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Ronde 3 (2012-2013)

Mocht de respondent meer infonnatie willen hebben, verwijs dan door naar www .yesonderzcek.nl of vraag de
respondent contact op te nemen met de onderzeekers op Je hoeft geen
verantwoording afte leggen owr de vragen

Beste student,
Welkom in llmesurvey. Controleer het \Kllgende \Klordatje begint.

Skype
•
•

Doetje microfoon en geluid het?
Staat er meer dan 2 euro Skypetegoed op?

Respondentenbestand SPSS
•
•
•
•

Controleer of je de laatste wrsie van je respondentbestand open hebt staan.
Controleer ofje bestand in Data Viewmodus is geopend.
Controleer ofje nog afspraken hebt
Controleer of je value labels aanstaan.

Limesurwy
•
•
•
•
•
•

Lees de zwarte vetgedrukte teksten precies zoals ze geschrewn zijn.
Lees nooit grijs schuingedrukte teksten in of onder de vraagstelling op.
Lees de antwoordcategorieen \Klor tenzij staat aangegewn dat dit niet moet.
Gebruik de grijs schuingedrukte teksten \Klor hulp.
Vul precies in wat de respondent zegt.
Als de respondent tijdens het interview stopt: klik dan mog eenmaal op volgende om ef\Klor te zorgen dat
de antwoorden op de pagina opgeslagen worden.

Er zijn 173 vragen in deze vragenlijst

Introductie
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Dag, U spreekt met [jouw naam], goedemiddag I goedenavond. Ik ben
een medewerker van het YESI onderzoek, een project van de Universiteit
Utrecht en de Universiteit van Tilburg. Voor dit onderzoek zou ik graag
willen spreken met Spreek ik daarmee?
•

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
*

Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, je spreekt met de juiste persoon

0

Nee, je spreekt niet met de juiste persoon I geen gehoor

�------�1 ·
2

Zou ik kunnen spreken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
*

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 2'Nee, je spreekt niet met de juiste persoon I geen gehoor' op vraag '1 [v1 r ( Dag, u spreekt met Uouw
naam], goedemiddag I goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzDek, een project van de
Uni-versiteit Utrecht en de Uni-versiteit van Tilburg. Voor dit onderzDek 20u Ik graag willen spreken met
{TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:LASTNAME}. Spreek ik daarmee? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
0

)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, je kan de respondent spreken.

0

Nee, de respondent Is niet thuis I kan niet aan de telefoon komen I geen gehoor. Bel later terug.

0

Nee, en je kan de respondent dit jaar niet meer te spreken krijgen.

0

Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.

Mraar gaat het over?
Het YES/ onderzoek gaat over hoe jongeren in Europa leven en denken. In samenwerking met de
universiteiten van Oxford, Mannhelm en Stockholm onderzoeken we onderwerpen zoals vrienden, school$
werk en vrije tijd. {TOKEN:FIRSTNAME} heeft de afgelopen één oftweejaarop school meegedaan aan het
YES/ onderzoek. Dit is de derde ronde van het onderzoek en we hopen dat zijlhij weer meedoet
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Dag , je spreekt met [jouw naam], goedemiddag/ goedenavond.
Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. Dit jaar is de derde ronde van het
onderzoek en we hopen dat je weer meedoet.
Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
*

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 1'Ja,je kan de respondent spreken.' op .",.aag '2 [v2]' ( Zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken?
[Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
o

Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, dat kan

0

Nee, niet nu maar een andere keer wel

0

Nee, de respondent weigert

0

Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

�aargaathet over?
Het YES/ onderzoek gaat over hoe jongeren in Europe leven en denken. Daarom zal ik je vragen stellen
overjouzelf, familie, vrienden, school, 'Werk en vrije tji d.
Is het anoniem?

Alle informatie die je ons geeft 'WOrdt door ons vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij er voor zorgen
dat niemand kan �.Wten watjij hebt ingevuld. Je naam en adreszuilen nooit aan anderen oorden
doorgegeven.
Ik heb geen VVV bon gekregen.
��11nl'l•lln1men, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
oftelefonisch via -.
�elke prijzen kan ik winnen?
Een Samsung Galaxy Beam, twee lpad's, een Del/laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony e-reader,
twee hotelwaardebonnen vooreen weekendje weg, 25 fashion cheques tw.v. €10,00 25 nationale
entertainment cards t.w.v. €7,50, 50 bloscoopbonnen t.w.v. €10,00 en meerdere dvd's en b/ue-rays.
�anneer worden de prijzen bekend gemaakt?
In detente van 2013. Deelnemers ontvangen persoonlijk bericht en oorden, desge'WBnst anoniem, op de
website vermeld.
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Zoals je misschien wel weet is dit jaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen dat je weer meedoet.
Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
*

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 1'Ja,je spreekt met de juiste persoon' op vraag '1 [v1]' ( Dag, U spreekt met Douw naam], goedemlddag
I goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1'2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
de Universiteit van Tilburg. Voor dit ondei'2Dek zou ik graag willen spreken met
{TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:L.AC)TNAME}. Spreek ik daarmee? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
o

)
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, dat kan

0

Nee, niet nu maar een andere keer wel

0

Nee, de respondent weigert

0

Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

�aargaat het over?
Het YES! onderzoek gaatover hoe jongeren in Europa leven en denken. Daarom zal ik je vragen stellen
overjouzelf, familie, vrienden, school, werl< en vrije tijd.
Is het anoniem?

