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Vragenlijst NKO 2010 – Types
TYPEN PARTIJ LIJSTEN NKO 2010

TYPE_lijst_A1 of TYPE_lijst_A2 (indien meer antwoorden toegestaan):
1. CDA
[CDA]
2. PvdA
[PvdA]
3. VVD
[VVD]
4. GroenLinks
[GroenL]
5. SP
[SP]
6. D66
[D66]
7. ChristenUnie
[ChrUn]
8. SGP
[SGP]
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
[PvdV]
10. Partij voor de Dieren
[PvdD]
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)
[TON]
12. Blanco
[Blanco]
13. Ongeldig
[Ongeldig]
14. Lokale partij
[LokPartij]
15. Andere partij
[AndParty]
16. Weet niet
[WeetNiet]
TYPE_lijst_A3 of TYPE_lijst_A4 (indien meer antwoorden toegestaan):
1. CDA
[CDA]
2. PvdA
[PvdA]
3. VVD
[VVD]
4. GroenLinks
[GroenL]
5. SP
[SP]
6. D66
[D66]
7. ChristenUnie
[ChrUn]
8. SGP
[SGP]
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
[PvdV]
10. Partij voor de Dieren
[PvdD]
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)
[TON]
12. Lokale partij
[LokPartij]
13. Andere partij
[AndParty]
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Vragenlijst NKO 2010 – Types
De vragen gekenmerkt met een * zijn kernvragen.
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Controle
{Attributen: DK, RF}
{Start tijdmeting en datum vanaf variabele Controle.Intro, einde tijdmeting en datum na variabele Afsluiting.PeilAf, bereken
tussenliggende bloktijden}
Intro
>> ENQ: Controleer of gegevens correct zijn. <<
Om te beginnen zou ik graag enkele persoonsgegevens met u willen doornemen.
>> Toets 1 om verder te gaan. <<
M_V
(1 regel in een tabel, vullen met GBA-gegevens)
STEL VAST: Geslacht
1. Man
[Man]
2. Vrouw
[Vrouw]
Geboren
Wat is de geboortedatum van (persoon1)?
Lft
STEL VAST: Leeftijd in jaren.
Akk
(Persoon1) is dus: [leeftijd in jaren]?
BurgSt
Wat is op dit moment de burgerlijke staat van (persoon1)?
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Betrokkenheid bij de campagne
Verschil
Ik wil beginnen met een vraag over de campagne die aan de Kamerverkiezingen van 9 juni is voorafgegaan. Waren er naar uw
mening tijdens de campagne: →
1. grote inhoudelijke verschillen tussen de politieke partijen,
[GrVersch]
2. kleine verschillen of
[KlVersch]
3. in het geheel geen verschillen?
[GnVersch]
Gevolgd
Hebt u de verkiezingscampagne zeer intensief, intensief, niet zo intensief of in het geheel niet gevolgd?
1. Zeer intensief
[ZeerInt]
2. Intensief
[Intens]
3. Niet zo intensief
[NietInt]
4. In het geheel niet
[Niet]
HoeVaak
Hoe vaak leest u een krant. Is dat: →
1. vrijwel dagelijks,
2. een paar keer per week,
3. een paar keer per maand,
4. of leest u zelden of nooit een krant?

[ElkeDag]
[ElkeWeek]
[ElkeMnd]
[ZeldNooi]

CampNews *
Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, las u dat dan: →
1. bijna altijd,
[Altyd]
2. vaak,
[Vaak]
3. zo nu en dan of
[NuDan]
4. zelden of nooit?
[Zelden]
Debat *
In de week voorafgaand aan de verkiezingen werden op de televisie debatten gevoerd tussen de lijsttrekkers van de grote
politieke partijen. Hebt u: →
1. een of meer debatten helemaal gezien,
[GehDeb]
2. fragmenten van debatten gezien,
[FragDeb]
3. of hebt u de debatten helemaal niet gezien?
[GnDeb]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemgedrag
Gestemd *
Hebt u bij de Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Volmacht *
Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd?
1. Bij volmacht gestemd
2. Zelf gestemd

[StemVolm]
[StemZelf]

WelkPart *
Op welke partij hebt u gestemd?
TYPE_lijst_A1

NODK

Waarom *
>>ENQ: Indien de respondent een vaag of onduidelijk antwoord geeft, doorvragen.<<
Waarom hebt u op deze partij gestemd?
STRING[120]
WanStem *
Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen, was dat: →
1. op de dag van de verkiezingen zelf,
2. de laatste dagen voor de verkiezingen,
3. de laatste weken voor de verkiezingen,
4. een paar maanden van tevoren, of
5. wist u al langer van tevoren hoe u zou gaan stemmen?

