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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:
1. CDA
2. PvdA
3. VVD
4. GroenLinks
5. SP
6. D66
7. ChristenUnie
8. SGP
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
10. Partij voor de Dieren
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)
12. Lokale partij
13. Andere partij
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[CDA]
[PvdA]
[VVD]
[GroenL]
[SP]
[D66]
[ChrUn]
[SGP]
[PvdV]
[PvdD]
[TON]
[LokPartij]
[AndParty]
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Vragenlijst NKO 2010 – Types
TYPE_lijst_B1 of TYPE_lijst_B2 (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. Fortuijn (LPF)
[LPF]
12. Partij één NL (Marco Pastors)
[eenNL]
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)
[PvN]
14. Blanco
[Blanco]
15. Ongeldig
[Ongeldig]
16. Lokale partij
[LokPartij]
17. Andere partij
[AndParty]
18. Weet niet
[WeetNiet]

TYPE_lijst_B3:
1. CDA
2. PvdA
3. VVD
4. GroenLinks
5. SP
6. D66
7. ChristenUnie
8. SGP
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)
10. Partij voor de Dieren
11. Fortuijn (LPF)
12. Partij één NL (Marco Pastors)
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)
14. Lokale partij
15. Andere partij
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[CDA]
[PvdA]
[VVD]
[GroenL]
[SP]
[D66]
[ChrUn]
[SGP]
[PvdV]
[PvdD]
[LPF]
[eenNL]
[PvN]
[LokPartij]
[AndParty]
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Vragenlijst NKO 2010 – Types
TYPE_lijst_C1 of TYPE_lijst_C2 (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. LPF
[LPF]
12. Leefbaar Nederland
[LeefNL]
13. KVP/RKSP
[KVP_RKSP]
14. ARP
[ARP]
15. CHU
[CHU]
16. SDAP
[SDAP]
17. CPN
[CPN]
18. PSP
[PSP]
19. PPR
[PPR]
20. RPF
[RPF]
21. GPV
[GPV]
22. Andere partij
[AndParty]
23. Blanco
[Blanco]
24. Ongeldig
[Ongeldig]
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Vragenlijst NKO 2010 – Types
De vragen gekenmerkt met een * zijn kernvragen.
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Opening
IntroA
O.P.
Adres
Postcode
Woonplaats

: (naam persoon, met leeftijd, geb. datum, geslacht)
: (straat, huisnr, huisnrtoev)
: (postcode)
: (woonplaats)

Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ......... van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ik bel u in verband met het Nationaal Kiezers Onderzoek. Wij hebben u daarover een brief gestuurd.
Komt het uit als ik de vragen voor dit onderzoek nu met u doorneem?
1. Ga verder
2. Afspraak noodzakelijk
3. Nonrespons

[GaVerder]
[Afspr]
[NR]
NODK, NORF

MaakAfspr
>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor Afspraak <<
MaakNonr
>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor NonRespons <<
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Opening
N.B. Alle Respondenten

IntroA

O.P.
Adres
Postcode
Woonplaats

: (naam persoon, met leeftijd, geb. datum, geslacht)
: (straat, huisnr, huisnrtoev)
: (postcode)
: (woonplaats)

Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ......... van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ik bel u in verband met het Nationaal Kiezers Onderzoek. Wij hebben u daarover een brief gestuurd.
Komt het uit als ik de vragen voor dit onderzoek nu met u doorneem?
1. Ga verder
2. Afspraak noodzakelijk
3. Nonrespons

[GaVerder]
[Afspr]
[NR]
nodk, norf

[Afspr]

anders

MaakAfspr
>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor Afspraak <<

IntroA = [NR]

anders

MaakNonr
>> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor NonRespons <<

Endblok
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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 Controle
N.B. Alle Respondenten
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]

Nodk, Norf

Geboren
Wat is de geboortedatum van (persoon1)?

Wn /wg

Lft

datum

STEL VAST: Leeftijd in jaren.

Geboren = datum

Geboren = wn / wg

Akk
(Persoon1) is dus: [leeftijd in jaren] ?

BurgSt
Wat is op dit moment de burgerlijke staat van (persoon1)?