Alle informatie dieje ons geeft wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Dit betakent dat wji er voor zorgen
datniemand kan weten watjij hebtingevuld. Je naam en adres zullen nooit aan anderen worden
doorgegeven.
Ik heb geen VVV bon gekregen.
De bon is waarschijnlijk niet aangekomen, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
oftelefonisch via -onderzoekers
�elke prijzen kan ik winnen?
Een Samsung Galaxy Beam, twee lpad's, een Del/ laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony e-reader,
twee hotelwaardebonnen vooreen weekendje weg, 25 fashlon cheques t.w.v. €10,00 25 nationale
entertainment cards t.w.v. €7,50, 50 bioscoopbonnen t.w.v. €10,00 en meerdere dvd's en blue-rays.
Wanneer worden de prijzen bekend gemaakt?
In de lente van 2013.

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminlaclmin.php?actiCX"l=shat.prinlablesiJI"\8)&8id=14969

4/176

ümaSUI'\ey-

713/13

5

Zou u mij kunnen vertellen wanneer ik het beste kan bellen? Wij kunnen
terugbellen op woensdag, donderdag en vrijdag van 3 uur 's middags tot 7
uur 's avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_ afspraak en tijd_ afspraak.]

Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor uw tijd en een
prettige dag nog.
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
timesurvey voor de vo,ID4!!!nll'l"4!!! re�i'DirJn,ae,nt

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a Is 2'Nee, de respondent is niet thuis I kan niet aan de telefoon komen I geen gehoor. Bel later terug.' op
vraag '2 [v2J ( Zou ik {TOKEN :FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )

Vul je antwoord hier in:

6

Ik begrijp dat dit jaar niet meedoet met het YES! onderzoek. Zou het nog
mogelijk zijn dat ik maar een paar korte vragen stel? Dit duurt ongeveer 5
minuten en het zou ons enorm helpen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a Is 3'Nee, en je kan de respondent ditjaar niet meer te spreken krijgen.' op vraag '2 [v2]' ( Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we in de toekomst
niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik in plaats daarvan nog maar een
paar korte vragen stellen aan ? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou
ons enorm helpen. Is dat mogelijk?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is �ldaan:
DIs 4'Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.' op vraag '2 [\Q]' ( Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Wanneer kan ik je het beste terugbellen om de vragenlijst af te nemen? Dit
kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 3 uur 1S middags en 7 uur
1 S avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_ afspraak en tijd_ afspraak.]

Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor je tijd en tot dan!
[3e hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
1/mesurvey voor de

om
.,,..,.,..�'�"'"'A

re�sD1Dnae,nr

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met
Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerkervan het YES! onderzoek, een project
van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoel Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten.
Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ---Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de
derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch
met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]

)
Vul je antwoord hier in:
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Ik begrijp dat je deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je
in plaats daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt
ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a

-

--

Scenario 1 ----

Is 3'Nee, de respondent weigert' op 'v'l'aag '3 [v3]' ( Dag [TOKEN:FIRSTN.ME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een pro ject van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar Is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoel Graag .zou ik de 'v'l'agenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
Kan dat? [lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 3'Nee, de respondent weigert' op 'v'l'aag '4 [v4]' ( Zoals je m isschien wel weet is ditjaar de derde ronde
van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de 'v'l'agenlijst telefonisch met je af
willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en dat je in de toekomst
niet meer voor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in
plaats hiervan maar een paar korte vragen stellen? Dit duurt ongeveer 5
minuten en je zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende worwaarden is voldaan:
D

--

Scenario 1 ---

Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '3 [v3]' ( Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedena'vQnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het
onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag ze u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen
nemen. Dit duurt ongewer 20 tn lnuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ---Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '4 ['Ä]' ( Zoals je misschien
wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Vragen over jou
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Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren i n Europa leven en denken.
Daarom zal ik je vragen stellen over jouzelf, familie, vrienden, school, werk
en vrije tijd.
De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld en anoniem
gemaakt, zodat niemand kan zien wat jij geantwoord hebt. Misschien vind
je het daarom ook prettig om de komende vragen te beantwoorden zonder
dat anderen meeluisteren, zoals je ouders, broers of zussen, of je
vrienden?
[Laat de respondent een plek met meer privacy opzoeken als hij/zij dat
wil]

Ik zal beginnen met wat vragen over jou.
Wat is je geboortedatum?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNMIIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder.zoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder.zoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul een datum in:

Hoe behandelenjullie mUn lnformaUe vertrouweliJk?
De onderzoekers geven iedereen een nummer en bewaren jouw contactgegevens apart van jouw
anivl!oorden. A lfeen de hoofdonderzoekers weten welk nummerbij w;e hoort. Deze informatie wordtop een
beveiligde sarvar bewaard en nooit aan anderen gagagavan.
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Wat is het hoogste schooldiploma dat je zou willen halen? Je kan kiezen
van 'geen diploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch metje afwillen nemen. Ditduurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondef"2Dek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen diploma

0

Vmbo

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Universiteit

0

Weet I k n iet

Bedoel je aan het einde van de middelbare school of aan het einde van mijn complete schoolcarrière?

