antwoord hier in:

13
Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport op de middelbare school voor de
volgende vakken?
VUl je antwoord(en} hier in

Wiskunde
Nederlands
Engels
Gebruik een komma om decimalen aan

te geven: bijvoorbeeld 7,5

14
Wat ga je doen na dit schooljaar/na de zomervakantie van 2013?
Kies 1 hokje
Kies aan wn de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ha\04
Ha\05
Vwo /gymnasium 4
Vwo /gymnasium 5
Vwo /gymnasium 6
Duale mbo opleiding (BBL)
Fulltime mbo opleiding (BOL}
Werken
Weet ik niet
Anders, namelijk

hllps://s~fss.uu.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'inlablesufloe}'&sid=74116
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Je gevoelens en overtuigingen
15
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit voorzichtig
genoeg kunt zijn met anderen?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

De meeste mensen zijn te vertrouwen
Je kunt niet \Oorzichtig genoeg zijn

16
Hoe sterk voel je je een Nederlander?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg steri<
Redelijk steri<
Niet zo steri<
Helemaal niet steri<

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren.
Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen andere groep

Turken
Koerden
Marokkanen
Berbers
Surinamers
Hindoestanen
Creolen
Ja'\18nen
Chinezen
Curaçaoënaren
Arubanen
Antillianen
Indonesiërs
Een andere groep:

Als je het gevoel hebt totmeerdere groepen te b ehorsn, kies dan de groep waartoe je het sterkst b ehoorl

hllps://s~fss.w.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Je hebt aangegeven dat je het gevoel hebt ook bij te horen.
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1O'Chinemn' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of'Javanen' of 'Turken' of 'Creolen' of
'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben het
gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1
hokje) en Is 11'Chinezen' of'Curaçaoënaren' of'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiërs' of'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 12'Chinemn' of'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 13'Chinezen' of'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 14'Chi nem n' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of 'Anti 11 ia nen' of 'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 2'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 3'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 4'Chine:zen' of 'Curaçaoënaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiërs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gewei te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 5'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gewei te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 6'Chine:zen' of 'Curaçaoënaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiërs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gewei te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 7'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de 110lgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is B'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gewei te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 9'Chine:zen' of 'Curaçaoênaren' of 'Arubanen' of'Antillianen' of'lndonesiêrs' of 'Javanen' of 'Turken' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of'Marokkanen' of'Koerden' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gewei te behoren?
Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet

zo sterk

Helemaal niet sterk

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesul"\e}'&sid=74116
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Je hebt aangegeven dat je het gevoel hebt ook bij te horen.
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben hetgevoel ook toteen andere groep te behoren. Totwelke
van de 'o()lgende groepen heb jij het gewei te behoren? Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'inlablesufloe}'&sid=74116
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Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1O'Koerden' of 'hu banen' of 'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinemn' of 'Indonesiërs' of 'Hindoestanen'
of'Creolen' of 'Turken' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben het
gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1
hokje } en Is 11 'Koerden' of 'Arubanen' of 'Javanen' of 'Antillianen' of 'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of 'lndones iêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 12'Koerden' of 'Arubanen' of 'Javanen' of 'Antillianen' of 'Curaçaoênare n' of 'Chinezen' of 'Inden es iê rs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 13'Koerden' of 'Arubanen' of 'Javanen' of 'Antillianen' of 'Curaçaoênare n' of 'Chinezen' of 'lndon es iê rs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje ) en Is 14'Koerden' of 'Arubanen' of 'Javanen' of 'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of 'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 2'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinemn' of'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 3'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of'lndonesiërs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 4'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of'lndonesiërs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 5'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of'lndonesiërs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 6'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op \1"aag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is ?'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 8'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de wigende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje) en Is 9'Koerden' of'l>rubanen' of'Javanen' of'Antillianen' of'Curaçaoênaren' of'Chinemn' of'lndonesiêrs' of
'Hindoestanen' of 'Creolen' of 'Turken' of 'Su ri nam ers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' op vraag '17 [v15]' ( Sommige mensen
hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?
Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Erg belangrijk

0
0

Redelijk belangrijk

0

Helemaal niet belangrijk

Niet

zo belangrijk

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van te behouden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is -oth-'Anders' op vraag '17 [v15]' (Sommige mensen hebben hetgewei ook toteen andere groep te behoren. Totwelke
van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? Kies 1 hokje )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Erg belangrijk

0

Niet zo belangrijk

0

Helemaal niet belangrijk

Redelijk belangrijk

22
Wat is je religie?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0

Ik heb geen religie
Boeddhisme
Rooms-Katholiek
Protestant
HindoeYsme
Islam
Jodendom
Anders, namelijk

23
Hoe belangrijk is religie voor jou?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Erg belangrijk

0

Onbelangrijk

0

Erg onbelangrijk

Redelijk belangrijk

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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24

Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats (bijv. kerk, moskee, synagoge,
tempel)?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

Nooit

0

Minstens 1 keer per maand

0
0

Minstens 1 keer per week

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

Elkedag

25
Hoe vaak bid je?
Kies een wn de volgende mogelijkheden:

0
0

Nooit

0
0

Minstens 1 keer per maand

0
0

Elkedag

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

Minstens 1 keer per week

Vijf keer per dag of vaker

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Je vrije tijd
26
In je vrije tijd, hoe vaak•••
Kies voor iedere regel1 hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Mindervaak

Nooit

... bezoek je familie?