[DagVerk]
[DgnVoor]
[WknVoor]
[MndVoor]
[LangVoor]

Tydstip *
Hoe laat hebt u gestemd?
1. Tussen 7.30 en 9.00 uur
2. Tussen 9.00 en 12.00 uur
3. Tussen 12.00 en 14.00 uur
4. Tussen 14.00 en 18.00 uur
5. Tussen 18.00 en 19.00 uur
6. Tussen 19.00 en 20.00 uur
7. Tussen 20.00 en 21.00 uur
8. Heeft eerder per post gestemd (vanuit buitenland)

[T730_9]
[T09_12]
[T12_14]
[T14_18]
[T18_19]
[T19_20]
[T20_21]
[StemVoor]

Lysttre1 *
>> ENQ: Lijsttrekker is de eerste persoon op de lijst <<
Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat?
1. Lijsttrekker
2. Andere kandidaat

[Lysttrek]
[AndKand]

BelReden *
>>ENQ: Indien de respondent een vaag of onduidelijke antwoord geeft, doorvragen.<<
Wat was de belangrijkste reden om op deze kandidaat te stemmen?
1. Was een vrouw
2. Was de beste kandidaat
3. Kandidaat steunt bepaalde belangen (bijvoorbeeld boeren)
4. Kandidaat uit de buurt / de regio (bijvoorbeeld ‘het noorden’, ‘Limburg’)
5. Kende de kandidaat persoonlijk
6. Anders, namelijk

[Vrouw]
[Beste]
[Belang]
[Regio]
[Kennis]
[AndReden]

AndReden *
STEL VAST: Wat was dan de belangrijkste reden?
STRING[120]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemgedrag
Lysttre2
U hebt gestemd op de lijsttrekker van (het/de) <WelkPart>. Ging het daarbij vooral om steun te geven aan de lijsttrekker of
om steun te geven aan (het/de) <WelkPart>?
1. Steun aan de lijsttrekker
[SteunL]
2. Steun aan de partij
[SteunP]
Lager
Als deze persoon geen lijsttrekker zou zijn geweest, maar op een lagere plaats zou hebben gestaan, zou u dan ook op deze
persoon hebben gestemd of zou u dan hebben gestemd op de persoon die dán lijsttrekker zou zijn geweest?
1. Deze persoon
[DezePers]
2. Lijsttrekker
[Lysttrek]
PLofPart
Als de lijsttrekker van (het/de) <WelkPart> niet op de lijst van (het/de) <WelkPart> zou hebben gestaan, maar op de lijst
van een ándere partij, zou u dan ook op deze persoon hebben gestemd, of zou u dan op iemand anders van (het/de)
<WelkPart> hebben gestemd?
1. Deze persoon
[ZelfdeP]
2. Ander persoon
[Ander]
PofPart
Als de kandidaat van (het/de) <WelkPart> waarop u hebt gestemd niet op de lijst van (het/de) <WelkPart> zou hebben
gestaan, maar op de lijst van een ándere partij, zou u dan ook op deze persoon hebben gestemd, of zou u dan op iemand anders
van (het/de) <WelkPart> hebben gestemd?
1. Deze persoon
[ZelfdeP]
2. Ander persoon
[Ander]
VolmGeg *
U hebt aangegeven dat u bij volmacht hebt gestemd. Aan wie hebt u die volmacht gegeven?
1. Partner
[Partner]
2. (stief, pleeg) Ouders
[Ouders]
3. (stief, pleeg) Kinderen
[Kinderen]
4. Ander in het huishouden
[AnderHH
5. Buren/vrienden
[BurenVr]
6. Anders
[Ander]
VolmAnd *
Hebt u bij de Tweede Kamerverkiezingen een volmacht van iemand anders gekregen om voor hem of haar te gaan stemmen?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
VolmGekr *
Van wie?
1. Partner
2. (stief, pleeg) Ouders
3. (stief, pleeg) Kinderen
4. Ander in het huishouden
5. Buren/vrienden
6. Anders
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemgedrag
StemNiet *
Hebt u serieus overwogen om niet te gaan stemmen?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

StemAndP *
($1 Hebt u serieus overwogen om op een andere partij te stemmen, dan op (het/de) <WelkPart>?)
($2 Hebt u serieus overwogen om op een partij te stemmen in plaats van <WelkPart>?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
WelkAndP *
>> ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
Op welke ($3 andere) partij of partijen?
TYPE_lijst_A4
NODK
NooitP
Was er een partij, of waren er partijen waar u nooit op zou stemmen?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

WelkPar1
>> ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
Welke?
TYPE_lijst_A4
NODK
NietGestemd
>>ENQ: Indien de respondent een vaag of onduidelijk antwoord geeft, doorvragen.<<
U hebt niet gestemd. Kunt u ook zeggen waarom niet?
[STRING120]
WanNStem *
Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen, was dat: →
1. op de dag van de verkiezingen zelf,
2. de laatste dagen voor de verkiezingen,
3. de laatste weken voor de verkiezingen,
4. een paar maanden van tevoren of
5. wist u al langer van tevoren dat u niet zou gaan stemmen?