Aan het einde vanje complete schoolcarrière, dus net voordatje gaat werken.
De respondent zegt ·mavo·.

Vink 'vmbo' aan.
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Wat is het hoogste schooldiploma dat je denkt dat je echt gaat halen? Je
kan kiezen van 'geen diploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch metje afwillen nemen. Ditduurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondef"2Dek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen diploma

0

Vmbo

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Universiteit

0

Weet I k n iet

Bedoel je aan het einde van de middelbare school of aan het einde van mijn complete schoolcarrière?

Aan het einde vanje complete schoolcarrière, dus net voordatje gaat werken.
De respondent zegt ·mavo·.

Vink 'vmbo' aan.
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Welke baan zou je willen als je volwassen bent? Noem één beroep en geeft
de precieze beroepsnaam.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? ILees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met 1 beroepsnaam I woord omsçhrl]ven.
Beschrijfhet dan zo kort mogelijk.
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Welk cijfer had je op je laatste schoolrapport op de middelbare school
voor wiskunde?
[Gebruik een komma om deelmalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeer dan een schatting te maken van watje cijfer ongeveerwas.
Wij hadclfJn geen wiskunde, maar wel rekenlessen.
Je mag zelfbeslissen ofje dat hetzelfde vindtals wiskunde.

Wij hadclfJn helemaal geen wiskunde.
Dan gaan we door naar de volgende vraag (laat vak open).
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en voor Nederlands?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondermek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeerdan een schatflng te maken van watje cijfer ongeveer was.

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminfadmi n.php?action=shcMprinlablesur\e)&sid= 14969
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17
en voor Engels?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven: bijvoorbeeld 7,5]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondermek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

Ik weet niet meer welk cijfer ik had.
Probeerdan een schatflng te maken van watje cijfer ongeveer was.
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Wat ga je doen na de zomervakantie van 2013? Ga jij bijvoorbeeld naar
havo 5, ga je een duale mbo opleiding doen, ga je werken of ga je iets
anders doen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAfv'IE}, je spreekt met nouw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker wn het YES! ondermek, een project wn de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag ZDu ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een wn de wigende mogelijkheden:

0

Haw4

0

Haw 5

0

Vwo /gymnasium 4

0

Vwo /gymnasium 5

0

Vwo /gymnasium 6

0

Duale mbo opleiding (BBL)

0

Fulltime mbo opleiding (BOL)

0

Werken

0

Weet ik niet

0

Anders, namelijk
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Er komen nu enkele vragen over jouw taalgebruik. Hoe goed vind je zelf
dat je Nederlands kunt spreken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dal? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet Is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? ILees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Helemaal niet goed

0

Niet goed

0

Goed

0

Erg goed

0

Perfect
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En hoe is dat voor schrijven?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
\/ragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Helemaal niet goed

0

Niet goed

0

Goed

0

Erg goed

0

Perfect

https://SIIWf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul'\e)&sid= 14969

191176

ümaSUI'\ey-

7/3/13

21
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
D

--Scenario 1 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondermek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
onge...ae r20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Telt een dialect ook als andere taal (bijvoorbeeld Umburgs ?)

Ja mag zalfbeslissen ofje dat mee vindt tellen.

22
Welke taal is dit?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [V2 1 ]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4}' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
htlps://SIIWf.fsS.w�nl/adminladmi n.php?actiCX'l=shcMprinlablesur.8)&sid= 14969
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en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is YJa' op vraag '21 [v21T (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Turks

0

Arabisch

0

Berbers

0

Engels

0

Hind(ustan)i

0

Fries

0

Papiamento

0

Sranan Tango

0

Spaans

0

Perzisch

0

Duits

0

Chinees

0

Frans

0

Koerdisch

0

Somalisch

0

Portugees creools en/of pidgins

0

Indonesisch

0

Pools

0

Urdu

0

Italiaans

0

Anders, namelijk

Ik spreelt meer dan 2 andere talen dan Nederlands thuis.

Welke van deze talen spmekje hst meest?'
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Hoe goed vind je dat je deze taal kunt spreken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
\/ragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Helemaal niet goed

0

Niet goed

0

Goed

0

Erg goed

0

Perfect

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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En hoe is dat voor schrijven?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [V.21 ]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorleên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [V.21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Helemaal niet goed

0

Niet goed

0

Goed

0

Erg goed

0

Perfect
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Hoe vaak praat je met je familie in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
\/ragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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Hoe vaak kijk je tv in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
\/ragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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Hoe vaak praat je met je vrienden in deze taal?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op \/raag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
\/ragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' ( Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan
Nederlands gesproken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '21 [v21]' (
Wordt er bij jou thuis nog een andere taal dan Nederlands gesproken? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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Je gevoelens en overtuigingen
28
De volgende vragen gaan over je gevoelens en overtuigingen.
Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit
voorzichtig genoeg kunt zijn met anderen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

De meeste mensen zijn te vertrouwen

0

Je kunt niet worzichtig genoeg zijn
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Hoe sterk voel je je een Nederlander?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena..ond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg sterk

0

Redelijk sterk

0

Niet zo sterk

0

Helemaal niet sterk

Wat bedoel je met voel je je een Nederlander?