0

0

0

0

0

... ga je uit, bijv. naar
een café I discotheek
I feestje?

0

0

0

0

0

... lees je een boek
(niet ~r school)?

0

0

0

0

0

... ga je naar een
wreniging, bijv. sport I
muziek I andere
wreniging?

0

0

0

0

0

... doeje
'Jiijwilligerswerk?

0

0

0

0

0

27
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een
bijbaantje (bijv. de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0

Ja

Nee

28
Hoeveel uur werk je in dit bijbaantje tijdens een normale week (maandag tot en met
zondag)?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse acHlAteiten :zoals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen}?}
Vul je antwoord hier in:

hllps://surwy.fss.uu.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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29

Is dit een bijbaantje bij je ouders in hun zaak?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten mals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

30
Hoeveel geld verdien je ongeveer per maand met je bijbaantje(s)?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '27 [v23]' (Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten mals school of een baan, een bijbaanije
(bijv. de krant rondbrengen,je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?)
VUl je antwoord hier in:

31
Krijg je geld van je ouders?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja, elke week

0

Ja soms, maar niet elke week of elke maand

0

Nee

Ja, elke maand

Als je zowel per maand als per week geld van je ouders krijg~ kies dan voor Ja, elks week'
Metgeld van je ouders bedoelen we zowel zakgeld als kleedgeld

32
Hoeveel geld krijg je per week van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de wigende voorwaarden is voldaan:
• Is 1'Ja, elke week' op vraag '31 [v27]' (Krijg je geld van je ouders?)
VUl je antwoord(en) hier in

Als je ook permaand geld van je ouders krijg~ deel hetmaandelijkse bedrag dan door4 en tel het op bij hetwekelijkse
bedrag.

hllps://surwy.fss.uu.nl/adminfadmin.php?actioo=shov.p'intablesul'\e}'&sid=74116
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33
Hoeveel geld krijg je per maand van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 2'Ja, elke maand' op \f'aag '31 [v27]' (Krijg ja geld van ja ouders?)
Vul ja antwoord(en} hier in

Als ja ook perweek geld van je ouders krijg~ vermenigvuldig hetwekelijkse bedrag dan met4 en tel het op bij het
maandelijkse bedrag.

34
Hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse politiek?
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

35
Hoe vaak•••
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toapasselijk antwoordworalk onderdeel:

... eet je een warme
maaltijd?
... drink je alcohol?
... sport je?
... rook je sigaretten?
... ontbijt je?
... gebruik je drugs
zoals hasj, paddo's,
xtc-pillen?

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Mindervaak

Nooit

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

hllps://surwy.fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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36
Heb je de volgende dingen gedaan in de afgelopen 3 maanden? Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Ja

Nee

Expres iets
kapotgemaakt dat niet
wnjou was?

0

0

lets gestolen uit een
winkel ofwn iemand
anders?

0

0

0
0

0
0

Een mes of wapen bij
je gehad?
Erg dronken geweest?

hllps://s~fss.w.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'inlablesul"\e}'&sid=74116
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Vragen over je familie
De volgende vragen gaan over je blologische moeder.
Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

37
Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja

Nee

38
Heb je het geboorteland van je moeder bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '37 [1132]' ( Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja, twee keer of vaker

0

Nee

Ja, één keer

39

Als je denkt aan het geboorteland van je moeder, hoe geinteresseerd ben je dan in
de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '37 [1132]' ( Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

hllps://s~fss.uu.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul'\e}'&sid=74116
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40
Wat is het hoogste schooldiploma van je moeder?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0
0

Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of\oorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \fllbo, ma\0, huishoud-

/ambachtsschool, lbo, \bo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0
0

Hoger algemeen of \OOrbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. ha\0,

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit

VNO,

gymnasium, hbs, mms, lyceum)

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Weet ik niet

Als je moeder haar hoogste schooldiplom a in hetbuitenland heeft gehaald, probeer dan een vergelijkbaar Nederlands
schooldiploma te kiezen.

41
Heeft je moeder nu werk?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Vragen over je familie
De volgende vragen gaan over je blologische vader.
Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

42
Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

43
Heb je het geboorteland van je vader bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '42 [v37]' ( Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja, twee keer of wker

0

Ja, één keer

0

Nee

44
Als je denkt aan het geboorteland van je vader, hoe geïnteresseerd ben je dan in de
politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '42 [v37]' ( Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

hllps://s~fss.uu.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'inlablesul'\e}'&sid=74116
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45
Wat is het hoogste schooldiploma van je vader?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0
0

Lagere school/basisschool
Lager beroepsonderwijs of\oorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \fllbo, ma\0, huishoud-

/ambachtsschool, lbo, \bo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0
0

Hoger algemeen of \OOrbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. ha\0,

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0
0

Uniwrsiteit

VNO,

gymnasium, hbs, mms, lyceum)

Middelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Weet ik niet

Als je vader zijn hoogste schooldiploma in hetbuitenland heeft gehaald, probeer dan een vergelijkbaar Nederlands
schooldiploma te kiezen.

46
Heeft je vader nu werk?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja
Nee

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Vragen over je familie
47
Bij wie woon je?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0
0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

0

Alleen met mijn biologische moeder

0
0

Alleen met mijn biologische vader

Bij mijn biologische vader en zijn partner

In een andere samenstelling

Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere huizen VrOont.

