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{Start tijdmeting tot en met Peilaf} 
 
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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(1 regel in een tabel, vullen met GBA-gegevens)
STEL VAST: Geslacht
1. Man [Man]
2. Vrouw [Vrouw] Nodk, Norf

M_V

Wat is de geboortedatum van (persoon1)?

Geboren

STEL VAST: Leeftijd in jaren.

Lft
Wn /wg datum

N.B. Alle Respondenten

>> ENQ: Controleer of gegevens correct zijn.<<
Om te beginnen zou ik graag enkele persoonsgegevens met u willen doornemen.
>>Toets 1 om verder te gaan<<

Endblok

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

BurgSt

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

Geboren = datum Geboren = wn / wg

Akk

Intro
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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, [ElkeDag] 
2. een paar keer per week, [ElkeWeek] 
3. een paar keer per maand, [ElkeMnd] 
4. of leest u zelden of nooit een krant? [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/NRC Next [NrcHand] 
5. Algemeen Dagblad [AlgDagbl] 
6. Metro [Metro] 
7. Spits [Spits] 
8. Andere krant(en), nl.... [AndKrant] 
 

AndKrant 
STEL VAST: Welke krant(en)? STRING[40] 
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Hoe vaak leest u krant binnenlands nieuws regeringsproblemen

KrantBin

Meedoen met het gesprek

Gesprek

Hoe vaak leest u krant buitenlands nieuws spanningen

KrantBui

IntPoli

Geïnteresseerd in politieke onderwerpen

N.B. Alle Respondenten

Welke krant leest leest u vrijwel dagelijks?

WelkKran

Hoevaak = [ElkeDag], [ElkeWeek]

Welke krant dan?

AndKrant

WelkKran = [AndKrant] anders

Intro

Hoe vaak leest u een krant

Hoevaak

anders

Nu wil ik u graag enkele vragen stellen over u politieke interesse

Hoevaak <> [ZeldNooi] Hoevaak = [ZeldNooi]

Hoevaak <> [ZeldNooi] Hoevaak = [ZeldNooi]
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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] 
 

BelProbl 
 >> ENQ: Doorvragen, meer antwoorden mogelijk. 
 >> ENQ: Door OP genoemde problemen duidelijk van elkaar onderscheiden d.m.v. een puntkomma ( ; ). << 
 Vervolgens zou ik u willen vragen wat u de belangrijkste problemen in ons land vindt? 
 STRING[120] 
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Hoe vaak in de week volgt u RTL4-journaal

RTL4

Hoe vaak in de week volgt u NOS-journaal

NOS

Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land

BelProbl

EndBlock

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

Intnet
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RedenVal 

 >> ENQ: Antwoord letterlijk noteren. << 
 Eind juni is het kabinet Balkenende gevallen en heeft het zijn ontslag aangeboden aan de Koningin.  
 Waarover is het kabinet volgens u gevallen? 
  STRING[80] 
 
Juist 
 Vindt u het juist dat het kabinet hierover is gevallen? 

1. Ja, juist [Ja] 
2. Nee, niet juist [Nee] 
 

Schuldig 
 >> ENQ: Één antwoord mogelijk. << 
 Welke partij of welke persoon was volgens u vooral schuldig aan de val van het kabinet? 
 STRING[20] 
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N.B. Alle Respondenten

Waarover is het kabinet gevallen

Juist dat kabinet hierover is gevallen

RedenVal

Juist

Welke politieke partij / persoon vooral schuldig val kabinet

Schuldig

EndBlock

RedenVal <> wn/wg RedenVal = wn/wg
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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 (=type lijst A) 
 $1 Van welke politieke partij bent u een aanhanger?  
  $2 Tot welke partij voelt u zich aangetrokken? 

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. Fortuyn (LPF)      [LPF] 
10. Partij voor de Dieren     [PvdD] 
11. Partij één NL (Marco Pastors)    [eenNL] 
12. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)   [PvdV] 
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)   [PvN] 
14. Lokale partij      [LokPartij] 
15. Andere partij      [AndParty] 

 

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] 

 
LidParty 
 Bent u lid van een politieke partij? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 

WelkPar2 (=type lijst A) 
 >> ENQ: Maximaal 3 partijen, in de volgorde waarin OP ze noemt. << 
 >> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. << 
 Van welke partij? 
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Vindt u zich aanhanger van politieke partij

AanHang

Van welke partij aanhanger / Tot welke partij aangetrokken

WelkPar1

AanHang = [Nee]/wn/wg AanHang = [Ja]

N.B. Alle Respondenten

Voelt u zich meer aangetrokken tot één van politieke partijen

Aantrek

AanHang = [Ja]
of

Aantrek = [Ja]

AanHang <> [Ja]
en

Aantrek <> [Ja]

Overtuigde aanhanger

Overtuig

AanHang = [Nee]/wn/wgAanHang = [Ja]

Bent u wel of geen LID van een politieke partij?

