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Hulp nodig?
Als u vragen heeft over het invullen of over dit onderzoek dan kunt u telefonisch contact opnemen met de helpdesk van de Dienst
Dataverzameling van het CBS te Heerlen: (045) 570 73 74. De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en
17.00 uur.
Invulinstructie
per vraag één antwoord aankruisen
of omcirkelen, tenzij anders is aangegeven.

1.

Wat is uw leeftijd?
jaar

2.

Wat is uw geslacht?
man
vrouw

 doorgaan naar de aangegeven vraag,
tussenliggende vragen overslaan

Er volgen eerst enkele vragen over uw politieke interesse.
3.

4.

Hoe vaak leest u een krant?
vrijwel dagelijks
een paar keer per week
een paar keer per maand
zelden of nooit

 ga verder met vraag 7

Welke krant of welke kranten leest u dagelijks of vrijwel dagelijks?
Meer antwoorden mogelijk.
Ook buitenlandse of regionale kranten zijn mogelijk.
de Telegraaf
de Volkskrant
Trouw
NRC Handelsblad/NRC Next
Algemeen Dagblad
Metro
Spits
andere krant(en), nl:
……………………………………………………………………………………………………

5.

Als er in de krant binnenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over regeringsproblemen, hoe vaak leest u dat dan?
bijna altijd
vaak
zo nu en dan
zelden of nooit

6.

Als er in de krant buitenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over spanningen of besprekingen tussen verschillende landen,
hoe vaak leest u dat dan?
bijna altijd
vaak
zo nu en dan
zelden of nooit

7.

Als er in gezelschap over binnenlands nieuws wordt gesproken, doet u dan meestal mee met het gesprek, luistert u
met belangstelling, luistert u niet of heeft u geen belangstelling?
doet meestal mee
luistert met belangstelling
luistert niet of geen belangstelling

8.

Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen, tamelijk geïnteresseerd of niet geïnteresseerd?
zeer geïnteresseerd
tamelijk geïnteresseerd
niet geïnteresseerd
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9.

Hoe vaak in de week volgt u het NOS-journaal?
(vrijwel) dagelijks
3 à 4 keer per week
1 à 2 keer per week
minder dan 1 keer per week

10. Hoe vaak in de week volgt u het RTL4-journaal?
(vrijwel) dagelijks
3 à 4 keer per week
1 à 2 keer per week
minder dan 1 keer per week
11. Hoe vaak bezoekt u op het internet pagina's met informatie over politieke en maatschappelijke onderwerpen?
(vrijwel) dagelijks
3 à 4 keer per week
1 à 2 keer per week
minder dan 1 keer per week
12. Vindt u zichzelf aanhanger van een bepaalde politieke partij?
ja
nee
 ga verder met vraag 14
13. Zou u zich een zeer overtuigde aanhanger willen noemen, een overtuigde aanhanger of niet zo’n overtuigde aanhanger?
zeer overtuigde aanhanger
 ga verder met vraag 15
overtuigde aanhanger
 ga verder met vraag 15
niet zo’n overtuigde aanhanger
 ga verder met vraag 15
14. Voelt u zich meer aangetrokken tot één van de politieke partijen dan tot andere?
ja
nee
 ga verder met vraag 16
15. Van welke politieke partij bent u een aanhanger of tot welke partij voelt u zich aangetrokken?
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
Fortuyn (LPF)
Partij voor de Dieren
Partij één NL (Marco Pastors)
Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)
lokale partij
andere partij

Er volgen nu enkele vragen over het beleid dat de afgelopen drie jaar door de regering is gevoerd.
16. Allereerst de economische toestand van Nederland: denkt u dat de economische toestand door het gevoerde regeringsbeleid
gunstig, ongunstig, of niet gunstig maar ook niet ongunstig is beïnvloed?
gunstig
ongunstig
niet gunstig, maar ook niet ongunstig
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17. En denkt u dat de werkgelegenheid door het gevoerde regeringsbeleid gunstig, ongunstig, of niet gunstig maar ook niet
ongunstig is beïnvloed?
gunstig
ongunstig
niet gunstig, maar ook niet ongunstig
18. En denkt u dat uw persoonlijke financiële situatie door het gevoerde regeringsbeleid gunstig, ongunstig, of niet gunstig maar ook
niet ongunstig is beïnvloed?
gunstig
ongunstig
niet gunstig, maar ook niet ongunstig
19. Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met wat de regering in de afgelopen drie jaar heeft gedaan?
zeer tevreden
tevreden
niet tevreden, maar ook niet ontevreden
ontevreden
zeer ontevreden

De volgende vragen gaan over uw stemgedrag.
20. Op 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gaat u dan stemmen of weet u dat nog niet?
gaat wel stemmen
gaat niet stemmen
 ga verder met vraag 22
weet het nog niet
 ga verder met vraag 22
21. Op welke partij gaat u stemmen op 22 november?
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
Fortuyn (LPF)
Partij voor de Dieren
Partij één NL (Marco Pastors)
Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)
andere partij
blanco
ongeldig
weet nog niet op welke partij