48
Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Erg eens

Eens

Niet eens,
niet oneens

Oneens

Erg oneens

Mijn ouders zeggen
dat ik ze alles moet
wrtellen wat ik doe

0

0

0

0

0

Mijn ouders kennen de
ouders van de mensen
met wie ik omga

0

0

0

0

0

Ik moet mijn ouders
altijd precies wrtellen
waar ik ben en wat ik
doe als ik niet thuis
ben

0

0

0

0

0

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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Vragen over je vrienden
49
Denk nu aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben ...
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Bijna
allemaal of
allemaal

Veel

Ongewerde
helft

Sommigen

Bijna geen of
geen

... een Nederlandse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Turt<se
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Marokkaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Surinaamse 1
Antilliaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een andere
achtergrond?

0

0

0

0

0

50
Heb je een vriendje

I vriendinnetje?

Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesul'\e}'&sid=74116
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51
Welk schooltype volgt hij

I zij (als niet langer op school: heeft hij I zij gevolgd)?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '50 ['J45]' (Heb je een vriendje I vriendinneije? )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit
Weet ik niet

52
Wat is zijn

I haar achtergrond?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '50 ['J45]' (Heb je een vriendje I vriendinneije? )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Naderlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Anders

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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53

Denk nu aan je belangrijkste dagelijkse activiteit, zoals school, werk of stage.
Hoeveel mensen hebben daar...
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Bijna
allemaal of
allemaal

Veel

Ongewerde
helft

Sommigen

Bijna geen of
geen

... een Neder1andse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Turkse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Marokkaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een Surinaamse I
Antilliaanse
achtergrond?

0

0

0

0

0

... een andere
achtergrond?

0

0

0

0

0

hllps://s~fss.w.nl/aclmin/aclmin.php?actioo=shov.p'inlablesufloe}'&sid=74116
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Je gezondheid, houdingen en opvattingen
S4
Als je 30 jaar bent, denk je dat je dan ...
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Ik denk het wel

Ik denk het niet

Weet ik niet

0

0

0

... in Neder1and
woont?

ss
Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je•..
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:
Erg
onte...-eden
... met je
lewn in het
algemeen?

Erg
te'K9Cien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S6
Hoe vaak had je in de afgelopen 6 maanden ...
Kies voor iedere regell hokje
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

... hoofdpijn?
... buikpijn?
... moeite om in slaap
te wllen?

Elke dag

Eén of
meerdere
keren per
week

Eén of
meerdere
keren per
maand

Minderwak

Nooit

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

hllps://s~fss.w.nl/adminfadmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116
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57

Hoe vaak voelde je je de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of oneerlijk
behandeld vanwege je huidskleur, ras, etnische achtergrond of religie...
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

0
0

0
0

0
0

0
0

... in winkels, cafés,
restaurants, of
discotheken?

0

0

0

0

... door de politie of
bewiligingsmedewerkers?

0

0

0

0

... op school?
... in treinen, bussen,
trams of de metro?

58
Vind je de volgende dingen 'altijd oké', 'vaak oké', 'soms oké' of 'nooit oké'?
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:
Altijd oké

Vaak oké

Soms oké

Nooit oké

Weet ik niet

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Samenwonen zonder
getrouwd te zijn
Scheiden
Abortus
Homoseksualiteit

59
Geef aan hoe je je voelt over de volgende groepen in Nederland op een schaal van 0
tot 100. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever je gevoelens voor die groep. Hoe lager
het cijfer, hoe negatiever je gevoelens voor die groep.
Kies voor iedere groep 1 hokje
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

0

10

20

30

40

neutraal
50

60

70

80

90

100

Ik
ken
deze
groep
niet

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

negatief
Nederlanders
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"inlablesul'\e}'&sid=74116
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Je 3 beste vrienden
Beantwoord de volgende vragen over Je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken
je vriendje /vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim.

60
Hoe heten je 3 beste vrienden?
VUl je antwoord(en} hier in

Naam en achtemaam \fiend 1
Naam en achtemaam \fiend 2
Naam en achtemaam \fiend 3
Als je minderdan 3 beste vrienden hebt, mag je er ook minder noemen.

61
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste lll'ienden?)
VUl je antwoord(en) hier in

62

Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 (v55]' (Hoe heten je 3 beste lll'ienden?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Neder1ands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"inlablesufloe}'&sid=74116
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63
Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)
Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

64
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste vrienden?)
Vul ja antwoord(en} hier in

65
Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 baste vrienden?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

hllps://surwy.fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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66
Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)
Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

67
Hoe oud is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe heten je 3 beste vrienden?)
Vul ja antwoord(en} hier in

68
Wat is 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 baste vrienden?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

hllps://surwy.fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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69
Welk schooltype volgt ? Als niet meer op school zit: welk schooltype heeft gevolgd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is NIET op vraag '60 [v55]' (Hoe haten ja 3 basta vrienden?)
Kies aan van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0
Vwo
Mbo
Hbo
Unhersiteit

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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Je huidige situatie
70

Ben je afgelopen jaar geslaagd?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik ben geslaagd "VOOr het \fflbo

0

Nee, ik ben nog niet geslaagd (ik doe ha'VO,

0

Anders, namelijk

WKJ

of ben nog niet geslaagd "VOor het \mbo)