LidParty

Van welke partij

WelkPar2

EndBlock

LidParty = [Ja] LidParty = [Nee]/wn/wg
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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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Economische toestand gevoerde regeringsbeleid

EconToes

Werkgelegenheid gevoerde regeringsbeleid

Werkgelh

Persoonlijke financiële situatie gevoerde regeringsbeleid

FinSitua

Hoe tevreden in het algemeen met wat regering heeft gedaan

Tevreden

EndBlock

N.B. Alle Respondenten

Een paar vragen stellen over beleid regering

Intro
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StemTK06 
 Op 22 november 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  (=type lijst B) 

 Op welke partij gaat u stemmen op 22 november?    [NODK] 
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. Fortuijn (LPF)      [LPF] 
10. Partij voor de Dieren     [PvdD] 
11. Partij één NL (Marco Pastors)    [eenNL] 
12. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)   [PvdV] 
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)   [PvN] 
14. Andere partij      [AndParty] 
15. Blanco      [Blanco] 
16. Ongeldig      [Ongeldig]  
17. Weet nog niet op welke partij    [WeetNiet]   

 
WelkPar4 
 Als het verplicht zou zijn om te gaan stemmen, op welke partij zou u dan stemmen? 
 (=type lijst B)       [NODK] 
 
Overweeg 
 Zijn er misschien partijen waarop u overweegt te gaan stemmen bij de verkiezingen op 22 november? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 

 
WelkPar5 

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. << 
 >> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. << 

Welke partijen zijn dat? 
(=type lijst B)       [NODK] 
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Gaat u op 22 november stemmen Tweede Kamer

StemTK06

N.B. Alle Respondenten

StemTK06 = [WelStem]

Op welke partij

WelkPar3

Stel verplicht om te stemmen op welke partij

WelkPar4

Partijen waarop u overweegt te stemmen

Overweeg

[ja] [Nee]/wn/wg

Welke partijen zijn dat

WelkPar5

EndBlock

StemTK06 = [NietStem]/[WeetNiet]

WelkPar3 = [WeetNiet] anders

StemTK06 = wg
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OpinieP 
 Hoe vaak bent u in de laatste weken uitslagen van opiniepeilingen tegengekomen in de krant, op radio of televisie. Is dat:  

1. zelden of nooit, [ZeldNooi] 
2. af en toe, [Soms] 
3. vaak of  [Vaak] 
4. zeer vaak? [ZeerVaak] 

 
KwalPeil 
 Is naar uw mening het beeld dat opiniepeilingen geven van de aanhang van de partijen:  

1. zeer slecht, [ZeerSlec] 
2. slecht, [Slecht] 
3. matig, [Matig] 
4. goed, of [Goed] 
5. zeer goed? [ZeerGoed] 

 
ZetelCDA 
 Hoeveel zetels denkt u dat het CDA bij de aanstaande verkiezingen zal krijgen? 
 0..150 
 
ZetelVVD 

En hoeveel zetels de VVD? 
0..150  

 
ZetelPvdA 

En hoeveel zetels de PvdA?   
 0..150
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Hoe vaak opiniepeilingen tegengekomen krant, radio en tv

OpinieP

Hoe goed is beeld opiniepeilingen van aanhang

KwalPeil

Hoeveel zetels CDA bij aanstaande verkiezingen

ZetelCDA

En hoeveel zetels de PvdA

ZetelPvdA

EndBlock

N.B. Alle Respondenten

En hoeveel zetels de VVD

ZetelVVD
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Intro 
 >> ENQ: KAART 1. << 

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. 

 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
StemPvdA 
 Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de PvdA zult stemmen?  NODK 

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] 
11. Weet niet   [WeetNiet] 

 
StemCDA 
 En op het CDA?      NODK 

 
StemVVD 
 En hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de VVD zult stemmen?   NODK 

 
StemD66 
 Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op D66 zult stemmen?   NODK 
 
StemGrL 
 En op GroenLinks?      NODK 

 
StemSGP 
 En hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de SGP zult stemmen?   NODK 
 
StemChrU 
 Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de ChristenUnie zult stemmen?  NODK 
 
StemSP 
 En op de SP?      NODK 
 
StemLPF 
 En hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de LPF zult stemmen?   NODK 
 
StemPvdV 
 Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders zult stemmen?  NODK 
 
Stem1NL 
 En op de partij één NL van Marco Pastors?     NODK 
 
StemPvN 
 En op de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn?   NODK 
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Waarschijnlijkheid ooit op PvdA stemmen

StemPvdA

Waarschijnlijkheid ooit op CDA stemmen

StemCDA

Waarschijnlijkheid ooit op VVD stemmen

StemVVD

Waarschijnlijkheid ooit op D66 stemmen

StemD66

N.B. Alle Respondenten

Aangeven waarschijnlijkheid ooit stemmen op partijen

Intro

Waarschijnlijkheid ooit op GroenLinks stemmen

StemGrL

Waarschijnlijkheid ooit op SGP stemmen

StemSGP

Waarschijnlijkheid ooit op ChristenUnie stemmen

StemChrU

Waarschijnlijkheid ooit op SP stemmen

StemSP

Waarschijnlijkheid ooit op LPF stemmen

StemLPF

Waarschijnlijkheid ooit op Partij voor de Vrijheid stemmen

StemPvdV

Waarschijnlijkheid ooit op Partij één NL stemmen

Stem1NL

Waarschijnlijkheid ooit op Partij voor Nederland stemmen

StemPvN

EndBlock  



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Positie issues 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  20 

