
Youth in Europe Study 2012 

Beste deelnemer, 

Welkom bij de online enquête van het YES! onderzoek. Hét onderzoek over de leefstijl van 
Europese jongeren. 

Fijn dat je de vragenlijst wilt invullen! Druk op "volgende >>" om de vragenlijst te starten. 
Het invullen zal ongeveer 30 minuten duren. 

Moet je tussendoor stoppen, klik dan op "hervat later" en log later opnieuw in om de 
vragenlijst af te maken. 

Succes! 

  

Er zijn 73 vragen in deze enquête 

Huidige situatie 

1 Zit jij op dit moment op (naam school) / dezelfde school als vorig jaar? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja, ik zit op dezelfde school als vorig jaar  
 Nee, ik zit op een andere school  
 Nee, ik ga niet meer naar school  

Deel 1 

2 Op welk schooltype zit je?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja, ik zit op dezelfde school als vorig jaar' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment 
op (naam school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 vmbo b  
 vmbo k  
 vmbo g  
 vmbo t  
 havo  
 vwo  
 gymnasium  
 Anders  

  



3 In welke klas zit je op dit moment?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja, ik zit op dezelfde school als vorig jaar' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment 
op (naam school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 3e klas  
 4e klas  
 5e klas  
 Anders  

  

4  

Waarom heb je niet deelgenomen aan het YES! onderzoek op school? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja, ik zit op dezelfde school als vorig jaar' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment 
op (naam school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik zit in een andere klas  
 Ik ben blijven zitten in de derde klas  
 Er was geen onderzoek op mijn school dit jaar  
 Weet ik niet  
 Andere reden:  

  

Deel 2 

5 Wat is de belangrijkste reden dat je van school bent veranderd?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'Nee, ik zit op een andere school' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment op (naam 
school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik ben van schooltype veranderd  
 Ik ben verhuisd  
 Ik had problemen met leraren of andere leerlingen op mijn oude school  
 Andere reden:  

  



6 Op welk schooltype zit je op dit moment?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'Nee, ik zit op een andere school' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment op (naam 
school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 vmbo b  
 vmbo k  
 vmbo g  
 vmbo t  
 havo  
 vwo  
 gymansium  
 Anders  

  

7 In welke klas zit je op dit moment?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'Nee, ik zit op een andere school' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment op (naam 
school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 3e klas  
 4e klas  
 5e klas  
 Anders  

  

Deel 3 

8 Wat is de belangrijkste reden dat je niet meer naar school gaat?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A3'Nee, ik ga niet meer naar school' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment op (naam 
school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Onvoldoende cijfers  
 Leerplicht is afgelopen, ik wil niet meer naar school  
 Problemen met leraren of andere leerlingen  
 Teveel gespijbeld  
 Gezondheidsproblemen  



 Alcohol- of drugsproblemen  
 Familie- of persoonlijke omstandigheden  
 Ik wil werken  
 Financiële redenen  
 Geen bijzondere reden  
 Andere redenen:  

  

9 Wat doe je op dit moment?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A3'Nee, ik ga niet meer naar school' op vraag '1 [y2_1]' (Zit jij op dit moment op (naam 
school) / dezelfde school als vorig jaar?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik ben werkeloos en op zoek naar een baan  
 Ik ben werkeloos en NIET op zoek naar een baan  
 Ik ben aan het werk  
 Ik volg een beroepsopleiding  
 Anders  

  

Je toekomstplannen 

10 Wat ga je doen na dit schooljaar / na de zomervakantie?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vmbo b 3  
 Vmbo k 3  
 Vmbo g 3  
 Vmbo t 3  
 Vmbo b 4  
 Vmbo k 4  
 Vmbo g 4  
 Vmbo t 4  
 Havo 3  
 Havo 4  
 Havo 5  
 Vwo/gymnasium 3  
 Vwo/gymnasium 4  
 Vwo/gymnasium 5  
 Werken  
 Mbo opleiding  
 Leerwerktraject  
 Weet ik niet  