[DagVerk]
[DgnVoor]
(WknVoor]
[MndVoor]
[LangVoor]

WelkPar2 *
>> ENQ: Slechts één antwoord mogelijk. <<
Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd?
TYPE_lijst_A1

NODK
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Vertrouwen en opvattingen stemproces
Algemeen
Hoeveel vertrouwen hebt u in het algemeen in een eerlijk verloop van de verkiezingen. Is dat: 
1. zeer veel,
[ZeerVeel]
2. veel,
[Veel]
3. niet veel maar ook niet weinig,
[NietNiet]
4. weinig of
[Weinig]
5. zeer weinig vertrouwen?
[ZeerWnig]
StemComp
>> ENQ: Met stemcomputer wordt zowel bedoeld: het stemmen via het aanraken van een beeldscherm (stemcomputer) als het
drukken op een knop en vervolgens de keuze bevestigen (stemmachine). <<
Er zijn verschillende manieren waarop kan worden gestemd: per stemcomputer of met een papieren stembiljet. Hoeveel
vertrouwen hebt u in stemmen per stemcomputer, is dat: →
1. zeer veel,
[ZeerVeel]
2. veel,
[Veel]
3. niet veel maar ook niet weinig,
[NietNiet]
4. weinig of
[Weinig]
5. zeer weinig vertrouwen?
[ZeerWnig]
Papier
En in stemmen met een papieren stembiljet?
1. Zeer veel vertrouwen
2. Veel vertrouwen
3. Niet veel maar ook niet weinig vertrouwen
4. Weinig vertrouwen
5. Zeer weinig vertrouwen

[ZeerVeel]
[Veel]
[NietNiet]
[Weinig]
[ZeerWnig]

Voorkeur
Als u zou kunnen kiezen, wat zou dan uw voorkeur zijn. Is dat: 
1. stemmen met de stemcomputer,
2. stemmen met een papieren stembiljet,
3. of hebt u geen voorkeur?

[Stemcomp]
[PapierB]
[GeenVoor]

Betrouw
Vindt u stemmen met de stemcomputer ten opzichte van stemmen met een papieren stembiljet: 
1. meer betrouwbaar,
[MeerBetr]
2. minder betrouwbaar,
[MindBetr]
3. of is er geen verschil?
[GeenVers]
VolmOord
Mensen mogen iemand anders voor hen laten stemmen. Het zogenoemde stemmen per volmacht. Wat denkt u, moet iedereen
voortaan zelf zijn stem uitbrengen, moet het stemmen per volmacht mogelijk blijven of heeft u geen duidelijke voorkeur?
1. Iedereen moet voortaan zelf zijn stem uitbrengen
[ZelfStem]
2. Het stemmen per volmacht moet mogelijk blijven
[Volmacht]
3. Geen duidelijke voorkeur
[GeenVoor]
Identificatie
Bij het stemmen moeten mensen zich legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs. Bent u het daarmee eens of oneens?’
1. Eens
[Eens]
2. Oneens
[Oneens]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Opiniepeilingen
Peiling
Voorafgaand aan verkiezingen worden nogal eens opiniepeilingen gehouden om er achter te komen wat mensen van plan zijn
te gaan stemmen. Hoe vaak bent u in de laatste weken voor de Tweede-Kamerverkiezingen uitslagen van opiniepeilingen
tegengekomen in de krant en op de radio en televisie, was dat: →
1. vrijwel nooit,
[Nooit]
2. wel eens,
[WelEens]
3. meermalen, of
[Mrmalen]
4. zeer vaak?
[ZeerVaak]
Invloed1
Hebben deze peilingen uw stemgedrag sterk beïnvloed, een beetje beïnvloed of helemaal niet beïnvloed?
1. Sterk beïnvloed
[SterkB]
2. Een beetje beïnvloed
[BeetB]
3. Helemaal niet beïnvloed
[NietB]
Invloed2
Hebben deze peilingen uw beslissing om wel of niet te gaan stemmen sterk beïnvloed, een beetje beïnvloed of helemaal niet
beïnvloed?
1. Sterk beïnvloed
[SterkB]
2. Een beetje beïnvloed
[BeetB]
3. Helemaal niet beïnvloed
[NietB]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemwijzers
StemWyz
Kent u één of meer stemwijzers op internet, waar mensen kunnen uitzoeken met welke partij ze het het meeste eens zijn?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Gebruikt
Hebt u voorafgaande aan de verkiezingen één of meer stemwijzers serieus ingevuld?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Advies
Welk advies of welke adviezen gaf de stemwijzer of gaven de stemwijzers?
>> ENQ: Meer partijen mogelijk indien meer dan één keer ingevuld. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
TYPE_lijst_A4
StemwGest
Heeft het gebruik van een stemwijzer uw beslissing om wel of niet te gaan stemmen sterk beïnvloed, een beetje beïnvloed of
helemaal niet beïnvloed?
1. Sterk beïnvloed
[SterkB]
2. Een beetje beïnvloed
[BeetB]
3. Helemaal niet beïnvloed
[NietB]
StemwInvl
En heeft het gebruik van een stemwijzer uw keuze voor een bepaalde partij sterk beïnvloed, een beetje beïnvloed of helemaal
niet beïnvloed?
1. Sterk beïnvloed
[SterkB]
2. Een beetje beïnvloed
[BeetB]
3. Helemaal niet beïnvloed
[NietB]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Sociale en maatschappelijke problemen
ProblVer1
Wat was voor u persoonlijk het belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen?
STRING[60]
ProblVer2
Wat was voor u persoonlijk het op één na belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen?
STRING[60]
ProblNed1
Wat is volgens u op dit moment het belangrijkste politieke probleem voor Nederland?
STRING[60]
ProblNed2
Wat is volgens u op dit moment het op één na belangrijkste politieke probleem voor Nederland?
STRING[60]
WelkPar1
Welke partij is volgens u het beste in staat het probleem van <ProblNed> op te lossen?
TYPE_lijst_A3
WelkPar2
Welke partij is volgens u het beste in staat het probleem van <ProblNed2> op te lossen?
TYPE_lijst_A3
Macht
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 1. <<
Sommige mensen zeggen dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is. Anderen zeggen dat het een groot verschil
maakt. Als 1 betekent dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is en 5 dat het een groot verschil maakt, waar plaatst
u dan uzelf?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Sociale en maatschappelijke problemen
Stemmen
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 2. <<
Sommige mensen zeggen dat waar je op stemt niets uitmaakt voor wat er gebeurt. Anderen zeggen dat het heel veel kan
uitmaken voor wat er gebeurt. Als 1 betekent dat waar je op stemt helemaal niets uitmaakt voor wat er gebeurt en 5 dat het heel
veel kan uitmaken voor wat er gebeurt, waar plaatst u dan uzelf?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
PrestReg
Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar. Heeft de regering volgens u haar werk
zeer goed gedaan, goed, slecht of zeer slecht?
1. Zeer goed
[ZeerGoed]
2. Goed
[Goed]
3. Slecht
[Slecht]
4. Zeer slecht
[ZeerSl]
OpvatParty
Is er een politieke partij die uw opvattingen redelijk goed weergeeft?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