 
EuCDA  
 >> ENQ: KAART 2. << 

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 het CDA 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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 

 
EuPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
EuVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
EuSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
EuCU 
   En de ChristenUnie?    [NODK] 
 
EuZelf 
 En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
 
InkCDA  
 >> ENQ: KAART 3. << 

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 het CDA 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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
 

InkPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
InkVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
InkSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
InkCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
InkZelf 
 En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
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En de PvdA

EuPvdA

En de VVD

EuVVD

En de SP

EuSP

N.B. Alle Respondenten

Euthanasie
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

EuCDA

En de ChristenUnie

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

EuZelf

En de PvdA

InkPvdA

En de VVD

InkVVD

Inkomensverschillen
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

InkCDA

En de SP

InkSP

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

InkZelf

En de ChristenUnie

InkCU

EuCU
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AsieCDA 
 >> ENQ: KAART 4. << 

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 het CDA 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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
 

AsiePvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
AsieVVD 
   En de VVD?    [NODK] 
 
AsieSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
AsieCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
AsieZelf 
   En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
 
CriCDA 
 >> ENQ: KAART 5. << 

Over de manier waarop de overheid optreedt tegen criminaliteit wordt verschillend gedacht.  
Waar zou u het CDA plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij aan het begin van de lijn de partijen staan die vinden dat 
de overheid te hard optreedt en aan het einde van de lijn de partijen die vinden 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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 

 
CriPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
CriVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
CriSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
CriCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
CriZelf 
   En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
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En de PvdA

AsiePvdA

En de VVD

AsieVVD

En de SP

AsieSP

Asielzoekers
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

AsieCDA

En de ChristenUnie

AsieCU

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

AsieZelf

En de PvdA

CriPvdA

En de VVD

CriVVD

Criminaliteit
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

CriCDA

En de SP

CriSP

En de ChristenUnie

CriCU

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

CriZelf
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KernCDA 
 >> ENQ: KAART 6. << 

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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
 

KernPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
KernVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
KernSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
KernCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
KernZelf 
 En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
 
CultCDA 
 >> ENQ: KAART 7. << 

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 het CDA 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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
 

CultPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
CultVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
CultSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
CultCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
CultZelf 
   En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
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En de PvdA

KernPvdA

En de VVD

KernVVD

Kerncentrales
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

KernCDA

En de SP

KernSP

En de ChristenUnie

KernCU

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

KernZelf

En de PvdA

CultPvdA

Allochtonen behoud cultuur
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

CultCDA

En de VVD

CultVVD

En de ChristenUnie

CultCU

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

CultZelf

En de SP

CultSP



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Positie issues 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  26 

 
EurCDA 
 >> ENQ: KAART 8. << 

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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
 

EurPvdA 
   En de PvdA?     [NODK] 
 
EurVVD 
   En de VVD?     [NODK] 
 
EurSP 
   En de SP?     [NODK] 
 
EurCU 
   En de ChristenUnie?   [NODK] 
 
EurZelf 
   En hoe zou u uzelf op die lijn plaatsen?  [NODK] 
 
MilZelf 
 >> ENQ: KAART 9. << 

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] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK] 
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Europa
Wilt u aangeven waar u het CDA op de lijn zou plaatsen

EurCDA

En hoe zou u uzelf op de lijn plaatsen

EurZelf

En de PvdA

EurPvdA

En de VVD

EurVVD

En de SP

EurSP

En de ChristenUnie

EurCU

Militairen internationale missies
Wilt u aangeven waar u uzelf op de lijn zou plaatsen

MilZelf
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IntroMen 
 >> ENQ: KAART 10. << 
 Ik lees u nu enkele uitspraken voor. Wilt u aan de hand van de toonkaart telkens zeggen in welke mate u het eens of oneens 

bent met de uitspraak.  
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
Adoptie 
 Adoptie door homoseksuele paren moet mogelijk zijn. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
OntwHulp 
 Nederland moet meer geld uitgeven aan ontwikkelingshulp. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
TurkyeEU 
 Turkije moet lid kunnen worden van de Europese Unie 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
Bedreig 
 Grote bedrijven vormen een bedreiging voor de democratie. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
Belastng 
 De belastingen moeten worden verlaagd, ook als dat ten koste gaat van het niveau van voorzieningen. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
Zondag 
 Winkels moeten op zondag altijd gesloten zijn. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 

 
Pardon 
 Alle illegalen die al lange tijd in Nederland wonen, moeten hier kunnen blijven. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
 

Hypoth 
 Het belastingvoordeel voor mensen met een hypotheek, de hypotheekaftrek, moet worden afgeschaft. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
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Winkels zondag gesloten