71
Wat doe je op het moment?
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0
0

Ik zit op de middelbare school

0

lkwerk

0

Anders, namelijk

Ik zit op het mbo

72
Zit je op dezelfde school als vorig jaar?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op '~Kaag '71 ['e{JO]' (Wat doe je op het moment?}
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik zit op dezelfde school

0

Nee, ik zit op een andere school

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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73

Welk schooltype volg je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op \faag '71 [..eO]' (Wat doe ja op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0

Vmbo-basis
V mbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Ha\0

Vwo
Gymnasium

74

Welk profiel volg je nu?
Kies alle hokjes die op jou van toepassing zijn
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op \faag '71 [..eO]' (Wat doe je op het moment?} en Is 5'Havo' op vraag 73 ['IA32]' (
Welk schooltype volg je op dit mom ent? )
Selecteer alles wat voldoet

D
D
D

Economie en maatschappij

D

Cultuur en maatschappij

Natuur en gezondheid
Natuur en techniek

75
In welke klas van de middelbare school zit je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 1'1k zit op de middelbare school' op \faag '71 [..eO]' (Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

4e klas

0
0

5e klas
Anders

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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76
Hoe vaak•••
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 1'1k zit op de middelbare school' op vraag '71 [1160]' (Wat doe je op het moment?)
Kies het toepasselijk antwoordworelk onderdeel:

Elke dag

Eén of
meerelere
keren per
week

Eén of
meerelere
keren per
maand

Mlndervaak

Nooit

heb je ruzie met je
leraren?

0

0

0

0

0

krijg je straf op
school (bijv. nablijwn,
uit de klas gestuurd
worden, strafwerk)?

0

0

0

0

0

spijbel je een
lesuur?

0

0

0

0

0

kom je te laat op
school?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

77
Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?
Kies voor iedere regell hokje
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o Is 1'1k zit op de middelbare school' op vraag '71 [1160]' (Wat doe je op het moment?)
Kies het toepasselijk antwoord war elk onderdeel:
Erg eens

Eens

Niet eens,
niet oneens

Oneens

Erg oneens

Ik weet zeker dat ik
goede cijfe!ll kan
halen op school

0

0

0

0

0

Ik doe heel erg mijn
best \OOr school

0

0

0

0

0

Ik vind het erg
belangrijk om goede
cijfelll te halen

0

0

0

0

0

78
Wat voor baan heb je op het moment? Noem de precieze naam van je beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
o Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Vul je antwoord hier in:

hllps://surwy.fss.uuonl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p"intablesuf\e}'&sid=74116
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79
Wat is je maandelijkse netto inkomen van je baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 t/m 200 EUR
201 t/m 400 EUR
401 t/m 600 EUR
601 t/m 800 EUR
801 t/m 1000 EUR
1001 t/m 1200 EUR
1201 t/m 1400 EUR
1401 t/m 1600 EUR
1601 t/m 1800 EUR
1801 t/m 2000 EUR
meer dan 2000 EUR
Ik wil deze vraag niet beantwoorden

80

Wat voor contract heb je voor deze baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Geen contract
Vast contract
lijdelijk contract
lijdelijk contract \OOr seizoenswerk

81
Wanneer ben je begonnen met deze baan? Noem de maand en het jaar.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Vul je antwoord(en) hier in
Maand
Jaar

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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82

Is dit je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

83
Wat was je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? Noem de precieze naam
van dit beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
• Is 3'1kwerk' op vraag 71 [\60]' { Watdoe je op het moment?) en Is N'Nee' op vraag '82 [v71]' {Is ditje eerste baan sinds
je niet meer naar school gaat?)
Vul je antwoord hier in:

84
Welk niveau heeft de mbo-opleiding die je volgt?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op vraag '71 [\60]' {Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0

Ni~u1

Ni~u2
Ni~u3
Ni~u4

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesul"\e}'&sid=74116
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85
In welke sector ben je een mbo-opleiding gaan volgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op 'tmag '71 M>Ol' (Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0
0
0
0

Groen I agrarisch
Techniek
Economie

Zorg en Welzijn
ICT

86

Volg je een duale (BBL) of een voltijds (BOL) mbo-opleiding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Is 2'1k zit op het mbo' op 'tmag '71 [IA)O]' (Wat doe je op het moment?)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Een duale mbo-opleiding (BBL)

0
0

Een fulltime mbo-opleiding (BOL)
Anders

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'inlablesufloe}'&sid=74116
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Sociale netwerken
87 Zit je op hyves?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

88
Wat is je hyvesprofiel?
Deze informatie wordt nooit aan anderen gegeven.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de wigende voorwaarden is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '87 [-.60]' (Zitje op hy.oes?)
Vul je antwoord hier in:

Je profiel is de gebruikersnaam waannee je inlogt op hyves. Dit staat voor http:llwww... .lhyves.nl als je op je eigen profiel
kijkt
Bijvoorbeeld, htlp:llwwN.yesonderzoek.hyves.nl

89 Zit je op facebook?
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0
0

Ja

Nee

90

Wat is je facebookprofiel?
Deze informatie wordt nooit aan anderen gegeven.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de wigende voorwaarden Is voldaan:
• Is Y'Ja' op vraag '89 [-.62]' (Zitje op facebook?)
Vul je antwoord hier in:

Je profiel is je gebruikersnaam. Dit staat na htlp:llwww.facebook.com/. .. als je op je eigen profiel kijkt.
Bijvoorbeeld, htlp:/lwwN.facebook.comlyesonderzoek.
Je kunt de gebruikersnaam ook vinden onderje accountinstellingen.

hllps://s~fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actioo=shov.p"intablesul"\e}'&sid=74116

:rl/39

713/13

UmaSurwy-

Contactgegevens
We willen ook enkele persoonlijke gegewns van je weten. Dan kunnen we je prijs toesb.Jren als je een prijs uit de loterij wint en
je weer opnieuw benaderenworhet onde120ek. Je mag dan altijd alsog nee :zeggen. De:ze gegegevens worden apart van je
vragenlijst bewaard en nooit aan anderen gegeven. Als je je wilt afmelden wor de vragen ijst, kun je datdoen via de website.