WelkPart3
STEL VAST: Aan welke partij denkt u dan?
TYPE_lijst_A3
OpvatPL
Los van wat u vindt van hun politieke partij, is er een partijleider die uw opvattingen redelijk goed weergeeft?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
WelkePL
>> ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
STEL VAST: Aan welke partijleider(s) denkt u dan?
1. Jan-Peter Balkenende
[Balkende]
2. Job Cohen
[Cohen]
3. Mark Rutte
[Rutte]
4. Alexander Pechtold
[Pechtold]
5. Femke Halsema
[Halsema]
6. Emile Roemer
[Roemer]
7. Geert Wilders
[Wilders]
8. André Rouvoet
[Rouvoet]
9. Kees van der Staaij
[Staaij]
10. Marianne Thieme
[Thieme]
11. Rita Verdonk
[Verdonk]
12. Anders, namelijk
[Anders]
AnderePL
STEL VAST: Welke partijleider dan?
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemkans
Intro
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 3. <<
Ik noem u nu een aantal partijen. Wilt u telkens op een lijn van 1 tot en met 10 aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u er ooit op
zult stemmen. Daarbij betekent 1 dat u nooit op deze partij zult stemmen en 10 dat u zeker ooit op deze partij zult stemmen.
Als u een partij niet kent, zegt u het dan gerust.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
StemCDA *
Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op het CDA zult stemmen?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Acht
9. Negen
10. Tien
11. Kent partij niet

[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[Acht]
[Negen]
[Tien]
[PartyNiet]

StemPvdA *
En op de PvdA?
TYPE_StemCDA
StemVVD *
En op de VVD?
TYPE_StemCDA
StemD66 *
En hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op D66 zult stemmen?
TYPE_StemCDA
StemGrL *
En op GroenLinks?
TYPE_StemCDA
StemSP *
En op de SP?
TYPE_StemCDA
StemPVV *
En hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders zult stemmen?
TYPE_StemCDA
StemChrU *
En op de ChristenUnie?
TYPE_StemCDA
StemSGP *
En op de SGP?
TYPE_StemCDA
StemPvdD *
En op de Partij voor de Dieren?
TYPE_StemCDA
StemTON *
En hoe waarschijnlijk is het ten slotte dat u ooit op de partij Trots op Nederland van Rita Verdonk zult stemmen?
TYPE_StemCDA