Zondag

Alle Illegalen in Nederland kunnen blijven

Pardon

Hypotheekrenteaftrek afgeschaft

Hypoth

Belastingen verlaagd ook ten koste voorzieningen

Belastng

Adoptie homoseksuele paren mogelijk zijn

Adoptie

Nederland meer geld ontwikkelingshulp

OntwHulp

Ik lees u nu enkele uitspraken voor

IntroMen

Grote bedrijven bedreiging democratie

Bedreig

Turkije lid Europese Unie

TurkeyEU
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GenMan 
 Genetische manipulatie van planten moet altijd verboden zijn. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
 

Moslims 
 De komst van moslims naar Nederland moet volledig worden stopgezet. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
 

AOW 
 Mensen met een goed pensioen moeten gaan meebetalen aan de AOW. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
 

HomoHuw 
 Het homohuwelijk moet worden verboden. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
 

Uruzgan 
 Nederland heeft terecht militairen gestuurd naar de provincie Uruzgan in Afghanistan. 

1. Helemaal mee eens [HlmEens] 
2. Mee eens [Eens] 
3. Mee oneens [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens [HlmOn] 
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EndBlock

Genetische manipulatie planten verboden

GenMan

Komst van moslims volledig stopzetten

Goed pensioen meebetalen aan AOW

AOW

Homohuwelijk verboden worden

HomoHuw

Moslims

Nederland terecht militairen Uruzgan gestuurd

Uruzgan
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TK_03 

De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in 2003 gehouden. Hebt u toen gestemd of niet? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Mocht niet stemmen [MochNiet] 
 

WelkPar6 (=type lijst C) 
Op welke partij hebt u toen gestemd? 
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. LPF      [LPF] 
10. Leefbaar Nederland      [LeefNL] 
11. Partij voor de Dieren     [PvdD] 
12. Andere partij      [AndParty] 
13. Blanco      [Blanco] 
14. Ongeldig      [Ongeldig] 
 

Trouw 
 Hebt u bij de Tweede Kamer verkiezingen altijd op deze partij gestemd? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 

Kand_03 
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? 
1. Nummer 1 [Nr1] 
2. Andere kandidaat [AndKand] 
 

GrondwEU 
 Hebt u in 2005 gestemd bij het referendum over de Europese Grondwet? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Mocht niet stemmen [MochNiet] 

 
VoorTegn 
 Hebt u toen voor of tegen de Europese Grondwet gestemd? 

1. Voor [Voor] 
2. Tegen [Tegen] 
3. Ongeldig [Ongeld] 
4. Blanco [Blanco] 

 
GemRaad 
 Hebt u gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
3. Mocht niet stemmen [MochNiet] 
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Gestemd Tweede Kamerverkiezingen 2003

TK_03

Op welke partij heeft u toen gestemd

WelkPar6

TK_03 = [Ja] anders

Gestemd bij het referendum Europese Grondwet

GrondwEU

Wat heeft u toen gestemd

VoorTegn

GrondwEu = [Ja]

Gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen

GemRaad

EndBlock

Eerst vermelde kandidaat of andere kandidaat

Kand_03

Altijd bij Tweede Kamer verkiezingen op deze partij gestemd

Trouw

Lft_OP  >= 18 jaar op verkiezingsDATUM [22-01-2003]
Tweede Kamerverkiezingen 2003

anders

Lft_OP  >= 18 jaar op verkiezingsDATUM [01-06-2005]
referendum Europese Grondwet

Lft_OP  >= 18 jaar op verkiezingsDATUM [07-03-2006]
Gemeenteraadsverkiezingen

anders

anders

N.B. Alle Respondenten

anders

anders WelkPar6 = [Blanco][Ongeldig]/wn/wg
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Intro  
 Ik laat u nu foto’s zien van een aantal politici. Wilt u van elke persoon de naam, de partij en de functie zeggen. 
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
Bos_Naa  
 >> ENQ: KAART 11. << 
 STEL VAST: Naam    STRING[20] 

 
Bos_Par 
 STEL VAST: Partij    STRING[20] 

 
Bos_Fun 
 STEL VAST: Functie    STRING[40] 
 
Verd_Naa 
 >> ENQ: KAART 12. << 
 STEL VAST: Naam    STRING[20] 

 
Verd_Par 
 STEL VAST: Partij    STRING[20] 

 
Verd_Fun 
 STEL VAST: Functie    STRING[40] 
 
Verh_Naa 
 >> ENQ: KAART 13. << 
 STEL VAST: Naam    STRING[20] 

 
Verh_Par 
 STEL VAST: Partij    STRING[20] 

 
Verh_Fun 
 STEL VAST: Functie    STRING[40] 
 
Kant_Naa  
 >> ENQ: KAART 14. << 
 STEL VAST: Naam    STRING[20] 

 
Kant_Par 
 STEL VAST: Partij    STRING[20] 

 
Kant_Fun 
 STEL VAST: Functie    STRING[40] 
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4 Politici
Van elke persoon de naam, de partij en de functie zeggen