Wetjij eronder verstaat" wat is het eerste antwoord dat in je opkomt bij deze vraag?

30
Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een andere groep te behoren,
zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep.
Tot welke groep heb jij het gevoel te behoren?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, aan project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
hUps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?actiCX"l=shcMprinlablesur\e)&sid= 14969
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of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen andere groep

0

Turken

0

Koerden

0

Marokkanen

0

Berbers

0

Surinamers

0

Hindoestanen

0

Creolen

0

Javanen

0

Chinezen

0

Curaçaoënaren

0

Arubanen

0

Antillianen

0

Indonesiërs

0

Duitsers

0

Immigranten

0

Spanjaarden

0

Afghanen

0

Afrikanen

0

Amerikanen

0

Een andere groep:

Ik voeldat ik tot meerdere groepen behocr.
Kies dan de groep waartoe jijje het sterkst behoort.

31

Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----
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ümeSUI'\eyls 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 O'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag 130 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 1 'Arnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 12'Arnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antllllanen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 3'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antiliianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of 'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 4'Arnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antiliianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 5'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'.Antllllanen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezsn' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 6'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antiliianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag 130 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 7'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antiliianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 8'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 9'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'.Antlliianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezsn' of
'Javanen' of'Creoien' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVIarokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag 130 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'Arnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'indonesiërs' of'.Antillianen' of'.Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezsn' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'IVarokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 20'Arnerlkanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
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'Imm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'fllla rokkanen' of 'Berbers' of'Koerden' of Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Som mige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'.Amerikanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'Jmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 4'.Amerikanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 5'.Amerikanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Dultsers' of'lndoneslêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 6'.Amerikanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten•
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is ?'Amerikanen' of'Nrikanen' of 'Nghanen' of 'Spanjaarden' of 'Im migranten'
of'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 8'.Amerikanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of 'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Antillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Marokkanen' of'Berbers' of'Koerden' of Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorleên op] ) en Is 9'.Amerlkanen' of'Nrikanen' of'Nghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten•
of 'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Marokkanen' of 'Berbers' of 'Koerden' of Turken' Op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] )
--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 O'.Amerikanen' of
'Nrikanen' of 'Afghanen' of'Spanjaarden' of 'lm migranten' of 'Duitsers' of'lndonesiêrs' of 'Antillianen' of
'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of
'Berbers' of Turken' of 'Koerden' of 'Marokkanen' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, 20als Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep
heb jij hel gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 1 'Amerikanen' of 'Afrikanen'
of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, 20als Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jiJ het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 12'J\rnerikanen' of'Afrikanen' of
'Nghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, 20als Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
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ümeSUI'\ey gewel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1 3'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Imm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 4'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 5'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of 'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1 6'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 7'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewel. ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 B'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktOteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 9'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanj�arden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 20'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jiJ het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 3'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 4'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 5'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of 'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jiJ het
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gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 6'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Nghanen' of 'Spanjaarden' of 'Imm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is ?'Amerikanen' of'M"ikanen' of
'Nghanen' of'Spanjaarden' of'lmmlgranten' of'Duitsers' of'lndoneslërs' of'Antllllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 8'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Nghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of 'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of
'Turken' of 'Koerden' of 'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 9'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Nghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'Turken' of'Koerden' of'Marokkanen' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ooktoteen
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg sterk

0

Redelijk sterk

0

Niet zo sterk

0

Helemaal niet sterk
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32
Hoe sterk heb je het gevoel dat je tot deze groep behoort?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op waag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
wagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is -oth-'Anders' op waag '30 [V30]' ( Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep
heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de wagenlijst 1elefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is -oth-'Anders' op waag '30
[V30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg steri<