91 Zou je onderstaande gegevens in willen vullen?
Vul je antwoord(en) hier in

Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Mobiele telefoonnummer
Telefoonnummer

hllps://s~fss.w.nl/aclminfaclmin.php?actioo=shov.p'intablesufloe}'&sid=74116

7/3113

UmeSuney-

Hartelijk bedankhoor het in\o\JIIen van de online wagenlijst Door jouw deelname krijgen onde120ekers in Europa meer inzicht in
hoe het nu gaat metjongeren in Europa. We hopen datje het leuk wnd om mee te doen. Omdat je meegedaan hebtaan het
onde120ek maak je kans op leuke prijmn, mals een smartphone,laptops en cadeaubonnen!
01.01.1970-01:00
Verstuur je wagenlijst
Bedankt war je deelname aan dem wagenlijst

hllps://s""'Y-fss.w.nl/adrri nladrri n.php?action=sh<lY.jlrinlablesul"\e)&!id= 74116

YES!
Youth in
Europe
Study

Youth in Europe Study
Jongeren in Europa Onderzoek
Ronde 3 (2012)
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Hoe vul je de vragenlijst in?
V1

Wat is je favoriete seizoen?
Lente

■
✗

Zomer

■
■
■

Herfst
Winter

V2

Wat is je favoriete seizoen?
Lente

■
✗

Zomer

■
■
✗
■

Herfst
Winter

V3

Katy Perry
Orlando Bloom
Paris Hilton

Nee

✗
■
■
■
✗

Weet ik
niet

■
■
■

■
✗■ →

Ga naar V6

Van wat voor soort muziek houd je?
Kruis alle hokjes aan die op jou van toepassing zijn.
Rock
Pop
Hip hop
Andere muziek

V6

■
■
✗
■

Vrouw

Bij dit soort vragen moet je op elke rij
een hokje aankruisen.

Houd je van muziek?
Ja

V5

Als je het gekozen antwoord wilt veranderen (bijv. je favoriete seizoen is toch
de herfst en niet de lente), maak dan het
hele hokje zwart en kruis het juiste hokje
aan.

Zijn de volgende personen een man of een vrouw?

Man

V4

Kruis het hokje van je keuze aan. Het is
de bedoeling dat je 1 hokje kiest.

■
■
✗
■
■
✗

Wat is je favoriete sport?

Ga steeds door naar de volgende vraag,
tenzij er staat dat je naar een andere
vraag moet. Als je ‘ja’ antwoordt op
vraag V4, ga je door naar de volgende
vraag (V5). Als je ‘nee’ antwoordt op
vraag V4, ga je door naar de
aangegeven vraag (V6).

Alleen als deze aanwijzing bij de
vraag staat mag je meerdere hokjes
aankruisen.

Schrijf je antwoord in het witte tekstvak.

Basketbal
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Vragen over jou
1

Ben je een jongen of een meisje?
Jongen
Meisje

2

■
■

Wat is je geboortedatum?
Dag

Maand

Jaar

1

3

Hoe goed vind je zelf dat je …

… Nederlands kunt spreken?
… Nederlands kunt schrijven?

4

Helemaal
niet goed

Niet
goed

Goed

Erg
goed

Perfect

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands gesproken?
Ja
Nee

5

9

■
■ →

Ga naar

8

Welke taal is dit?
Als er thuis meerdere talen dan Nederlands gesproken worden,
kies dan de taal die het meest gesproken wordt naast Nederlands.
Turks
Arabisch
Berbers
Engels
Hind(ustan)i

■
■
■
■
■

Anders, namelijk:

6

Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist. Hoe goed vind je zelf dat je…

… deze taal kunt spreken?
… deze taal kunt schrijven?

9088 UvT-DS_NL-2012_v5.indd 5

Helemaal
niet goed

Niet
goed

Goed

Erg
goed

Perfect

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
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7

Hoe vaak doe je de volgende dingen in deze taal?

… met je familie praten?
… TV kijken?
… met je vrienden praten?

8

Vmbo
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit
Weet ik niet

Soms

Nooit

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Wat is het hoogste schooldiploma dat je denkt dat je echt gaat halen?
Geen diploma
Vmbo
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit
Weet ik niet

10

Vaak

Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen?
Geen diploma

9

Altijd

■
■
■
■
■
■
■
■

Welke baan zou je willen als je volwassen bent?
Noem één beroep en geef de precieze beroepsnaam.

9088 UvT-DS_NL-2012_v5.indd 6
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11

Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport op de middelbare school voor de volgende vakken?
Wiskunde
Nederlands
Engels

12

Wat ga je doen na dit schooljaar / na de zomervakantie van 2013?
Havo 4
Havo 5
Vwo / gymnasium 4
Vwo / gymnasium 5
Vwo / gymnasium 6
Duale mbo-opleiding (BBL)
Fulltime mbo-opleiding (BOL)
Werken
Weet ik niet

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Anders, namelijk:
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Je gevoelens en overtuigingen
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit voorzichtig genoeg kunt zijn

13 met anderen?