N.B. Alle RespondentenIntro

EndBlock

STEL VAST: Naam

Verh_Naa

STEL VAST: Partij

Verh_Par

STEL VAST: Functie

Verh_Fun

STEL VAST: Naam

Bos_Naa

STEL VAST: Partij

Bos_Par

STEL VAST: Functie

Bos_Fun

STEL VAST: Naam

Kant_Naa

STEL VAST: Partij

Kant_Par

STEL VAST: Functie

Kant_Fun

STEL VAST: Naam

Verd_Naa

STEL VAST: Partij

Verd_Par

STEL VAST: Functie

Verd_Fun



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Gewenste en verwachte coalitie 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  36 

 
Coalitie (=type lijst D) 

>> 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? 
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. Fortuyn (LPF)      [LPF] 
10. Partij voor de Dieren     [PvdD] 
11. Partij één NL (Marco Pastors)    [eenNL] 
12. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)   [PvdV] 
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn)   [PvN] 
14. Andere partij      [AndParty] 
 

MeerPart 
Zijn er wellicht nog andere partijen die volgens u ook moeten deelnemen aan deze regering? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 

 
WelkPar7 

>> ENQ: Meer antwoorden mogelijk. << 
 >> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. << 
 Welke partijen zijn dat? 
 (=type lijst D) 

 
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] 
 

IntroWns 
 Dan zou ik u nog wat willen vragen over de toekomstige regering. Zou u mij kunnen zeggen in welke mate u het wenselijk of juist 
 onwenselijk vindt dat partijen samen de nieuwe regering gaan vormen.  
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
WnsCDA1 
 >> ENQ: KAART 15. << 

We beginnen met het CDA en de VVD. Kunt u op een lijn van 1 tot en met 7 aangeven hoe wenselijk of onwenselijk u het zou 
vinden als CDA en VVD samen een nieuwe regering vormen. Daarbij staat de 1 voor zeer onwenselijk en de 7 voor zeer wenselijk. 
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
8. Weet niet [WeetNiet]  [NODK]   
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Welke partijen deel uit maken van de nieuwe regering

Coalitie N.B. Alle Respondenten

Maakt het u uit welke partijen in de regering komen

Wenselijkheid nieuwe regering gevormd door CDA en VVD

WnsCDA1

Wellicht nog andere partijen die moeten deelnemen regering

MeerPart

WelkPar7

Welke partijen zijn dat

Uitmaak

In welke mate wenselijk dat partijen samen regering vormen

IntroWns

Indien één partij genoemd anders

Ja anders



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Gewenste en verwachte coalitie 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  38 

 
WnsCDA2 [NODK]   
 En als het CDA en de PvdA samen een nieuwe regering vormen? 
 
WnsPvdA1 [NODK]   
 En hoe wenselijk of onwenselijk zou u het vinden als de PvdA samen met de SP en GroenLinks een nieuwe regering vormen? 
 
WnsPvdA2 [NODK]   
 En als de PvdA en de VVD samen een nieuwe regering vormen?  
 
IntroWrs 

Nu zou ik u ook willen vragen hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk het volgens u is dat de genoemde partijen na de 
verkiezingen samen een regering gaan vormen. 

 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
WrsCDA1 

We beginnen weer met CDA en VVD. Hoe groot is volgens u de kans op een lijn van 1 tot en met 10 dat na de verkiezingen een 
nieuwe regering wordt gevormd door CDA en VVD. Daarbij betekent 1 uiterst klein en 10 uiterst groot. 
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]  

 
WrsCDA2 
 En hoe groot is volgens u de kans dat het CDA en de PvdA samen een nieuwe regering vormen? 
 
WrsPvdA1  
 En de PvdA samen met de SP en GroenLinks? 
 
WrsPvdA2 
 En de PvdA en de VVD samen? 
 



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Gewenste en verwachte coalitie 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  39 

EndBlock

Waarschijnlijkheid regering gevormd door CDA en VVD

Waarschijnlijkheid regering gevormd door CDA en PvdA

Waarschijnlijkheid regering gevormd door PvdA, SP en
GroenLinks

Waarschijnlijkheid regering gevormd door PvdA en VVD

WrsCDA1

WrsCDA2

WrsPvdA1

WrsPvdA2

Waarschijnlijkheid dat genoemde partijen samen regering
vormen

IntroWrs

Wenselijkheid nieuwe regering gevormd door PvdA, SP en
GroenLinks

Wenselijkheid nieuwe regering gevormd door PvdA en VVD

WnsPvdA1

WnsPvdA2

Wenselijkheid nieuwe regering gevormd door CDA en PvdA

WnsCDA2
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Intro 

Dan zou ik nu graag van u willen weten hoe sympathiek u de politieke partijen vindt. U kunt iedere partij hiervoor een cijfer geven 
van 0 tot en met 10. Daarbij betekent 0 dat u deze partij niet sympathiek vindt en 10 dat u deze partij zeer sympathiek vindt.  

 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
SymPvdA 
 Welk cijfer zou u de PvdA geven? 

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] 

 
SymVVD 

 En welk cijfer zou u de VVD geven? 
 