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

21

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Stemkans

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

22

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke issues (partijplaatsing)
Intro
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de standpunten van politieke partijen.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
KernCDA *
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 4. <<
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 het CDA 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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
KernPvdA *
En de PvdA?
TYPE_KernCDA
KernVVD *
En de VVD?
TYPE_KernCDA
KernD66 *
En D66?
TYPE_KernCDA
KernPVV *
En de PVV?
TYPE_KernCDA
KernSP *
En de SP?
TYPE_KernCDA
KernZelf *
En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?
TYPE_KernCDA
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EurCDA *
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 5. <<
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 het CDA 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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
EurPvdA *
En de PvdA?
TYPE_EurCDA
EurVVD *
En de VVD?
TYPE_EurCDA
EurD66 *
En D66?
TYPE_EurCDA
EurPVV *
En de PVV?
TYPE_EurCDA
EurSP *
En de SP?
TYPE_EurCDA
EurZelf *
En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?
TYPE_EurCDA
MilZelf
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 6. <<
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 daarom wordt
gevraagd?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
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LiReCDA *
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 7. <<
In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke mate u vindt dat
een partij links of rechts is. Als u een partij niet kent, zegt u het dan gerust.
Waar zou u het CDA plaatsen?
0. Nul
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Acht
9. Negen
10. Tien
11. Kent partij niet

[Nul]
[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[Acht]
[Negen]
[Tien]
[PartyNiet]

LiRePvdA *
En de PvdA?
TYPE_LiReCDA
LiReVVD *
En de VVD?
TYPE_LiReCDA
LiReD66 *
En waar zou u D66 plaatsen?
TYPE_LiReCDA
LiReGrL *
En GroenLinks?
TYPE_LiReCDA
LiReSP *
En de SP?
TYPE_LiReCDA
LiRePVV *
En waar zou u de Partij van de Vrijheid van Geert Wilders plaatsen?
TYPE_LiReCDA
LiReChrU *
En de ChristenUnie?
TYPE_LiReCDA
LiReSGP *
En de SGP?
TYPE_LiReCDA
LiRePvdD *
En de Partij voor de Dieren?
TYPE_LiReCDA
LiReTON *
En waar zou u tenslotte Trots op Nederland van Rita Verdonk plaatsen?
TYPE_LiReCDA
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LiReZelf *
>> ENQ: KAART 7. <<
Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen.
Noemt u maar het cijfer dat op u van toepassing is.
0. Nul
[Nul]
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
8. Acht
[Acht]
9. Negen
[Negen]
10. Tien
[Tien]

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

29

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Partijplaatsing links - rechts

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

30

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Tevredenheid met de democratie
DemocrNL *
Bent u over het algemeen genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet erg tevreden of helemaal niet tevreden over de manier
waarop de democratie in Nederland functioneert?
1. Zeer tevreden
[ZeerTevr]
2. Tamelijk tevreden
[Tevreden]
3. Niet erg tevreden
[NietTevr]
4. Helemaal niet tevreden
[ZeerOnte]
DemocrEU
En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, bent u daarover zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet erg
tevreden of helemaal niet tevreden?
1. Zeer tevreden
[ZeerTevr]
2. Tamelijk tevreden
[Tevreden]
3. Niet erg tevreden
[NietTevr]
4. Helemaal niet tevreden
[ZeerOnte]
Afspieg
Zijn de opvattingen van Kamerleden een goede afspiegeling van de opvattingen van de kiezers, een redelijke goede, een niet zo
goede of een slechte?
1. Goede
[Goede]
2. Redelijk goede
[RedGoed]
3. Niet zo goede
[NietGoed]
4. Slechte
[Slechte]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Vertrouwen in toekomstige MP
IntroMP
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 8. <<
Ik noem u telkens de naam van een mogelijke kandidaat voor de post van minister-president. Wilt u door middel van een cijfer
tussen 1 en 7 aangeven hoeveel vertrouwen u in deze persoon zou hebben als minister-president, waarbij de 1 staat voor veel
vertrouwen en de 7 voor weinig vertrouwen. Als u een kandidaat niet kent zegt u het dan gerust.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
MPVVD
Hoeveel vertrouwen hebt u in Mark Rutte als minister-president?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Kent kandidaat niet

[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[KandNiet]

MPPvdA
En in Job Cohen?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Kent kandidaat niet

[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[KandNiet]

MPCDA
En in Jan-Peter Balkenende?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Kent kandidaat niet

[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[KandNiet]

MPPVV
En in Geert Wilders?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
8. Kent kandidaat niet

[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
[KandNiet]

MPD66
En hoeveel vertrouwen hebt u tenslotte in Alexander Pechtold als minister-president?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
8. Kent kandidaat niet
[KandNiet]
OPM: BLOK DEFINITIEF SKON