Endblok
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke interesse en communicatie
Intro
Nu wil ik u graag enkele vragen stellen over uw politieke interesse.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
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]

KrantBin *
Als er in de krant binnenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over regeringsproblemen, leest u dat dan: →
1. bijna altijd,
[BAltijd]
2. vaak,
[Vaak]
3. zo nu en dan, of
[ZoNudan]
4. zelden of nooit?
[ZeldNooi]
Gesprek *
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?
1. Doet meestal mee
[DoetMee]
2. Luistert met belangstelling
[LuisBela]
3. Luistert niet of geen belangstelling
[LuisNiet]
KrantBui *
Als er in de krant buitenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over spanningen of besprekingen tussen verschillende landen, hoe
vaak leest u dat dan: →
1. bijna altijd,
[BAltijd]
2. vaak,
[Vaak]
3. zo nu en dan, of
[ZoNudan]
4. zelden of nooit?
[ZeldNooi]
IntPoli *
Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen, tamelijk geïnteresseerd of niet geïnteresseerd?
1. Zeer geïnteresseerd
[ZeerInt]
2. Tamelijk geïnteresseerd
[TamInt]
3. Niet geïnteresseerd
[NietInt]
WelkKran *
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. <<
>> ENQ: Ook buitenlandse of regionale kranten zijn mogelijk. <<
Welke krant of welke kranten leest u dagelijks of vrijwel dagelijks?
1. De Telegraaf
[Telegra]
2. De Volkskrant
[Volkskr]
3. Trouw
[Trouw]
4. NRC Handelsblad
[NrcHand]
5. NRC Next
[NrcNext]
6. Algemeen Dagblad
[AlgDagbl]
7. Metro
[Metro]
8. Spits
[Spits]
9. Andere krant(en), nl....
[AndKrant]
AndKrant *
STEL VAST: Welke krant(en)?
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke interesse en communicatie
Intro

N.B. Alle Respondenten
Nu wil ik u graag enkele vragen stellen over u politieke interesse

Hoevaak
Hoe vaak leest u een krant

Hoevaak <> [ZeldNooi]

Hoevaak = [ZeldNooi]

KrantBin
Hoe vaak leest u krant binnenlands nieuws regeringsproblemen

Gesprek
Meedoen met het gesprek

Hoevaak <> [ZeldNooi]

Hoevaak = [ZeldNooi]

KrantBui
Hoe vaak leest u krant buitenlands nieuws spanningen

IntPoli
Geïnteresseerd in politieke onderwerpen

anders

Hoevaak = [ElkeDag], [ElkeWeek]
WelkKran
Welke krant(en) leest u vrijwel dagelijks?

WelkKran = [AndKrant]

anders

AndKrant
Welke krant(en) dan?
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke interesse en communicatie
NOS *
Hoe vaak in de week volgt u het NOS-journaal?
1. (Vrijwel) dagelijks
[Dagelijk]
2. 3 à 4 keer per week
[Wk_3_4]
3. 1 à 2 keer per week
[Wk_1_2]
4. Minder dan 1 keer per week
[Minder]
RTL4 *
Hoe vaak in de week volgt u het RTL4-journaal?
1. (Vrijwel) dagelijks
[Dagelijk]
2. 3 à 4 keer per week
[Wk_3_4]
3. 1 à 2 keer per week
[Wk_1_2]
4. Minder dan 1 keer per week
[Minder]
Intnet *
Hoe vaak bezoekt u op het internet pagina's met informatie over politieke en maatschappelijke onderwerpen?
1. (Vrijwel) dagelijks
[Dagelijk]
2. 3 à 4 keer per week
[Wk_3_4]
3. 1 à 2 keer per week
[Wk_1_2]
4. Minder dan 1 keer per week
[Minder]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke interesse en communicatie
NOS
Hoe vaak in de week volgt u NOS-journaal

RTL4
Hoe vaak in de week volgt u RTL4-journaal

Intnet
Hoe vaak bezoekt u op internet pagina's met informatie over politieke en maatschappelijke
onderwerpen