SymCU 
 En welk cijfer zou u de ChristenUnie geven? 
 
SymCDA 
 En welk cijfer zou u het CDA geven? 
 
SymSP 
 En welk cijfer zou u de SP geven? 
 
SymGrL 
 En welk cijfer zou u tenslotte GroenLinks geven? 
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Dan zou ik graag willen weten hoe sympathiek u de politieke
partijen vindt

N.B. Alle RespondentenIntro

Welk cijfer zou u de PvdA geven

SymPvdA

En welk cijfer zou u de VVD geven

SymVVD

En welk cijfer zou u de ChristenUnie geven

SymCU

En welk cijfer zou u het CDA geven

SymCDA

SymSP

EndBlock

En welk cijfer zou u de SP geven

SymGrL

En welk cijfer zou u tenslotte GroenLinks geven
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Intro 

Nu ga ik u wat vragen stellen over de gevoelens die enkele politieke partijen bij u oproepen.  
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
EnthPvdA 

>> ENQ: KAART 16. << 
We beginnen met de PvdA. Kunt u op een lijn van 1 tot en met 7 aangeven hoe vaak u enthousiast wordt door hoe de PvdA is, of 
door wat de PvdA heeft gedaan? Daarbij staat de 1 voor  nooit en de 7 voor bijna altijd. 
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
8. Weet niet [WeetNiet]    [NODK] 

 
IrriPvdA 

En hoe vaak raakt u geïrriteerd door de PvdA?   [NODK] 
 
ZorgPvdA 

En hoe vaak maakt de PvdA u bezorgd?    [NODK] 
 
TrotPvdA 

En hoe vaak bent u trots op de PvdA?    [NODK] 
 
EnthCDA 

En dan nu het CDA. Kunt u aangeven hoe vaak u enthousiast wordt door hoe het CDA is, of door wat het CDA heeft gedaan?  
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
8. Weet niet [WeetNiet]    [NODK] 

 
IrriCDA 

En hoe vaak raakt u geïrriteerd door het CDA?   [NODK] 
 
ZorgCDA 

En hoe vaak maakt het CDA u bezorgd?    [NODK] 
 

TrotCDA 
En hoe vaak bent u trots op het CDA?    [NODK] 
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Nu ga ik wat vragen stellen over gevoelens die politieke
partijen bij u oproepen

N.B. Alle RespondentenIntro

Hoe vaak enthousiast door/over PvdA

EnthPvdA

Hoe vaak geïrriteerd door PvdA

IrriPvdA

Hoe vaak maakt de PvdA u bezorgd

ZorgPvdA

Hoe vaak trots op de PvdA

TrotPvdA

Hoe vaak enthousiast door/over CDA

EnthCDA

Hoe vaak geïrriteerd door CDA

IrriCDA

Hoe vaak maakt het CDA u bezorgd

ZorgCDA

Hoe vaak trots op de CDA

TrotCDA

 



Vragenlijst NKO 2006 – Blok Emotie 

fenn-mvor versie 5.0 d.d. 28-09-06  44 

 
EnthVVD 

En dan nu de VVD. Kunt u aangeven hoe vaak u enthousiast wordt door hoe de VVD is, of door wat de VVD heeft gedaan?  
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
8. Weet niet [WeetNiet]    [NODK] 

 
IrriVVD 

En hoe vaak raakt u geïrriteerd door de VVD?   [NODK] 
   
ZorgVVD 

En hoe vaak maakt de VVD u bezorgd?   [NODK] 
 
TrotVVD 

En hoe vaak bent u trots op de VVD?    [NODK] 
 

IntroReg 
Dan zou ik nu graag willen weten welke gevoelens bij u zijn opgeroepen door de regering die Nederland de afgelopen drie 
jaren heeft gehad.  

 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 

EnthReg 
Kunt u om te beginnen aangeven hoe vaak u enthousiast bent geworden door hoe de huidige regering is, of 
door wat de huidige regering heeft gedaan?  
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
8. Weet niet [WeetNiet]    [NODK] 

 
IrriReg 

En hoe vaak raakte u geïrriteerd door de huidige regering?  [NODK] 
 
ZorgReg 

En hoe vaak maakt de huidige regering u bezorgd?  [NODK] 
 
TrotReg 

En hoe vaak was u trots op de huidige regering?   [NODK] 
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Hoe vaak enthousiast door/over VVD

EnthVVD

Hoe vaak geïrriteerd door VVD

IrriVVD

Hoe vaak maakt de VVD u bezorgd

ZorgVVD

Hoe vaak trots op de VVD

TrotVVD

Hoe vaak enthousiast door regering

EnthReg

Hoe vaak geïrriteerd door regering

IrriReg

Hoe vaak maakt de regering u bezorgd

ZorgReg

Hoe vaak trots op de regering

TrotReg

Dan zou ik nu graag willen weten welke gevoelens de regering
bij u oproepen

IntroReg

EndBlock
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Intro 

Nu zou ik u enkele uitspraken willen voorleggen over straffen in Nederland. 
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
Terror 