0

Redelijk steri<

0

Niet zo steri<

0

Helemaal niet steri<

33
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:
D

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 O'Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [V30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 1 'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chine:zen' of
'Javanen' of'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
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ümeSurwy op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb JIJ het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 12'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Mtillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Craolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 3'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Craolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 4'.Amerikanen' of'Afrlkanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30)' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 5'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of 'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 6'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoënaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surlnamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30)' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 7'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Craolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 8'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltllllanen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag ;30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 9'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Craolen' of'Hindoestanen' of'Surlnamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'.Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'.Nubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 20'.Amerikanen' of 'Afrikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of
'Immigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of'Chinezen' of
'Javanen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVIarokkanen' of'Koerden' of 'Turken'
op vraag '30 [v30)' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals
Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'.Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of 'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Mtillianen' of 'Arubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, :zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 4'Amerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'Jmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'hltillianen' of'Arubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
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[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 5'Prnerikanen' of�kanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten•
of'Duitsers' of 'lndonesiêrs' of'Antillianen' of 'Jtrubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' Op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 6'Prnerikanen' of'Mikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Jtrubanen' of'Curaçaoênaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of 'Berbers' of'IVsrokkanen' of'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30f ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 7'Prnerikanen' of'Afrikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of 'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Jtrubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andel"e groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees N IET de
antwoordcategorieën op] ) en Is B'Prnerikanen' of'Mikanen' of 'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten'
of'Duitsers' of 'Indonesiërs' of'Antillianen' of 'Jtrubanen' of 'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of 'Marokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 9'Prnerikanen' of'Mikanen' of'Afghanen' of 'Spanjaarden' of'lmmigranten'
of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Jtrubanen' of'Curaçaoënaren' of 'Chinezen' of'Javanen' of
'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of 'Berbers' of'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4f ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 O'Amerikanen' of
'Mikanen' of'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of
'Arubanen' of 'Curaçaoênaren' af 'Javanen' of 'Chinezen' af 'Creolen' of 'Hindoestanen' af 'Surinamers' af
'Berbers' af'IVsrokkanen' of'Kaerden' af 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen af een andere groep. Tot welke groep
heb jij het gewei te beharen? [Lees NIET de antwaordcategarieên op] ) en Is 1 1 'Prnerikanen' of 'Afrikanen'
af'Afghanen' af'Spanjaarden' af'lmm igranten' af'Duitsers' af'lndanesiêrs' of'Antillianen' af'Jtrubanen' af
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' af 'Chinezen' af 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' af 'Koerden' af 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 12'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' af'Spanjaarden' af'lmm igranten' af'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Jtrubanen' af
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' af 'Chinezen' of 'Creolen' af 'Hindoestanen' af 'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen af een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 3'Amerikanen' af 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Jtrubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' af'Chinezen' af'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'IVsrokkanen' of 'Koerden' af 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 4'Nr1erikanen' af'Afrikanen' af
'Afghanen' af'Spanjaarden' of'lmm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiêrs' af'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoênaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' af'Surinamers' af'Berbers' af
'IVsrokkanen' af 'Koerden' af 'Turken' op vraag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 5'Amerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' af'Duitsers' of'lndanesiërs' af'Antillianen' af'Arubanen' of
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ümeSUI'\ey 'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 6'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 7'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmlgranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antilllanen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 8'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 9'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 2'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezen' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 20'Arnerikanen' of 'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chlnezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 3'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmlgranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 4'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Imm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 5'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 6'Arnerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Imm igranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezan' of 'Creolen' of'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is ?'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmm igranten' of'Duitsers' of'lndonesiërs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of'Chinezan' of'Creolen' of'Hindoestanen' of'Surinamers' of'Berbers' of
'11/srokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gevoel ook tot een
andere groep te behoren, zcals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gevoel te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is B'Amerikanen' of'Afrikanen' of
'Afghanen' of 'Spanjaarden' of 'Immigranten' of 'Duitsers' of'lndonesiërs' of 'Antillianen' of'Arubanen' of
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'Curaçaoênaren' of 'Javanen' of 'Chlnezan' of 'Creolen' of 'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/erokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 9'Amerikanen' of'Nrikanen' of
'Afghanen' of'Spanjaarden' of'lmmigranten' of'Duitsers' of'lndonesiêrs' of'Antillianen' of'Arubanen' of
'Curaçaoënaren' of 'Javanen' of 'Chinezen' of 'Creolen' of'Hindoestanen' of 'Surinamers' of'Berbers' of
'11/erokkanen' of 'Koerden' of 'Turken' op waag '30 [v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een
andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het
gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg belangrijk

0

Redelijk belangrijk

0

Niet zo belangrijk

0

Helemaal niet belangrijk

34
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:
0

-

--

Scenario 1 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsitelt Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) err Is -oth-'Anders' op waag '30 [v30]' ( Som mlge mensen hebben het gewei
ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken, Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep
heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is -oth-'Anders' op vraag '30
[v30]' ( Sommige mensen hebben het gewei ook tot een andere groep te behoren, zoals Turken,
Hindoestanen of een andere groep. Tot welke groep heb jij het gewei te behoren? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg belangrijk

0

Redelijk belangrijk

0

Niet zo belangrijk

0

Helemaal niet belangrijk
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35

Wat is je religie?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt onge..eer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
onge..eer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ik heb geen religie

0

Boeddhisme

0

Rooms-Katholiek

0

Protestant

0

Hindoeïsme

0

Islam

0

Jodendom

0

Anders, namelijk

Wat betekent religie?
Geloof.
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36
Hoe belangrijk is religie voor jou?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg belangrijk

0

Redelijk belangrijk

0

Onbelangrijk

0

Erg onbelangrijk
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Hoe vaak ga je naar een religieuze ontmoetingsplaats, bijvoorbeeld een
kerk, moskee, synagoge, tempel?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de wigende worwaarden is voldaan:
D

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNNv1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4}' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Nooit

0

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

0

Minstens 1 keer per maand

0

Minstens 1 keer per week

0

E l ke dag

Telt het bezoeken van een kerk op vakantie ook mee 1
Je mag zelf beslissen ofje dit meetelt ofniet
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Hoe vaak bid je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Nooit