De meeste mensen zijn te vertrouwen
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn

14

■
■

Hoe sterk voel je je een Nederlander?
Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk

■
■
■
■

Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren.

15 Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren?

Kruis 1 hokje aan. Als je het gevoel hebt tot meerdere groepen te behoren, kies dan de groep waartoe je het
sterkst behoort.
Geen andere groep
Turken
Koerden
Marokkanen
Berbers
Surinamers
Hindoestanen
Creolen
Javanen
Chinezen
Curaçaoënaren
Arubanen
Antillianen
Indonesiërs

■ →

Ga naar

18

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Andere groep, namelijk:

16

Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Erg sterk
Redelijk sterk
Niet zo sterk
Helemaal niet sterk

9088 UvT-DS_NL-2012_v5.indd 8
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17

Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van deze groep te behouden?
Erg belangrijk
Redelijk belangrijk
Onbelangrijk
Erg onbelangrijk

18

■
■
■
■

Wat is je religie?
Ik heb geen religie
Boeddhisme
Rooms-Katholiek
Protestant
Hindoeïsme
Islam
Jodendom

■
■
■
■
■
■
■

Anders, namelijk:

19

Hoe belangrijk is religie voor jou?
Erg belangrijk
Redelijk belangrijk
Onbelangrijk
Erg onbelangrijk

20

■
■
■
■

Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats (bijv. kerk, moskee, synagoge, tempel)?
Nooit
Soms (maar minder dan 1 keer per maand)
Minstens 1 keer per maand
Minstens 1 keer per week
Elke dag
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21

Hoe vaak bid je?
Nooit
Soms (maar minder dan 1 keer per maand)
Minstens 1 keer per maand
Minstens 1 keer per week
Elke dag
Vijf keer per dag of vaker
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Je vrije tijd
22

In je vrije tijd, hoe vaak …

Elke dag

… bezoek je familie?
… ga je uit, bijv. naar een café / discotheek / feestje?
… lees je een boek (niet voor school)?
… ga je naar een vereniging, bijv. sport / muziek / andere
vereniging?
… doe je vrijwilligerswerk?

■
■
■
■
■

Eén of
Eén of
meerdere meerdere
keren per keren per
week
maand

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Minder
vaak

Nooit

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een bijbaantje

23 (bijv. de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf, oppassen)?
Ja
Nee

24

■
■ →

Ga naar

27

Hoeveel uur werk je in dit bijbaantje tijdens een normale week (maandag tot en met zondag)?
uur

25

Is dit een bijbaantje bij je ouders in hun zaak?
Ja
Nee

26

■
■

Hoeveel geld verdien je ongeveer per maand met je bijbaantje(s)?
Bedrag in Euro

27

Krijg je geld van je ouders?
'We bedoelen zowel zakgeld als kleedgeld. Als je zowel per week als per maand geld van je ouders krijgt,
kies dan voor 'ja, elke week' en vul bij 'hoeveel' het totaalbedrag per week in
(totaalbedrag per week = weekbedrag + (maandbedrag / 4)).
Ja, elke week

■ →

hoeveel?

Euro

Ja, elke maand

■ →
■
■

hoeveel?

Euro

Ja soms, maar niet elke week of elke maand
Nee
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28

Hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse politiek?
Heel erg
Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

29

■
■
■
■
■

Hoe vaak …

Elke dag

… eet je een warme maaltijd?
… drink je alcohol?
… sport je?
… rook je sigaretten?
… ontbijt je?
… gebruik je drugs zoals hasj, paddo's, xtc-pillen?

30

■
■
■
■
■
■

Eén of
Eén of
meerdere meerdere
keren per keren per
week
maand

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Minder
vaak

Nooit

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Heb je de volgende dingen gedaan in de afgelopen 3 maanden?
Je antwoorden worden geheim gehouden.

Expres iets kapot gemaakt dat niet van jou was?
Iets gestolen uit een winkel of van iemand anders?
Een mes of wapen bij je gehad?
Erg dronken geweest?
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Je familie
De volgende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer)
met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

31

Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?
Ja
Nee

32

Ja, één keer
Nee

Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

■
■
■

■
■
■
■
■

Wat is het hoogste schooldiploma van je moeder?
Als je moeder haar hoogste schooldiploma in het buitenland heeft gehaald,
probeer dan een vergelijkbaar Nederlands schooldiploma te kiezen.

Lagere school / basisschool

■
■

Lager beroepsonderwijs of voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (bijv. vmbo, mavo, huishoud- / ambachtsschool, lbo,

■

Geen schooldiploma

vbo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

Hoger algemeen of voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (bijv. havo, vwo, gymnasium, hbs, mms, lyceum)

■

Middelbare beroepsopleiding

■

(bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Hogere beroepsopleiding
(bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

Universiteit
Weet ik niet

35

34

Als je denkt aan het geboorteland van je moeder, hoe geïnteresseerd ben je dan in de politiek van dat land?
Heel erg

34

Ga naar

Heb je het geboorteland van je moeder bezocht in de laatste 12 maanden?
Ja, twee keer of vaker

33

■
■ →

■
■
■

Heeft je moeder nu werk?
Ja
Nee
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De volgende vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of je hebt geen contact (meer)
met hem, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.