 Anders  

  

11 Welke baan zou je willen als je volwassen bent? Noem één beroep en geeft 
de precieze beroepsnaam.  

Vul uw antwoord hier in: 

  

12 Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor jou aan een toekomstige baan?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Erg belangrijk Belangrijk Onbelangrijk 
Erg 

onbelangrijk 

Dat ik een hoog 
inkomen heb     

Dat ik mensen 
kan helpen     

Dat ik na kan 
denken en 

problemen kan 
oplossen 

    

Dat het risico 
klein is dat ik 

werkloos word 
    

Dat ik creatief 
kan zijn     

13 Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Geen diploma  
 Vmbo  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  
 Weet ik niet  

14 Wat is het hoogste schooldiploma dat je denkt dat je echt gaat halen?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Geen diploma  
 Vmbo  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  
 Weet ik niet  

15 Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport voor de volgende vakken?  

Vul uw antwoord(en) hier in 

 Wiskunde  

  

 Nederlands  

  

 Engels  

  

16 Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Erg eens Eens 
Niet eens, 

niet oneens 
Oneens Erg oneens 

Een opleiding 
aan de 

universiteit is 
erg belangrijk 
om een goede 

baan te vinden 

     

Een full-time 
baan hebben is 
net zo goed als 

langer naar 
school gaan 

     

Vragen over jou 

17 Hoe goed vind je zelf dat je...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 



  
Helemaal 
niet goed 

Niet goed Goed Erg goed Perfect 

...Nederlands 
kunt schrijven?      

...Nederlands 
kunt spreken?      

18 Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands gesproken? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

19 Welke taal is dit?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '18 [y2_18]' (Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands 
gesproken?) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Turks  
 Arabisch  
 Berbers  
 Engels  
 Hind(ustan)i  
 Andere taal::  

  

20  

Denk nu aan de taal die je net hebt aangekruist. Hoe goed vind je zelf dat je ... 

(als je meer dan één taal hebt aangekruist, denk dan aan de taal die je het vaakst 
spreekt) 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '18 [y2_18]' (Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands 
gesproken?) 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Helemaal 
niet goed 

Niet goed Goed Erg goed Perfect 

...deze taal kunt 
spreken?      



  
Helemaal 
niet goed 

Niet goed Goed Erg goed Perfect 

...deze taal kunt 
schrijven?      

21  

Hoe vaak doe je de volgende dingen in deze taal? 

(Als je meer dan één taal hebt aangekruist, denk dan aan de taal die je het vaakst 
spreekt) 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '18 [y2_18]' (Wordt er bij jou thuis (nog) een andere taal dan Nederlands 
gesproken?) 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Altijd Vaak Soms Nooit 

Met je familie 
praten?     

TV kijken? 
    

Met je vrienden 
praten?     

Je gevoelens en overtuigingen 

22 Hoe sterk voel je je een Nederlander?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Erg sterk  
 Redelijk sterk  
 Niet zo sterk  
 Helemaal niet sterk  

23  

Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren. Tot 
welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? 

(Kruis alle hokjes aan die op jou van toepassing zijn) 

Selecteer alles wat voldoet 

 Geen andere groep  
 Turken  



 Marokkanen  
 Berbers  
 Surinamers  
 Hindoestanen  
 Creolen  
 Javanen  
 Chinezen  
 Curaçaoënaren  
 Arubanen  
 Antillianen  
 Indonesiërs  
 Andere groep::  

  

24  

Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort? 