0

Soms (maar minder dan 1 keer per maand)

0

Minstens 1 keer per maand

0

Minstens 1 keer per week

0

Elke dag

0

Vijf keer per dag of wker
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Je vrije tijd
39
De volgende vragen gaan over je vrije tijd.
Hoe vaak bezoek je familie in je vrije tijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME},je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de wagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit
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Hoe vaak ga je uit in je vrije tijd, bijvoorbeeld naar een cafe, discotheek of
feestje?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondei'2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde1'2Dek en we hopen datje weer meedoel Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

---- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4}' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer me.edoel Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaa k

0

Nooit

https://SIIWf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul'\e)&sid= 14969

44/176

ümaSUI'\ey-

713/13
41

Hoe vaak lees je een boek in je vrije tijd dat niet voor school is?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder wak

0

Nooit
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Hoe vaak doe je vrijwilligerswerk in je vrije tijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder wak

0

Nooit
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Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een
baan, een bijbaantje? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3T ( Dag {TOKEN:FIRSTNA1v1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondermek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondermek en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondermek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Hoeveel uur werk je in dit bijbaantje tijdens een normale week van
maandag tot en met zondag?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' ( Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanqe:? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanlje? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]

)
Vul je antwoord hier in:
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Is dit een bijbaantje bij je ouders in hun zaak?
[ Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzDek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar Is de derde ronde van het onderzDek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' ( Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten 20als school of een baan, een bijbaanqe? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten 20als school of een baan, een bijbaan�e? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]
)
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Hoeveel geld verdien je ongeveer per maand met je bijbaantje(s)?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzDek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' ( Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse
activiteiten zoals school of een baan, een bijbaanqe? Zoals de krant rondbrengen, je ouders helpen in hun
bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek:
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '43 [v43]' (
Heb je, naast je belangrijkste dagelijkse activiteiten zoals school of een baan, een bijbaan�e? Zoals de
krant rondbrengen, je ouders helpen in hun bedrijf of oppassen? [Lees NIET de antwoordcategorieên op]

)

Vul je antwoord hier in:
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Krijg je geld van je ouders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder.zoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder.zoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, elke week

0

Ja, elke maand

0

Ja soms, maar niet elke week of elke maand

0

Nee

Mijn ouders geven me per week en per maand geld.
Vink dan Ja, elke week' aan en vul bij de volgende vraag hettotaalbedrag per week in (totaalbedrag per
week = weekbadrag + (maandbedrag 14)).
Ik krijg (ook) kleedgeld. moet ik dit mee tellen?
Watjij dankt dat goed Is.
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Hoeveel geld krijg je per week van je ouders?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [\1.3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 'Ja, elke week' op vraag '47 [v47]' ( Krijg je geld van je ouders? )
-- of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1 'Ja, elke week' op vraag
'47 [v47]' ( Krijg je geld van je ouders? )
Vul je antwoord(en) hier in

De respondent geeft aan dat hl}lzl} zowel maandelijks als wekelijks geld krijgt van ouders
Vul het totaalbedrag par week in (totaalbedrag per week

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shcMprinlablesUI"\e)&sid= 14969
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Hoeveel geld krijg je per maand van je ouders?
[Gebruik een komma om decimalen aan te geven.]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [\1.3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Ja, elke maand' op vraag '47 [v47]' ( Krijg je geld van je ouders? )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'Ja, elke maand' op
vraag '47 [v47]' ( Krijg je geld van je ouders? )
Vul je antwoord(en) hier in

De respondent geeft aan dat hljlzQ zowel maandelijks als wekelijks geld krijgt van ouders
Vul het totaalbedrag per maand in (totaalbedrag per maand = (weekbedrag*4) + maandbedrag).
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Hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse politiek?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Heel erg

0

Erg

0

Een beetje

0

Weinig

0

Heel weinig of niet

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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Hoe vaak eet je een warme maaltijd?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['113]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder \18ak

0

Nooit
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Hoe vaak drink je alcohol?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder wak

0

Nooit
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Hoe vaak sport je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder \18ak

0

Nooit

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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Hoe vaak rook je sigaretten?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder wak

0

Nooit
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Hoe vaak ontbijt je?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 ['oiJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder \18ak

0

Nooit
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Hoe vaak gebruik je drugs zoals hasj, paddo's of xtc-pillen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder.zoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder.zoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit

Valt eenjolntje roken ook onder drugsgebruik?
De vraag gaat over softdrugs en harddrugs. Kies het antvvoord datJIJ hetbeste bIJjou vindt passen.
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Ik ga je nu vragen of je bepaalde dingen in de afgelopen 3 maanden
gedaan hebt en je kan antwoorden met •ja• of •nee•. Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Heb je in de afgelopen 3 maanden expres iets kapot gemaakt dat niet van
jou was?

{Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondet"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondet"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/adrrinladmi n.php?action=shcMprinlablesiJMI)&sid= 14969
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Heb je iets gestolen uit een winkel of van iemand anders?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag ZDU Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondei"2Dek
en we hopen datje weer meedoet. Graag ZDU ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Heb je een mes of wapen bij je gehad?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag ZDU Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondei"2Dek
en we hopen datje weer meedoet. Graag ZDU ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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En tenslotte, ben je in de afgelopen 3 maanden erg dronken geweest?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwool'dcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is dit jaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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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 dan toch zo goed als je kunt.
Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, d�;tt kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondel'20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde1'20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-- of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Wat Is een blologische moeder?
De moeder die vanjou bevallen Is, waarje uitgeboren bent.

Mag ik ook de vragen beantwoorden over mün niet-blologische moeder?
De vragen gaan overje biologische moeder. Als zij nietmeer leeft, ofalsje geen contact (mesr) met haar
hebt, beant>M:Jord de vragen dan toch zo goed alsje kunt Weetje het echt niet, dan slaan we de vragen
over.
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Heb je het geboorteland van je moeder bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 ['v'61]' ( De wigende wagen gaan owr ja biologische
moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch
zo goed als je kunt Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4f ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '61 ['.61 T (
De wigende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer)
met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch .zo goed als je kunt. Is je moeder in een anderland
gaboren dan Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, twee keer of vaker

0

Ja, één keer

0

Nee
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Als je denkt aan het geboorteland van je moeder, hoe geïnteresseerd ben
je dan in de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u Ik de
vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is YJa' op vraag '61 [>Al1 ]' ( De wigende vragen gaan over je biologische
moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch
20 goed als je kunt. Is je moeder in een ander land geboren dan Nederland? )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is YJa' op vraag '61 [>A51]' (
De wigende vragen gaan over je biologische moeder. Als zij niet meer leeft, of als je geen contact (meer)
met haar hebt, beantwoord de vragen dan toch 20 goed als je kunt. Is je moeder in een ander land
geboren dan Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Heel erg

0

Erg

0

Een beetje

0

Weinig

0

Heel wei nig of niet
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Wat is het hoogste schooldiploma van je moeder? Je kan kiezen van 'geen
schooldiploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van hetonderzoeken we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0

Lagere school/basisschool

0

Lager beroepsonderwijs of worbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \mbo, maw,

huishoud-/ambachtsschool, lbo, wo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0

Hoger algemeen of worbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. haw,

VNO,

gymnasium, hbs,

mms, lyceum)

0

Mlddelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0

Uniwrsiteit

0

Weet ik niet

MUn moeder heeft zowel een mlddelbare als een hogere opleiding afgerond.
VInk dan hat hoogste schooldiploma aan.
Mijn moeder heeft haarschob/diploma's in het bultenland gehaald.
Alsje moeder haar hoogste schooldiploma In hetbuitenland heeff gehaald, probeer dan een vergelijkbaar
Nederlands schooldiploma te kiezen.
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Heeft je moeder nu werk?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Mijn motu:Jer heeft gewerkt maar nu niet meer omdat mijn vader genoeg verdient
Vink 'nee' aan.
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De volgende vragen gaan over je biologische vader.
Als hij niet meer leeft, of ars je geen contact (meer) met hem hebt,
beantwoord de vragen dan toch zo goed als je kunt.
Is je vader geboren In een ander land dan Nederland?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
g

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van hetonderzoeken we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Wat Is een blologische vader?
Oe vaderdie jou ve/'lNekt heeft bijjouw moeder.
Mag ik ook de vragen beantwoorden over mijn niet-blologische vader?
Oe vragen gaan overje biologische vader. Als hij niet meer leeft, of alsje geen contact (meer) met hem
hebt, beentwoord de vragen dan toch zo goed elsje kunt Weetje het echt niet, den slaan we de vragen
over.
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Heb je het geboorteland van je vader bezocht in de laatste 12 maanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 ['v'66]' ( De wigende wagen gaan over ja biologische
vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact {meer) met hem hebt, beantwoord de wagen dan toch 20
goed als je kunl Is je vader geboren in een ander land dan Nederland? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4f ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoel Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [\66]' (
De wigende 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 20 goed als je kunl Is je vader geboren in een ander land dan
Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, twee keer of vaker

0

Ja, één keer

0

Nee
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Als je denkt aan het geboorteland van je vader, hoe geïnteresseerd ben je
dan in de politiek van dat land?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [-..66]' ( De wigende 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 20
goed als je kunt Is je vader geboren in een ander land dan Nederland? )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '66 [-..66]' (
De wigende vragen gaan owr je biologische vader. Als hij niet meer leeft, of als je geen contact (meer) met
hem hebt, beantwoord de vragen dan toch 20 goed als je kunt Is je vader geboren in een ander land dan
Nederland? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Heel erg

0

Erg

0

Een beetje

0

Weinig

0

Heel wei nig of niet
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Wat is het hoogste schooldiploma van je vader? Je kan kiezen van 'geen
schooldiploma' tot en met 'universiteit'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van hetonderzoeken we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen schooldiploma

0

Lagere school/basisschool

0

Lager beroepsonderwijs of worbereidend middelbaar beroepsonderwijs (bijv. \mbo, maw,

huishoud-/ambachtsschool, lbo, wo, lts, leao, mulo, ulo, lhno)