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

33

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Vertrouwen in toekomstige MP

fenn versie 1.0 d.d. 26-05-2010

34

Vragenlijst NKO 2010 – Blok Zelfvertrouwen en cynisme
Kamerl *
Ik lees u nu enkele uitspraken voor. Wilt u voor elke uitspraak zeggen of dit volgens u zo is of niet zo is?
Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.
1. Dat is zo
[IsZo]
2. Dat is niet zo
[IsNietZo]
MynStem *
De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening.
1. Dat is zo
[IsZo]
2. Dat is niet zo
[IsNietZo]
Invloed *
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek.
1. Dat is zo
2. Dat is niet zo

[IsZo]
[IsNietZo]

Actief *
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 9. <<
Ik lees u weer een aantal uitspraken voor. Wilt u aan de hand van de toonkaart telkens zeggen in welke mate u het eens of
oneens bent met de uitspraak.
Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Mee oneens
4. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[Oneens]
[HlmOneen]

ZichtOp
Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land.
1. Helemaal mee eens
[HlmEens]
2. Mee eens
[Eens]
3. Mee oneens
[Oneens]
4. Helemaal mee oneens
[HlmOneen]
Moeilijk
Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt.
1. Helemaal mee eens
[HlmEens]
2. Mee eens
[Eens]
3. Mee oneens
[Oneens]
4. Helemaal mee oneens
[HlmOneen]
Beloftes
Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Mee oneens
4. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[Oneens]
[HlmOneen]

EignBel
Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Mee oneens
4. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolVrind
Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden.
1. Helemaal mee eens
[HlmEens]
2. Mee eens
[Eens]
3. Mee oneens
[Oneens]
4. Helemaal mee oneens
[HlmOneen]
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Verlicont
Meestal verliezen onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer al snel het contact met de mensen in het land.
1. Helemaal mee eens
[HlmEens]
2. Mee eens
[Eens]
3. Mee oneens
[Oneens]
4. Helemaal mee oneens
[HlmOneen]
PolEerl
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 10. <<
Ik lees u weer een aantal uitspraken voor. Wilt u aan de hand van de volgende toonkaart telkens zeggen in welke mate u het
eens of oneens bent met de uitspraak.
Politici zijn eerlijk.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolZakvul
Politici zijn zakkenvullers.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolBelof
Politici houden zich aan hun beloftes.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolCorrupt
Politici zijn corrupt.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolBetrouw
Politici zijn betrouwbaar.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolPraat
Politici hebben alleen maar mooie praatjes.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]
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PolBewust
Politici begrijpen niets van wat er in de samenleving leeft.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolDaad
Politici zijn goed in staat belangrijke problemen op te lossen.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

PolAlgCom
De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

Praten
>> ENQ: KAART 10. <<
En in hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Er zijn slechts weinig mensen met wie ik echt kan praten.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

Helpen
Er is altijd iemand die mij kan helpen.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

Steek
Vaak voel ik me in de steek gelaten.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

Belang
Er is niemand die speciale belangstelling voor mij heeft.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]
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Intro
Nu ga ik u enkele vragen stellen over mogelijke lidmaatschappen en uw politieke actiebereidheid.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
Milieu *
Bent u lid van een Milieu- en natuurorganisatie?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Vrede *
Van een organisatie gericht op de derde wereld, mensenrechten of de vrede?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Vakbond1 *
Van een vakbond?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Beroep *
Van een beroepsorganisatie of beroepsvereniging?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Wrkgever *
Van een werkgeversorganisatie?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Buurt *
Van een buurt-, wijk of gezelligheidsvereniging?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Muziek *
Van een muziek- of cultuurvereniging?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Sport *
Van een sportvereniging?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Kerk *
Van een kerk of levensbeschouwelijke organisatie?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

Ander *
En bent u nog lid van een andere vereniging?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

WelkeVer *
>> ENQ: Maximaal twee andere verenigingen, duidelijk van elkaar onderscheiden d.m.v. een puntkomma ( ; ). <<
STEL VAST: Van welke?
STRING[60]
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Vakbond2
STEL VAST: Zijn andere leden van uw huishouden lid van een vakbond?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t., eenpersoons huishouden
[NVT]
KansActi *
Stel: de Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat u zeer onrechtvaardig of verkeerd vindt. Hoe groot is de kans dat u zou
proberen daar iets tegen te doen, is die kans: →
1. zeer groot,
[ZeerGr]
2. groot,
[Groot]
3. klein, of
[Klein]
4. zeer klein?
[ZeerKl]
Acties *
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 11
Meer dan één antwoord mogelijk. <<
Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Wilt u
de volgende mogelijkheden bekijken, en mij dan zeggen van welke daarvan u in de afgelopen 5 jaar gebruik hebt gemaakt?
1. Radio, televisie of krant ingeschakeld
[Media]
2. Politieke partij of organisatie ingeschakeld
[Politiek]
3. Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst,
hoorzitting of discussiebijeenkomst
[Hoorz]
4. Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar
[Ambten]
5. Meegedaan aan een actiegroep
[ActieGr]
6. Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie
[Demonstr]
7. Via Internet, email of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie
[Internet]
8. Iets anders
[Anders]
9. Geen van deze
[GeenDeze]
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Kerken
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 12. <<
Ik noem u nu een aantal instellingen. Wilt u mij voor de volgende instellingen zeggen of u daar heel erg veel, tamelijk veel, niet
zo veel of helemaal geen vertrouwen in hebt.
Hoeveel vertrouwen hebt u in de kerken?
1. Erg veel vertrouwen
2. Tamelijk veel vertrouwen
3. Niet zo veel vertrouwen
4. Helemaal geen vertrouwen