Als iemand wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag in Nederland, zou de politie die persoon vast moeten 
kunnen houden in de gevangenis, totdat zij zeker weten dat die persoon daar niet bij was betrokken. In hoeverre bent u het 
daarmee eens? Is dat:  
1. helemaal mee eens, [HlmEens] 
2. mee eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. mee oneens, of [Oneens] 
5. helemaal mee oneens? [HlmOn] 

 
Martelen 

Het martelen van een gevangene in Nederland is nooit toegestaan, zelfs niet als dat informatie op kan leveren die een 
terroristische aanslag kan voorkomen. In hoeverre bent u het daarmee eens? Is dat:  
1. helemaal mee eens, [HlmEens] 
2. mee eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. mee oneens, of [Oneens] 
5. helemaal mee oneens? [HlmOn] 

 
Doodstra 

Het zou goed zijn als voor bepaalde misdaden de doodstraf weer zou worden ingevoerd. In hoeverre bent u het daarmee eens? 
Is dat:  
1. helemaal mee eens, [HlmEens] 
2. mee eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. mee oneens, of [Oneens] 
5. helemaal mee oneens? [HlmOn] 

 
HandhWet 

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak? Ik ben een voorstander van een strikte handhaving van de wet, welke 
gevolgen dat ook mag hebben. Is dat:  
1. helemaal mee eens, [HlmEens] 
2. mee eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. mee oneens, of [Oneens] 
5. helemaal mee oneens? [HlmOn] 

 
Misdaad 

Worden misdaden in Nederland over het algemeen te zwaar, te licht of juist goed bestraft? 
1. Te zwaar [TeZwaar] 
2. Te licht [TeLicht] 
3. Juist goed [JuisGoed] 

 
Leerling 

Stelt u zich voor: de regering besluit het aantal leerlingen per klas te verhogen. Uit protest hiertegen houden een aantal ouders 
en onderwijzers een school bezet. Zou u dat goedkeuren of afkeuren? 
1. Keurt dat goed [KeurGoed] 
2. Keurt dat af [KeurAf] 

 
Ontslag 

Stelt u zich voor: de onderwijzers die aan de bezetting hebben meegedaan, worden ontslagen. Zou u dat goedkeuren of 
afkeuren? 
1. Keurt dat goed [KeurGoed] 
2. Keurt dat af [KeurAf] 
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Nu zou ik u enkele uitspraken willen voorleggen over straffen

N.B. Alle RespondentenIntro

Plannen terroristische aanslag

Terror

Martelen van een gevangene

Martelen

Bepaalde misdaden doodstraf weer invoeren

Doodstra

Voorstander van het handhaven van de wet

HandhWet

Misdaad

EndBlock

Bestraffen misdaden in Nederland

Stel: aantal leerlingen in klas verhogen

Leerling

Ontslag

Stel: onderwijzers ontslagen
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Intro 

Dan wil ik u nu enkele vragen stellen over de periode waarin u 10 tot 16 jaar was. 
 >> ENQ: Toets <enter> om verder te gaan. << 
 
Jeugd 
 Kunt u vragen beantwoorden over het gezin waar u tussen uw 10e en 16e jaar hebt gewoond? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee, OP heeft in die periode niet of nauwelijks in gezinsverband gewoond [Nee] 

 
ManVerz 
 Wie was de voornaamste mannelijke ouder of verzorger in dat gezin? 

1. Eigen vader [Vader] 
2. Stiefvader [Stief] 
3. Pleegvader [Pleeg] 
4. Andere verzorger [Ander] 
5. N.v.t.: geen mannelijke ouder of verzorger [NVT] 

 
VrouVerz 
 Wie was de voornaamste vrouwelijke ouder of verzorger in dat gezin? 

1. Eigen moeder [Moeder] 
2. Stiefmoeder [Stief] 
3. Pleegmoeder [Pleeg] 
4. Andere verzorger [Ander] 
5. N.v.t.: geen vrouwelijke ouder of verzorger [NVT] 

 
Onderw 
 Werd er toen bij u thuis veel, tamelijk veel, weinig of niet over politieke onderwerpen gesproken? 

1. Veel [Veel] 
2. Tamelijk veel [Tamelyk] 
3. Weinig [Weinig] 
4. Niet [Niet] 
 

VoorkPa 
Weet u nog aan welke partij ($1 uw vader / $2 uw stiefvader / $3 uw pleegvader / $4 de mannelijke verzorger in het gezin) toen 
de voorkeur gaf? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 

WelkPar8 (=type lijst E) 
 >> ENQ: Meer antwoorden mogelijk.<< 
 >> ENQ: Let op: plaats bij meer dan één antwoord een koppelteken (-) tussen de antwoordcodes. << 
 Welke partij was dat? 