(Als je meerdere groepen hebt aangekruist, beantwoord de vraag dan voor de 
groep waartoe je het sterkst behoort) 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is op vraag '23 [y2_23]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te 
behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? (Kruis alle hokjes 
aan die op jou van toepassing zijn) ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Erg sterk  
 Redelijk sterk  
 Niet zo sterk  
 Helemaal niet sterk  

25 Hoe belangrijk vind jij het zelf om de gewoontes en tradities van deze 
groep te behouden?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is op vraag '23 [y2_23]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te 
behoren. Tot welke van de volgende groepen heb jij het gevoel te behoren? (Kruis alle hokjes 
aan die op jou van toepassing zijn) ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Erg belangrijk  
 Belangrijk  
 Onbelangrijk  
 Erg onbelangrijk  



26 Wat is je religie?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ik heb geen religie  
 Boeddhisme  
 Rooms-Katholiek  
 Protestant  
 Hindoeïsme  
 Islam  
 Jodendom  
 Andere religie:  

  

27 Hoe belangrijk is religie voor jou?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Erg belangrijk  
 Belangrijk  
 Onbelangrijk  
 Erg onbelangrijk  

 

28 Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats (bijv. kerk, moskee, 
synagoge, tempel)?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

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

29 Hoe vaak bid je?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nooit  
 Soms (maar minder dan 1 keer per maand)  
 Minstens 1 keer per maand  
 Minstens 1 keer per week  
 Elke dag  
 Vijf keer per dag of vaker  

30 Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?  



Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Erg eens Eens 
Niet eens, 

niet oneens 
Oneens Erg oneens 

Nederlanders 
zouden er alles 

aan moeten doen 
om hun 

gewoontes en 
tradities te 
behouden 

     

Immigranten 
zouden zich 

moeten 
aanpassen aan 
de Nederlandse 

samenleving 

     

Nederlanders 
zouden open 
moeten staan 

voor de tradities 
die immigranten 

meebrengen 

     

Immigranten 
zouden er alles 

aan moeten doen 
om hun 

gewoontes en 
tradities te 
behouden 

     

31 Wie zou de volgende taken moeten doen in een gezin?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Vooral de man Vooral de vrouw Beiden evenveel 

Zorgen voor de 
kinderen    

Koken 
   

Geld verdienen 
   

Schoonmaken 
   

Je vrije tijd 

32 Heb je een (bij)baan? * 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 



 Ja  
 Nee  

33 Welke baan heb je op dit moment? Geef de precieze beroepsnaam.  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '32 [y2_32]' (Heb je een (bij)baan?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

34 Hoeveel uur werk je tijdens een normale week (van maandag tot en met 
zondag)?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '32 [y2_32]' (Heb je een (bij)baan?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

35 Is dit een baan bij je ouders in de zaak?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '32 [y2_32]' (Heb je een (bij)baan?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

36  

Wat is je maandelijkse netto inkomen uit deze baan? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '32 [y2_32]' (Heb je een (bij)baan?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  
(Voer het aantal euro's in)  

37 Krijg je geld van je ouders?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja, elke week  



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

38 Hoeveel geld krijg je per week?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja, elke week' op vraag '37 [y2_37]' (Krijg je geld van je ouders?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

39 Hoeveel geld krijg je per maand?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'Ja, elke maand' op vraag '37 [y2_37]' (Krijg je geld van je ouders?) 

Vul uw antwoord hier in: 

  

40 Hoe vaak...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder vaak Nooit 

...eet je warme 
maaltijden?      

...drink je 
alcohol?      

...sport je? 
     

...rook je 
sigaretten?      

...ontbijt je? 
     

...gebruik je 
drugs, zoals 

hasj, paddo's, 
xtc-pillen? 

     

41 Heb je de volgende dingen gedaan in de afgelopen 3 maanden? Je 
antwoorden worden geheim gehouden.  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 



  Ja Nee 

Expres iets 
kapot gemaakt 
dat niet van jou 

was? 

  

Iets gestolen uit 
een winkel of 
van iemand 

anders? 

  

Een mes of 
wapen bij je 

gehad? 
  

Erg dronken 
geweest?   

42 In je vrije tijd, hoe vaak...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder vaak Nooit 

...bezoek je je 
familie?      

...ga je naar de 
bioscoop?      