[ErgVeel]
[TamVeel]
[NietVeel]
[HlmGeen]

Leger
En in het leger?
TYPE_Kerken
Rechter
En in rechters?
TYPE_Kerken
Pers
En hoeveel vertrouwen hebt u in de pers?
TYPE_Kerken
Politie
En in de politie?
TYPE_Kerken
Regering
En in de regering?
TYPE_Kerken
TKamer
En hoeveel vertrouwen hebt u in de Tweede Kamer?
TYPE_Kerken
Ambtenaren
En in ambtenaren?
TYPE_Kerken
GBedrijf
En in grote bedrijven?
TYPE_Kerken
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EurUnie
En hoeveel vertrouwen hebt u in de Europese Unie?
TYPE_Kerken
NAVO
En in de NAVO?
TYPE_Kerken
PolParty
En in politieke partijen?
TYPE_Kerken
Banken
En hoeveel vertrouwen hebt u tenslotte in de banken?
TYPE_Kerken
SocVertr
Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in
de omgang met mensen?
1. De meeste mensen zijn wel te vertrouwen
[Vertrouw]
2. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen
[Voorzich]
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Vr33CCO
De volgende vragen gaan over de economische situatie van Nederland. Vindt u dat in het algemeen de economische situatie van
ons land de afgelopen twaalf maanden beter is geworden, slechter of hetzelfde is gebleven?
1. Beter geworden
[Beter]
2. Slechter geworden
[Slechter]
3. Hetzelfde gebleven
[Zelfde]
Vr36CCO
En wat denkt u van de komende twaalf maanden. Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland dan beter worden,
slechter worden of hetzelfde blijven?
1. Beter worden
[Beter]
2. Slechter worden
[Slechter]
3. Hetzelfde blijven
[Zelfde]
Vr46CCO
Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een
gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen of noch het een noch het ander.
1. Gunstige tijd
[Gunstig]
2. Noch gunstig, noch ongunstig
[GunOngun]
3. Ongunstige tijd
[Ongun]
Vr54CCO
Dan nu een vraag over de financiële situatie van uw huishouden. Is die financiële situatie volgens u de laatste twaalf maanden
beter geworden, slechter of ongewijzigd gebleven?
1. Beter geworden
[Beter]
2. Slechter geworden
[Slechter]
3. Ongewijzigd gebleven
[Ongewijz]
Vr60CCO
Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden. Zal deze in de komende twaalf maanden beter worden, slechter
of ongewijzigd blijven?
1. Beter worden
[Beter]
2. Slechter worden
[Slechter]
3. Ongewijzigd blijven
[Ongewijz]
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GodsdPar *
Vindt u dat politieke partijen geheel los moeten staan van godsdienst, of bent u van mening dat er ook politieke partijen moeten
zijn die gebaseerd zijn op godsdienst?
1. Politieke partijen moeten geheel los staan van godsdienst
[Los]
2. Er moeten ook politieke partijen zijn die gebaseerd zijn op godsdienst [NietLos]
GodsdSch *
Vindt u dat scholen geheel los moeten staan van godsdienst, of bent u van mening dat er ook scholen moeten zijn die gebaseerd
zijn op godsdienst?
1. Scholen moeten geheel los staan van godsdienst
[Los]
2. Er moeten ook scholen zijn die gebaseerd zijn op godsdienst
[NietLos]
KathPC
Als u denkt aan scholen die gebaseerd zijn op godsdienst, vindt u dat er afzonderlijke rooms-katholieke en protestantschristelijke scholen moeten kunnen zijn of dat zij volgens u in een algemeen christelijk verband moeten zijn opgenomen?
1. Afzonderlijk rooms-katholiek en protestants-christelijk
[RKProtest]
2. Algemeen christelijk verband
[AlgChris]
Islamsch
En vindt u dat er ook scholen op Islamitische grondslag moeten kunnen zijn?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Wegwyzer *
Bent u het met de volgende uitspraak helemaal eens, eens, oneens of helemaal oneens.
Het geloof is voor de politiek een goede wegwijzer.
1. Helemaal eens
[HlmEens]
2. Eens
[Eens]
3. Oneens
[Oneens]
4. Helemaal oneens
[HlmOneen]
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Intro
Nu ga ik u enkele vragen stellen over Europa.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
LidmEU
Vindt u het lidmaatschap van Nederland van de EU in het algemeen gesproken: →
1. een goede zaak,
[Goed]
2. een slechte zaak, of
[Slecht]
3. noch goed, noch slecht?
[NochNoch]
TurkyeEU
Volgens sommige mensen moet Turkije op termijn lid kunnen worden van de Europese Unie, als dat land voldoet aan
voorwaarden van democratie en mensenrechten. Volgens andere mensen mag Turkije nooit lid worden de EU.
Wat vindt u?
1. Turkije mag onder voorwaarden lid worden van de EU
[MagVoorw]
2. Turkije mag nooit lid worden van de EU
[MagNooit]
SnelhEU
>> ENQ: OVERHANDIG KAART 13. <<
Kunt u op een schaal van 1 tot 7 aangeven hoe snel volgens u op dit moment het opbouwproces in Europa verloopt, waarbij de
1 staat voor stilstand en de 7 voor zeer snel.
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
SnelWens
En welke snelheid van het opbouwproces zou u wensen?
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf
6. Zes
7. Zeven
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KeuzeTK
Hoe tevreden bent u over de manier waarop Tweede Kamerleden in Nederland worden gekozen. Bent u daarover: →
1. helemaal niet tevreden,
[HlmNtTev]
2. niet zo tevreden,
[NietTevr]
3. tamelijk tevreden of
[TamTevr]
4. zeer tevreden?
[ZeerTevr]
Burgem
Bent u het met de volgende uitspraken helemaal eens, eens, niet mee eens maar ook niet mee oneens, oneens of helemaal
oneens. De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente.
1. Helemaal eens
[HlmEens]
2. Eens
[Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens
[NietNiet]
4. Oneens
[Oneens]
5. Helemaal oneens
[HlmOneen]
Referend
Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een
referendum. Bent u het daarmee: →
1. helemaal eens,
[HlmEens]
2. eens,
[Eens]
3. niet mee eens, niet mee oneens,
[NietNiet]
4. oneens, of
[Oneens]
5. helemaal oneens?
[HlmOneen]
MinPres
De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. Bent u het daarmee: →
1. helemaal eens,
[HlmEens]
2. eens,
[Eens]
3. niet mee eens, niet mee oneens,
[NietNiet]
4. oneens, of
[Oneens]
5. helemaal oneens?
[HlmOneen]
Regio
Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. Bent u
het daarmee: →
1. helemaal eens,
[HlmEens]
2. eens,
[Eens]
3. niet mee eens, niet mee oneens,
[NietNiet]
4. oneens, of
[Oneens]
5. helemaal oneens?
[HlmOneen]
Koning
Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. Bent u het daarmee: →
1. helemaal eens,
2. eens,
3. niet mee eens, niet mee oneens,
4. oneens, of
5. helemaal oneens?