Dan volgen nu enkele uitspraken
22. Sommige mensen vinden dat euthanasie altijd verboden moet zijn. Anderen vinden dat euthanasie mogelijk moet zijn als de
patiënt daarom vraagt. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen op een
lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat euthanasie moet worden verboden en 7 dat euthanasie mogelijk moet zijn?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4
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23. Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomens in ons land groter moeten worden. Anderen dat ze kleiner moeten
worden. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot
en met 7, waarbij de 1 betekent dat inkomensverschillen groter moeten worden en de 7 dat ze kleiner moeten worden?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

24. Sommige mensen vinden dat Nederland meer asielzoekers moet toelaten. Anderen dat Nederland de asielzoekers die hier al
zijn zoveel mogelijk moet terugsturen naar het land van herkomst. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7,
waarbij de 1 betekent dat er meer asielzoekers worden toegelaten en de 7 dat asielzoekers moeten worden teruggestuurd?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

25. Over de manier waarop de overheid optreedt tegen criminaliteit wordt verschillend gedacht. Waar zou u uzelf plaatsen op en
lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de overheid te hard optreedt en de 7 dat de overheid harder moet optreden?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

26. Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Anderen vinden dat
er geen kerncentrales moeten worden gebouwd omdat de gevaren te groot zijn. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1
tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat er snel kerncentrales moeten worden gebouwd en de 7 dat deze niet moeten worden
gebouwd?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

27. In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Anderen vinden
dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7,
waarbij de 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen betekent en de 7 dat zij zich geheel moeten aanpassen?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

28. Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Anderen vinden dat de Europese
eenwording al te ver is gegaan. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de
Europese eenwording nog verder zou moeten gaan en de 7 dat de eenwording al te ver is gegaan?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

29. Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Anderen vinden dat
Nederland dat altijd moet doen als daarom wordt gevraagd. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij
de 1 betekent dat Nederland nooit militairen moet leveren en de 7 dat Nederland altijd militairen moet leveren als daar om
wordt gevraagd?
Omcirkel het cijfer van uw keuze.
1

2

3

4

5

6

7

weet niet

De volgende vragen gaan over uw stemgedrag in het verleden en de gewenste partijen in de regering
30. De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in 2003 gehouden. Hebt u toen gestemd of niet?
ja
nee
 ga verder met vraag 34
mocht niet stemmen / niet stemgerechtigd
 ga verder met vraag 34
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31. Op welke partij hebt u toen gestemd?
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
LPF
Leefbaar Nederland
Partij voor de Dieren
andere partij
blanco
ongeldig

 ga verder met vraag 34
 ga verder met vraag 34

32. Hebt u bij de Tweede Kamer verkiezingen altijd op deze partij gestemd?
ja
nee
33. Bij het stemmen op een partij kan worden gekozen uit een lijst van kandidaten. Hebt u in 2003 op de nummer 1 van de lijst
gestemd of op een andere kandidaat?
nummer 1
andere kandidaat
34. Hebt u in 2005 gestemd bij het referendum over de Europese Grondwet?
ja
nee
 ga verder met vraag 36
mocht niet stemmen / niet stemgerechtigd
 ga verder met vraag 36
35. Hebt u toen voor of tegen de Europese Grondwet gestemd?
voor
tegen
ongeldig
blanco
36. Hebt u gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
ja
nee
mocht niet stemmen / niet stemgerechtigd
37. Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer moet er een nieuwe regering worden gevormd. Welke partijen moeten volgens u
deel uitmaken van de nieuwe regering?
Meer antwoorden mogelijk.
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
Fortuyn (LPF)
Partij voor de Dieren
Partij één NL (Marco Pastors)
Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)
andere partij
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38. Maakt het voor u veel, weinig of niets uit welke partijen in de regering komen?
veel
weinig
niets

Tot slot volgen nog enkele achtergrondvragen.
39. Beschouwt u zichzelf als gelovig?
ja
nee
40. Rekent u zichzelf tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en zo ja: tot welke?
geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 ga verder met vraag 42
Rooms Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerde kerken
Protestantse Kerk Nederland
Islam
andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
41. Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst?
1 keer per week of vaker
2 tot 3 keer per maand
1 keer per maand
minder dan 1 keer per maand
zelden of nooit
42. Er wordt wel eens gesproken over het bestaan van verschillende sociale klassen en groepen. Als u zichzelf tot een bepaalde
sociale klasse zou moeten rekenen, tot welke zou u zich dan rekenen?
de hogere klasse
de hogere middenklasse
de middenklasse
de hogere arbeidersklasse
de arbeidersklasse
43. Bent u lid van een vakbond?
ja
nee
44. Hebt u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee u twee jaar of langer bezig bent geweest?
ja
nee
 einde van de vragenlijst
45. Hebt u voor een of meer van deze opleidingen de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
ja
nee
 einde van de vragenlijst
46. Voor welke opleiding waarmee u 2 jaar of langer bezig bent geweest heeft u als laatste een akte, getuigschrift of diploma
behaald?
Lager Beroepsonderwijs, VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo, VMBO theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO
Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL)
Bachelor, Kandidaats, Hoger Beroepsonderwijs
Master, Doctoraal, (semi-)Wetenschappelijk Onderwijs, Universiteit

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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