...ga je uit, bijv. 
naar een café / 

discotheek / 
feestje? 

     

...lees je een 
boek (niet voor 

school)? 
     

...ga je naar een 
vereniging, bijv. 
sport / muziek / 

andere 
vereniging? 

     

...ga je naar een 
concert / 

dancefeest? 
     

...ga je naar een 
museum?      

...lees je de 
krant?      



Je familie 

43  

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

In welk land is je biologische moeder geboren? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederland  
 Turkije  
 Marokko  
 Suriname  
 Nederlandse Antillen / Aruba  
 Ik weet niet welk land  
 Ander land:  

  

44 Heb je dit land bezocht in de laatste 12 maanden?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is -oth-'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Anders' op 
vraag '43 [y2_41]' ( De volgende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer 
leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen toch zo goed als je 
kunt.   In welk land is je biologische moeder geboren? ) en Is A2'Turkije' of 'Marokko' of 
'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Anders' op vraag '43 [y2_41]' ( De volgende 
vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) 
met haar hebt, beantwoord de vragen toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische 
moeder geboren? ) en Is A3'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / 
Aruba' of 'Anders' op vraag '43 [y2_41]' ( De volgende vragen gaan over je biologische 
moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de 
vragen toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische moeder geboren? ) en Is 
A4'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Anders' op vraag 
'43 [y2_41]' ( De volgende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of 
als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen toch zo goed als je kunt.   In 
welk land is je biologische moeder geboren? ) en Is A5'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 
'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Anders' op vraag '43 [y2_41]' ( De volgende vragen gaan 
over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar 
hebt, beantwoord de vragen toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische moeder 
geboren? ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja, twee keer of vaker  
 Ja, één keer  



 Nee  

45  

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

In welk land is je biologische vader geboren? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Hetzelfde land als waar mijn moeder geboren is  
 Nederland  
 Turkije  
 Marokko  
 Suriname  
 Nederlandse Antillen / Aruba  
 Indonesië  
 Ik weet niet welk land  
 Ander land:  

  

46 Heb je dit land bezocht in de laatste 12 maanden?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is -oth-'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Indonesië ' 
of 'Anders' op vraag '45 [y2_43]' ( De volgende vragen gaan over je biologische vader. Als 
hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan 
toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische vader geboren? ) en Is A3'Turkije' of 
'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Indonesië ' of 'Anders' op vraag 
'45 [y2_43]' ( De volgende vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of 
als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je 
kunt.   In welk land is je biologische vader geboren? ) en Is A4'Turkije' of 'Marokko' of 
'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Indonesië ' of 'Anders' op vraag '45 [y2_43]' ( 
De volgende vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen 
contact (meer) met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.   In welk 
land is je biologische vader geboren? ) en Is A5'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 
'Nederlandse Antillen / Aruba' of 'Indonesië ' of 'Anders' op vraag '45 [y2_43]' ( De volgende 
vragen gaan over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) 
met hem hebt, beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.   In welk land is je 
biologische vader geboren? ) en Is A6'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse 
Antillen / Aruba' of 'Indonesië ' of 'Anders' op vraag '45 [y2_43]' ( De volgende vragen gaan 
over je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, 
beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische vader 
geboren? ) en Is A7'Turkije' of 'Marokko' of 'Suriname' of 'Nederlandse Antillen / Aruba' of 
'Indonesië ' of 'Anders' op vraag '45 [y2_43]' ( De volgende vragen gaan over je biologische 



vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met hem hebt, beantwoord de 
vragen dan toch zo goed als je kunt.   In welk land is je biologische vader geboren? ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja, twee keer of vaker  
 Ja, één keer  
 Nee  

47 Woon je met allebei je biologische ouders in hetzelfde huis?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

48 Wat is de reden dat je niet met allebei je ouders in hetzelfde huis woont?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A2'Nee' op vraag '47 [y2_45]' (Woon je met allebei je biologische ouders in hetzelfde 
huis?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Mijn biologische ouders zijn gescheiden / uit elkaar  
 Mijn biologische ouders zijn nooit getrouwd geweest / hebben nooit samengewoond  
 Eén of beide ouder(s) leeft / leven niet meer  
 Eén of beide ouder(s) leeft / leven in het buitenland  
 Ik ben op mezelf gaan wonen  
 Anders  

  

49 Hoe vaak doen één of beide van je ouders de volgende dingen met jou?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder vaak Nooit 

Met jou over 
politiek en 

sociale 
onderwerpen 

praten? 