EndBlock
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Partij-identificatie
Aanhang *
Vindt u zichzelf aanhanger van een bepaalde politieke partij?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
Aantrek *
Voelt u zich meer aangetrokken tot één van de politieke partijen dan tot andere?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
WelkPar1 *
$1 Van welke politieke partij bent u een aanhanger?
$2 Tot welke partij voelt u zich aangetrokken?
TYPE_lijst_A3
Overtuig *
Zou u zich een zeer overtuigde aanhanger willen noemen, een overtuigde aanhanger of niet zo’n overtuigde aanhanger?
1. Zeer overtuigde aanhanger
[ZeerOver]
2. Overtuigde aanhanger
[Overtui]
3. Niet zo’n overtuigde aanhanger [NietOver]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Partij-identificatie
AanHang

N.B. Alle Respondenten

Vindt u zich aanhanger van politieke partij

AanHang = [Nee]/wn/wg

AanHang = [Ja]

Aantrek
Voelt u zich meer aangetrokken tot één van politieke partijen

AanHang <> [Ja]
en
Aantrek <> [Ja]

AanHang = [Ja]
of
Aantrek = [Ja]
WelkPar1
Van welke partij aanhanger / Tot welke partij aangetrokken

AanHang = [Nee]/wn/wg

AanHang = [Ja]
Overtuig
Overtuigde aanhanger

EndBlock
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Beoordeling regeringsbeleid
Intro
Ik wil nu een paar vragen stellen over wat u vindt van het beleid dat de afgelopen drie jaar door de regering is gevoerd.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
EconToes *
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?
1. Gunstig
[Gunstig]
2. Ongunstig
[OnGun]
3. Niet gunstig, maar ook niet ongunstig
[NietNiet]
Werkgelh *
En denkt u dat de werkgelegenheid door het gevoerde regeringsbeleid gunstig, ongunstig, of niet gunstig maar ook niet ongunstig
is beïnvloed?
1. Gunstig
[Gunstig]
2. Ongunstig
[OnGun]
3. Niet gunstig, maar ook niet ongunstig
[NietNiet]
FinSitua *
En denkt u dat uw persoonlijke financiële situatie door het gevoerde regeringsbeleid gunstig, ongunstig, of niet gunstig maar ook
niet ongunstig is beïnvloed?
1. Gunstig
[Gunstig]
2. Ongunstig
[OnGun]
3. Niet gunstig, maar ook niet ongunstig
[NietNiet]
Tevreden *
Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met wat de regering in de afgelopen drie jaar heeft gedaan. Bent u daarover: →
1. zeer tevreden,
[ZeerTevr]
2. tevreden,
[Tevrede]
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, [NietNiet]
4. ontevreden,
[OnTevred]
5. zeer ontevreden?
[ZeerOnTe]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Beoordeling regeringsbeleid
Intro

N.B. Alle Respondenten
Een paar vragen stellen over beleid regering

EconToes
Economische toestand gevoerde regeringsbeleid

Werkgelh
Werkgelegenheid gevoerde regeringsbeleid

FinSitua
Persoonlijke financiële situatie gevoerde regeringsbeleid

Tevreden
Hoe tevreden in het algemeen met wat regering heeft gedaan

EndBlock
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Voorgenomen stemgedrag
StemTKnu *
Op 9 juni zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gaat u dan stemmen of weet u dat nog niet?
1. Gaat wel stemmen
[WelStem]
2. Gaat niet stemmen
[NietStem]
3. Weet het nog niet
[WeetNiet]
[NODK]
WelkPar3 *
Op welke partij gaat u stemmen op 9 juni?
TYPE_lijst_A1
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Voorgenomen stemgedrag
N.B. Alle Respondenten
StemTKnu
Gaat u op 22 november stemmen Tweede Kamer

StemTKnu = [WelStem]

anders

WelkPar3
Op welke partij

EndBlock
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke issues (partijplaatsing)
EuZelf *
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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
InkZelf *
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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
AsieZelf *
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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
CriZelf *
Over de manier waarop de overheid optreedt tegen criminaliteit wordt verschillend gedacht.
Waar zou u uzelf plaatsen op een 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?
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
CultZelf *
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?
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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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Politieke issues (partijplaatsing)
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Vroeger stemgedrag
GemRaad *
Hebt u gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
1. Ja
2. Nee
3. Mocht niet stemmen