36 Is je vader geboren in een ander land dan Nederland?
Ja
Nee

37

Ja, één keer
Nee

Erg
Een beetje
Weinig
Heel weinig of niet

■
■
■

■
■
■
■
■

Wat is het hoogste schooldiploma van je vader?
Als je vader zijn hoogste schooldiploma in het buitenland heeft gehaald,
probeer dan een vergelijkbaar Nederlands schooldiploma te kiezen.

Lagere school / basisschool

■
■

Lager beroepsonderwijs of voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (bijv. vmbo, mavo, huishoud- / ambachtsschool, lbo,

■

Geen schooldiploma

vbo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

Hoger algemeen of voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (bijv. havo, vwo, gymnasium, hbs, mms, lyceum)

■

Middelbare beroepsopleiding

■

(bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

Hogere beroepsopleiding
(bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

Universiteit
Weet ik niet

40

39

Als je denkt aan het geboorteland van je vader, hoe geïnteresseerd ben je dan in de politiek van dat land?
Heel erg

39

Ga naar

Heb je het geboorteland van je vader bezocht in de laatste 12 maanden?
Ja, twee keer of vaker

38

■
■ →

■
■
■

Heeft je vader nu werk?
Ja
Nee
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41

Bij wie woon je?
Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere huizen woont.
Bij allebei mijn biologische ouders
Bij mijn biologische moeder en haar partner
Bij mijn biologische vader en zijn partner
Alleen met mijn biologische moeder
Alleen met mijn biologische vader
In een andere samenstelling

42

■
■
■
■
■
■

Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?

Mijn ouders zeggen dat ik ze alles moet vertellen
wat ik doe.
Mijn ouders kennen de ouders van de mensen
met wie ik omga.
Ik moet mijn ouders altijd precies vertellen waar ik ben
en wat ik doe als ik niet thuis ben.
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Erg eens

Eens

Niet eens,
niet
oneens

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Oneens Erg oneens

■
■
■

■
■
■

21-12-12 [wk51] 10:35

Je vrienden
43

Denk nu aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben een …
Kruis voor iedere groep 1 hokje aan.

… Nederlandse achtergrond?
… Turkse achtergrond?
… Marokkaanse achtergrond?
… Surinaamse / Antilliaanse achtergrond?
… andere achtergrond?

44

Nee

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Ongeveer Sommigen Bijna geen
de helft
of geen

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■ →

Ga naar

47

Welk schooltype volgt hij / zij (als niet langer op school: heeft hij / zij gevolgd)?
Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit
Weet ik niet

46

Veel

Heb je een vriendje / vriendinnetje?
Ja

45

Bijna
allemaal of
allemaal

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Wat is zijn / haar achtergrond?
Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans

■
■
■
■
■

Andere, namelijk:
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Denk nu aan je belangrijkste dagelijkse activiteit, zoals school, werk of stage.

47 Hoeveel mensen hebben daar een ...
Kruis voor iedere groep 1 hokje aan.

... Nederlandse achtergrond?
... Turkse achtergrond?
... Marokkaanse achtergrond?
... Surinaamse / Antilliaanse achtergrond?
... andere achtergrond?
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Bijna
allemaal
of
allemaal

Veel

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Ongeveer Sommigen Bijnaofgeen
de helft
geen

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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Je gezondheid, houdingen en opvattingen
48

Als je 30 jaar bent, denk je dat je dan ...

… in Nederland woont?

49

Ik denk
het wel

Ik denk
het niet

Weet ik
niet

■

■

■

Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je …
Erg
ontevreden
1

… met je leven in het algemeen?

50

2

3

4

5

6

7

8

Erg
tevreden
9
10

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hoe vaak had je in de afgelopen zes maanden …

Elke dag

… hoofdpijn?
… buikpijn?
… moeite om in slaap te vallen?

■
■
■

Eén of
Eén of
meerdere meerdere
keren per keren per
week
maand

■
■
■

■
■
■

Minder
vaak

Nooit

■
■
■

■
■
■

Hoe vaak voelde je je de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of oneerlijk behandeld vanwege je

51 huidskleur, ras, etnische achtergrond of religie…

… op school?
… in treinen, bussen, trams of metro?
… in winkels, cafés, restaurants of discotheken?
… door de politie of beveiligingsmedewerkers?

52

Altijd

Vaak

Soms

Nooit

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Vind je de volgende dingen ‘altijd oké’, ‘vaak oké’, ‘soms oké’ of ‘nooit oké’?

Altijd oké Vaak oké Soms oké Nooit oké

Samenwonen zonder getrouwd te zijn
Scheiden
Abortus
Homoseksualiteit
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Weet ik
niet

■
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■
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Geef aan hoe je je voelt over de volgende groepen in Nederland op een schaal van 0 tot 100. Hoe hoger het cij-

53 fer, hoe positiever je gevoelens voor die groep. Hoe lager het cijfer, hoe negatiever je gevoelens voor die groep.

Nederlanders
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen

Positief

Negatief

Neutraal

Kruis voor iedere groep 1 hokje aan.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ik ken
deze groep
niet

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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Je 3 beste vrienden
Beantwoord de volgende vragen over je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1 tot 3 vrienden beantwoorden.