     

Met jou over 
boeken, films of 

TV 
     



  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder vaak Nooit 

programma's 
praten? 

Tijd met je 
doorbrengen 
door gewoon 

met jou te 
praten? 

     

Je vrienden 

Beantwoord de volgende vragen over je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1 tot 4 
vrienden beantwoorden. Reken je vriendje/vriendinnetje niet mee.  

50  

Hoe heet deze vriend(in)? 

Je kunt een bijnaam gebruiken 

Vul uw antwoord(en) hier in 

 1  

  

 2  

  

 3  

  

 4  

  

 

Vriend 1 

De volgende vragen gaan over {INSERTANS:75984X45X899SQ001}.  

51  



Is dit een jongen of een meisje? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Jongen  
 Meisje  

52 Wat is zijn / haar achtergrond?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederlands  
 Turks  
 Marokkaans  
 Surinaams  
 Antilliaans  
 Anders  

  

53 Welk schooltype volgt hij / zij (als niet langer op school: heeft hij /zij 
gevolgd)?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vmbo basis  
 Vmbo kader  
 Vmbo gt  
 Vmbo t  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  

Vriend 2 

De volgende vragen gaan over {INSERTANS:75984X45X899SQ002}.  

54  



Is dit een jongen of een meisje? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Jongen  
 Meisje  

55 Wat is zijn / haar achtergrond?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederlands  
 Turks  
 Marokkaans  
 Surinaams  
 Antilliaans  
 Anders  

  

56 Welk schooltype volgt hij / zij (als niet langer op school: heeft hij /zij 
gevolgd)?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vmbo basis  
 Vmbo kader  
 Vmbo gt  
 Vmbo t  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  

Vriend 3 

De volgende vragen gaan over {INSERTANS:75984X45X899SQ003}.  

57  



Is dit een jongen of een meisje? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Jongen  
 Meisje  

58 Wat is zijn / haar achtergrond?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederlands  
 Turks  
 Marokkaans  
 Surinaams  
 Antilliaans  
 Anders  

  

59 Welk schooltype volgt hij / zij (als niet langer op school: heeft hij /zij 
gevolgd)?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vmbo basis  
 Vmbo kader  
 Vmbo gt  
 Vmbo t  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  

Vriend 4 

De volgende vragen gaan over {INSERTANS:75984X45X899SQ004}.  

60  



Is dit een jongen of een meisje? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Jongen  
 Meisje  

61 Wat is zijn / haar achtergrond?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederlands  
 Turks  
 Marokkaans  
 Surinaams  
 Antilliaans  
 Anders  

  

62 Welk schooltype volgt hij / zij (als niet langer op school: heeft hij /zij 
gevolgd)?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is NIET op vraag '50 [y2_48]' ( Hoe heet deze vriend(in)?   Je kunt een bijnaam gebruiken ) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Vmbo basis  
 Vmbo kader  
 Vmbo gt  
 Vmbo t  
 Havo  
 Vwo  
 Mbo  
 Hbo  
 Universiteit  

Je vrienden 

 

63 Denk nu aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben een...  



Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Bijna 

allemaal of 
allemaal 

Veel 
Ongeveer de 

helft 
Sommigen 

Bijna geen of 
geen 

...Nederlandse 
achtergrond?      

...Turkse 
achtergrond?      

...Marokkaanse 
achtergrond?      