[Ja]
[Nee]
[MochNiet]

WelkPar7
>> ENQ: Indien respondent een lijstcombinatie noemt, maximaal 2 antwoorden toegestaan. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
Op welke partij hebt u toen gestemd?
TYPE_lijst_A2
NODK
StemTKvorig *
De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in 2006 gehouden. Hebt u toen gestemd of niet?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Mocht niet stemmen
[MochNiet]
WelkPar8 *
Op welke partij hebt u toen gestemd?
TYPE_lijst_B1

NODK

Trouw *
Hebt u bij de Tweede Kamer verkiezingen altijd op deze partij gestemd?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
KandTKvorig
Bij het stemmen op een partij kan worden gekozen uit een lijst van kandidaten. Hebt u in 2006 op de nummer 1 van de lijst
gestemd of op een andere kandidaat?
1. Nummer 1
[Nr1]
2. Andere kandidaat
[AndKand]
AltydSt
Hebt u vóór de verkiezingen van 2006, als u mocht stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen: →
1. altijd gestemd,
[Altyd]
2. hebt u soms niet gestemd,
[SomsNiet]
3. hebt u daarvoor nog nooit gestemd, of
[Nooit]
4. mocht u daarvoor niet stemmen?
[MochNiet]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Vroeger stemgedrag
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Gewenste en verwachte coalitie
Coalitie *
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
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?
TYPE_lijst_A3
MeerPart *
Zijn er wellicht nog andere partijen die volgens u ook moeten deelnemen aan deze regering?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
WelkPar9 *
>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. <<
>> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. <<
Welke partijen zijn dat?
TYPE_lijst_A3
Uitmaak *
Maakt het voor u veel, weinig of niets uit welke partijen in de regering komen?
1. Veel
[Veel]
2. Weinig
[Weinig]
3. Niets
[Niets]
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Vragenlijst NKO 2010 – Blok Achtergrondkenmerken OP
Intro
Dan zou ik nu nog graag enkele achtergrondgegevens van u willen weten.
>> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. <<
Gelovig *
Beschouwt u zichzelf als gelovig?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

WelkRel *
Rekent u zichzelf tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en zo ja: tot welke?
1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
[Geen]
2. Rooms-Katholiek
[RK]
3. Nederlands Hervormd
[NH]
4. Gereformeerde kerken
[Geref]
5. Protestantse Kerk Nederland
[PKN]
6. Islam
[Islam]
7. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
[Ander]
Kerkbez *
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst? Is dat: →
1. 1 keer per week of vaker,
[Week]
2. 2 tot 3 keer per maand,
[MandWeek]
3. 1 keer per maand,
[EenMnd]
4. minder dan 1 keer per maand, of
[MinMnd]
5. zelden of nooit?
[BNooit]
SocKlas *
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, zou u zich dan rekenen tot: →
1. de hogere klasse,
[HogKlas]
2. de hogere middenklasse,
[HogMidKl]
3. de middenklasse,
[MidKlas]
4. de hogere arbeidersklasse, of tot
[HogArbKl]
5. de arbeidersklasse?
[ArbKlas]
Vakbond *
Bent u lid van een vakbond?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

PRAT – verkorte opleiding (OP)
Onderwijs basis
Onderwijs Actueel
Onderwijs Gevolg
{Voor vraagteksten zie schema’s PRAT}
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Vragenlijst NKO 2010 – Afsluiting
Werving
Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Na de verkiezingen wil het CBS graag met u verder praten over enkele onderwerpen
die dan in de belangstelling staan. Heeft u daar bezwaar tegen?
NODK, NORF
1. Geen bezwaar
2. Wel bezwaar

[GeenBezw]
[WelBezw]

- werving afboeken onder code-eindresultaat 37
- panelweigering afboeken onder blokkadecode 29, code-eindresultaat 30

AnderTel
Verandert het telefoonnummer?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
TelNrV
STEL VAST: Nieuw telefoonnummer
>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in. <<
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
[Ja]
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