[HlmEens]
[Eens]
[NietNiet]
[Oneens]
[HlmOneen]

DemProb
Een democratie kent vele problemen, maar is de beste vorm van regeren die er is. Bent u het daarmee: →
1. helemaal eens,
[HlmEens]
2. eens,
[Eens]
3. niet mee eens, niet mee oneens,
[NietNiet]
4. oneens, of
[Oneens]
5. helemaal oneens?
[HlmOneen]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Afsluiting en werving
Overhand
>> ENQ: Vertel OP dat er een schriftelijke vragenlijst komt. Vraag OP deze vragenlijst ook in te vullen en terug te sturen in de
retourenvelop.
Geef aan of de vragenlijst door u wordt achtergelaten. <<
1. Ja, vragenlijst wordt achtergelaten
[Achter]
2. Nee, OP weigert vragenlijst in te vullen.
[Weiger]
NODK, NORF
NrSchrif
>> ENQ: Neem het navolgende WE_ID over op de schriftelijke vragenlijst.
WE_ID
:  […………]
Controleer of u het nummer juist hebt overgenomen.
Neem vervolgens de geboortedatum, leeftijd en geslacht van OP over.
Geboren
:  […………]
Leeftijd
:  […………]
Geslacht
:  […………]
Toets vervolgens het volgnummer van de schriftelijke vragenlijst in.
De “A” in 1e positie. Gebruik geen spaties. <<
Achterl
>> ENQ: Overhandig de schriftelijke lijst en ook de retourenvelop. Benadruk het formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en
op te sturen.
Bied eventueel aan om na een paar dagen terug te bellen.
Toets 1 om verder te gaan. <<
Werving
Waarschijnlijk worden er over vier jaar weer parlementsverkiezingen gehouden. Mag ik u rond die tijd nogmaals interviewen
over uw politieke opvattingen?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Peilaf
Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
>> ENQ: Toets <1> om het interview af te sluiten. <<
Afsluiten?
1. Ja
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