...Surinaamse 
achtergrond?      

...Andere 
achtergrond?      

64 Heb je een vriendje / vriendinnetje?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  
 Nee  

Vriendje / vriendinnetje 

65 Wat is zijn / haar achtergrond?  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '64 [y2_50]' (Heb je een vriendje / vriendinnetje?) 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Nederlands  
 Turks  
 Marokkaans  
 Surinaams  
 Antilliaans  
 Andere achtergrond:  

  

66 Sinds wanneer heb je verkering met hem / haar? Schrijf de maand en het 
jaartal op.  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
° Is A1'Ja' op vraag '64 [y2_50]' (Heb je een vriendje / vriendinnetje?) 



Vul uw antwoord(en) hier in 

 Maand:  

  

 Jaar:  

  

Je vrienden 

67 Hoe vaak praat je met mensen met ...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder 
vaak 

Nooit 

Ik ken geen 
mensen met 

deze 
achtergrond

...een Nederlandse 
achtergrond?       

.. een Turkse 
achtergrond?       

...een 
Marokkaanse 
achtergrond? 

      

...een Surinaamse 
/ Antilliaanse 
achtergrond? 

      

...een andere 
achtergrond?       

Je gezondheid, houdingen en opvattingen 

68 Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Erg 

ontevreden 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Erg 

tevreden 
10 

...met je leven 
in het 

algemeen? 
          

...met wat je 
          



  
Erg 

ontevreden 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Erg 

tevreden 
10 

overdag doet in 
het algemeen? 

69 Hoe vaak zijn deze uitspraken over jou waar?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Vaak waar Soms waar Zelden waar Nooit waar 

Ik maak me veel 
zorgen     

Ik word snel 
boos     

Ik ben somber 
    

Ik voel me 
waardeloos     

Ik doe dingen 
zonder na te 

denken 
    

70 Hoe goed is je gezondheid vergeleken met anderen van jouw leeftijd?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Erg goed  
 Goed  
 Ongeveer hetzelfde  
 Slecht  
 Erg slecht  

71 Hoe vaak had je in de afgelopen zes maanden ...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Elke dag 

Eén of 
meerdere 
keren per 

week 

Eén of 
meerdere 
keren per 

maand 

Minder vaak Nooit 

...hoofdpijn? 
     

...buikpijn? 
     

...moeite om in 
slaap te vallen?      

72 Ben je het met deze uitspraken eens of oneens?  



Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  Erg eens Eens 
Niet eens, 

niet oneens 
Oneens Erg oneens 

Ik vind het 
moeilijk om me 
te concentreren 

     

Ik heb invloed 
op mijn 

toekomst 
     

Ik kan mijn 
plannen doen 

uitkomen 
     

Contactgegevens 

Graag willen we nog wat contactgegevens van je weten, zodat we je weer opnieuw kunnen 
benaderen voor het onderzoek. Je mag dan alsnog nee zeggen, maar als je dit jaar en volgend 
jaar meedoet, maak je kans op mooie prijzen.  

We behandelen je gegevens vertrouwelijk, en gaan er altijd zorgvuldig mee om. We 
bewaren deze gegevens ook op een andere plek dan de antwoorden die je hebt gegeven in de 
vragenlijst. Je gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan anderen.  

73 Zou je de onderstaande gegevens willen invullen?  

Vul uw antwoord(en) hier in 

 Adres  

  

 Huisnummer  

  

 Postcode  

  

 Woonplaats  

  

 Emailadres  

  



 Mobiele telefoonnummer  

  

 Telefoonnummer thuis  

  

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

  

Wil je meer weten over het onderzoek, ga dan naar www.yesonderzoek.nl. Als je nog vragen 
of opmerkingen hebt over de vragenlijst, dan kun je contact met ons opnemen via 
info@yesonderzoek.nl of bellen naar 030-253 1899. 

  

  

 
01-01-1970 – 01:00 
 
Verstuur uw enquête 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
 