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. LPF  [LPF] 
10. Leefbaar Nederland  [LeefNL] 
11. Partij voor de Dieren [PvdD] 
12. KVP/RKSP  [KVP_RKSP] 
13. ARP  [ARP] 
14. CHU  [CHU] 
15. SDAP  [SDAP] 
16. CPN  [CPN] 
17. PSP  [PSP] 
18. PPR  [PPR] 
19. RPF  [RPF] 
20. GPV  [GPV] 
21. Andere partij  [AndParty] 
22. Blanco  [Blanco] 
23. Ongeldig  [Ongeldig] 
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N.B. Alle Respondenten

Vragen beantwoorden over gezin waar u hebt gewoond

Jeugd

Wie was voornaamste mannelijke ouder / verzorger

ManVerz

Wie was voornaamste vrouwelijke ouder / verzorger

VrouVerz

Weet u nog aan welke partij [imputatie] de voorkeur gaf

VoorkPa

ManVerz <> [NVT]/wn/wg

[Ja] [Nee]/wn/wg

En welke partij was dat

WelkPar8

[Ja]

Werd veel thuis veel over politieke onderwerpen gesproken

Onderw

[Nee]/wn/wg

ManVerz = [NVT]/wn/wg

Periode 10 tot 16 jaar

Intro
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VoorkMa 

Weet u nog aan welke partij ($1 uw moeder / $2 uw stiefmoeder / $3 uw pleegmoeder / $4 de vrouwelijke verzorger in het 
gezin) toen de voorkeur gaf? 
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 partij was dat? 
 (=type lijst E) 
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Weet u nog aan welke partij uw [imputatie] de voorkeur gaf

VoorkMa

En welke partij was dat

WelkPar9

EndBlock

VrouVerz = [NVT]/wn/wgVrouVerz <> [NVT]/wn/wg

[Nee]/wn/wg[Ja]
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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     [Ja] 
2. Nee     [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  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Positie werkkring (OP) 
 {Voor vraagteksten zie schema} 
 
PRAT – bedrijven (OP) 
 Bedrijf Werknemers 
 Bedrijf Niet-werknemers 
 {Voor vraagteksten zie schema’s PRAT} 
 
PRAT – beroepen (OP) 
 {Voor vraagteksten zie schema’s PRAT} 
 
PRAT – verkorte opleiding (OP) 
 Onderwijs basis 
 Onderwijs Actueel 
 Onderwijs Gevolg 
 {Voor vraagteksten zie schema’s PRAT} 
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N.B. Alle RespondentenIntro

Achtergrondgegevens

WelkRel

Rekent u zichzelf tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke
groepering

Kerkbez

Hoe vaak naar kerk, moskee of godsdienstige bijeenkomst

SocKlas

Tot welke sociale klasse rekent u zichzelf

Vakbond

Bent u lid van een vakbond

WelkRel <> [Geen] WelkRel = [Geen]

Gelovig

Beschouwt u zichzelf als gelovig

Positie Werkkring (OP)
PRAT-modules: - bedrijven (OP)

- beroepen (OP)
- opleiding (verkort) (OP)

EndBlock
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Partner 
 STEL VAST: Heeft OP een partner die lid is van het huishouden? 

1. Ja [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 

GebDatP 
 STEL VAST: Geboortedatum partner OP? 
 01-01-1900..31-12-1992 
 
GeslP 
 STEL VAST: Geslacht partner OP? 

1. Man  [Man] 
2. Vrouw  [Vrouw] 

 
PRAT – verkorte opleiding (Partner OP) 
 {Voor vraagteksten zie schema’s PRAT} 
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Partner

STEL VAST: Heeft OP een partner die lid is van het huishouden?
1. Ja                        [Ja]
2. Nee                     [Nee]

STEL VAST: Geboortedatum partner OP?

STEL VAST: Geslacht partner OP?

GebDatP

GeslP

N.B. Alle Respondenten

PRAT-module: - opleiding (verkort) (Partner OP)

EndBlock
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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. Als u er geen bezwaar tegen heeft zal ik na 22 november weer bij u  
langskomen. 

 
>> ENQ: Maak nu een vervolgafspraak voor na de verkiezingen. <<  

 
Woont u op die datum op uw huidig adres of op een ander adres?   NODK, NORF 

   
 1. N.V.T. heeft bezwaar [Bezwaar] - panelweigering afboeken onder blokkadecode 29 

2. huidig woonadres [HuidAdr] 
3. ander woonadres [AnderAdr] 

 
Verhuisblok 
 {Voor vraagteksten zie schema’s} 
 
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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Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
>> ENQ: Toets <1> om het interview af te sluiten. <<
Afsluiten?
1. Ja

 PeilAf

EINDE VRAGENLIJST

Werving

N.B. Alle Respondenten

Verhuisvragen

andersWerving = [AnderAdr]

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. Als u er geen bezwaar tegen heeft zal ik na 22 november weer bij u
langskomen.

>> ENQ: Maak nu een vervolgafspraak voor na de verkiezingen. <<

Woont u op die datum op uw huidig adres of op een ander adres?

1. N.V.T. heeft bezwaar [Bezwaar] - panelweigering afboeken onder blokkadecode 29
2. huidig woonadres [HuidAdr]
3. ander woonadres [AnderAdr]

 