54 Reken je vriendje / vriendinnetje niet mee. Als je minder dan 3 beste vrienden hebt, mag je er ook minder noemen.
Je antwoorden blijven geheim.

A

Hoe heet deze vriend(in)?

B

Hoe oud is hij / zij?

Vriend(in) 1
Voornaam:

jaar
Achternaam:

Vriend(in) 2
Voornaam:

jaar
Achternaam:

Vriend(in) 3
Voornaam:

jaar

Achternaam:
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n.

C

Wat is zijn / haar achtergrond?

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

Welk schooltype volgt hij / zij

D (als niet langer op school: heeft hij / zij gevolgd)?

■
■
■
■
■
■

Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

■
■
■
■
■
■

Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Andere achtergrond

■
■
■
■
■
■

Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Universiteit
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Je huidige situatie
55

Ben je afgelopen jaar geslaagd?
Ja, ik ben geslaagd voor het vmbo

Nee, ik ben nog niet geslaagd
(ik doe havo, vwo of ben nog niet geslaagd voor het vmbo)

■
■

Anders, namelijk:

56

Wat doe je op dit moment?
Ik zit op de middelbare school
Ik zit op het mbo (BOL / BBL)
Ik werk

■
■ →
■ →

Ga naar

69

Ga naar

63

→

Ga naar

72

Anders, namelijk:

57

Zit je op dezelfde school als vorig jaar?
Ja, ik zit op dezelfde school
Nee, ik zit op een andere school

58

Welk schooltype volg je op dit moment?
Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Gymnasium

59

■
■

■
■
■
■
■
■
■

→

Ga naar

60

Welk profiel volg je nu?
Kruis alle hokjes aan die op jou van toepassing zijn.
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
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60

In welke klas van de middelbare school zit je op dit moment?
4e klas
5e klas

■
■

Anders, namelijk:

61

Hoe vaak …

Elke dag

… heb je ruzie met je leraren?
… krijg je straf op school (bijv. nablijven, uit de klas
gestuurd worden, strafwerk)?
… spijbel je een lesuur?
… kom je te laat op school?

62

Eén of
Eén of
meerdere meerdere
keren per keren per
week
maand

Minder
vaak

Nooit

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Erg eens

Eens

Niet eens,
niet
oneens

Oneens

Erg
oneens

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?

Ik weet zeker dat ik goede cijfers kan halen op school.
Ik doe heel erg mijn best voor school.
Ik vind het belangrijk om goede cijfers te halen.

→
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63

64

Wat voor baan heb je op dit moment? Noem de precieze naam van je beroep.

Wat is je maandelijkse netto inkomen van je baan?
0 t/m 200 EUR
201 t/m 400 EUR
401 t/m 600 EUR
601 t/m 800 EUR
801 t/m 1000 EUR
1001 t/m 1200 EUR
1201 t/m 1400 EUR
1401 t/m 1600 EUR
1601 t/m 1800 EUR
1801 t/m 2000 EUR
meer dan 2000 EUR
Ik wil deze vraag niet beantwoorden

65

Wat voor contract heb je voor deze baan?
Geen contract
Vast contract
Tijdelijk contract
Tijdelijk contract voor seizoenswerk

66

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Wanneer ben je begonnen met deze baan? Noem de maand en het jaar.
Maand

Jaar

67 Is dit je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat?
Ja
Nee
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68

Wat was je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? Noem de precieze naam van dit beroep.

→
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69

Welk niveau heeft de mbo-opleiding die je volgt?
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

70

In welke sector ben je een mbo-opleiding gaan volgen?
Groen / agrarisch
Techniek
Economie
Zorg en Welzijn
ICT

71

■
■
■
■

■
■
■
■
■

Volg je een duale (BBL) of een voltijds (BOL) mbo-opleiding?
Een duale mbo-opleiding (BBL)
Een fulltime mbo-opleiding (BOL)
Anders
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Sociale netwerken
72 Zit je op hyves?
Ja
Nee

73

■
■ →

Ga naar

74

Wat is je hyvesprofiel?
Je profiel is de gebruikersnaam waarmee je inlogt op hyves.
Je gebruikersnaam staat ook voor .hyves.nl als je naar 'mijn profiel' gaat.
Bijvoorbeeld yesonderzoek.hyves.nl

74 Zit je op facebook?
Ja
Nee

75

■
■ →

Ga naar het onderdeel
'Contactgegevens'

Wat is de gebruikersnaam van je facebookprofiel?
Je vindt je gebruikersnaam bij je accountinstellingen.
Deze gebruikersnaam staat ook achter www.facebook.com/#!/ als je je eigen profiel bekijkt.
Je gebruikersnaam is dus niet het e-mailadres of telefoonnummer waarmee je inlogt op facebook.
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Contactgegevens
We willen ook enkele persoonlijke gegevens van je weten, zodat we, als je een prijs uit de loterij wint,
je prijs kunnen toesturen en we je weer opnieuw kunnen benaderen voor het onderzoek. Je mag
dan altijd alsnog nee zeggen. Deze gegevens worden apart van je vragenlijst bewaard en nooit aan
anderen gegeven. Als je je wilt afmelden voor de vragenlijst, kun je dat doen via de website.

Voorletters

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Mobiel telefoonnummer

0

6

Telefoonnummer (thuis)

✁
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Heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Heb je nog opmerkingen of vragen? Dan kun je die hieronder opschrijven.
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