0

Hoger algemeen of worbereidend wetenschappelijk onderwijs (bijv. haw,

VNO,

gymnasium, hbs,

mms, lyceum)

0

Mlddelbare beroepsopleiding (bijv. mbo, bol, bbl, mts, meao)

0

Hogere beroepsopleiding (bijv. hbo, heao, hts, sociale academie)

0

Uniwrsiteit

0

Weet ik niet

Mijn vadtr heeft zowel een mlddelbare als een hogere opleiding afgerond.
VInk den het hoogste schooldiplome aan.
Mijn vader heeft zijn schooldiploma's in het buitenland gehaald.
Alsje vaderzijn hoogste schooldiploma In het buitenland heeft gehaald, probeerdan een vergelijkbaar
Nederlands schooldiploma te kiezen.
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Heeft je vader nu werk?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is dit jaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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71 Bij wie woon je? Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere

huizen woont.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Q

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsitait Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoel Graag :zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

0

Bij mijn biologische vader en zijn partner

0

Alleen bij mijn biologische moeder

0

Alleen bij mijn biologische vader

0

In een andere samenstelling
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Ik zal je nu een aantal uitspraken voorlezen en je vragen in hoeverre je
het er mee eens of oneens bent.
Mijn ouders zeggen dat ik ze alles m.oet vertellen wat ik doe.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44.]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens
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73 Mijn ouders kennen de ouders van de mensen met wie Ik omga.
Beantwoord daze vraag allaan als aan da volgende voorwaardan is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3}' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet, Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorleên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens
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als ik niet thuis ben.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoel Graag :zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens
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75
De volgende vragen gaan over je vrienden.
Denk aan al je vrienden. Hoeveel van je vrienden hebben een Nederlandse
achterg rond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Nederlandse achtergrond?
O
fje denkt dat iemand's herkomst in Nederland ligt.

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrond zijn (ouders met verschillende geboortelanden) ?
Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoran afde groep waartoe jij denkt dat
ze behoran.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Alsje weet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Turkse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNNv'IE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Turkse achtergrond?
Ofje denkt dat iemend's herkomst in Turkije ligt

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrondzijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waarleejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie Ik omga niet. Wat moet ik doen?
Alsje lo\eet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Marokkaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Marokkaanse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Marokko ligt.

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrondzijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waarleejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet ik doen?
Alsje �Mi�et dat ze niet Nederlands zijn, maar niet lMi!lke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNNv'IE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Surinaamse ofAntilliaanse achtergrond?
Ofje denkt dat iemend's herkomst in Surlnam e of de Nederlandse Antlllen ligt

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrondzijn (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren ofde groep waarleejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie Ik omga niet. Wat moet ik doen?
Alsje lo\eet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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En tenslotte, hoeveel hebben een andere achtergrond dan Nederlands,
Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a

-

--

Scenario 1 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een andere achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in een land ligt, anders dan de landen die we net besproken hebben
(Nederland, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen).

Wat als mijn vrienden van gemengde achtergrondzijn (ouders met verschillende geboortelanden) 7
Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waartoejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen met wie ik omga niet. Wat moet Ik doen?
Alsje Keet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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Heb je een vriendje of vriendinnetje?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op}
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 -

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondel'20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

Betekent dit o
fje een beste vriend(ln) hebt?
Nee het gaat over het hebben van een relatie.
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Welk schooltype volgt hij 1 zij? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot en met
'universiteit'.
[Als je vriend(in) niet meer op school zit:]
Welk schooltype heeft hij of zij gevolgd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 [-..60]' ( Heb je een mandje ofwiendinnetje? [Lees NIET
de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\14.]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de VTagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 ('JSO]' (
Heb je een VTiendje ofVTiendinnelje? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Vmbo-basis

0

Vmbo-kader

0

Vmbo-gemengd

0

Vm ba-theoretisch

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Uniwrsiteit

0

Weet ik niet
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Wat is zijn I haar achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is Y'Ja' op vraag '80 ['v'SO]' ( Heb je een 'Aiendje of'Aiendinnetje? [Lees NIET
de antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 -

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is YJa' op vraag '80 ['v'SO]' (
Heb je een vriendje ofvriendinnelje? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Neder1ands

0

TUrKS

0

Marokkaans

0

Surinaams

0

Antilliaans

0

Anders

Hij/zij heeft een gemengde achtergrond (= ouders geboren in verschillende landen), wat moet ik
antwoorden?

W8fjlj denlet dat het meest van toepassing Is.
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Denk nu aan je belangrijkste dagelijkse activiteit, zoals school, werk of
stage. Hoeveel mensen hebben daar een Nederlandse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
D

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondei'2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei'2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Nederlandse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Nederland ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?

Denk dan aan de groep waartoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waartoejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?

Alsje �et dat ze niet Nederlands zijn, maar niet �lke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Turkse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNNv'IE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Turkse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Turkije ligt

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (oudersmet verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren of de groep waarlos jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Alsje �o".eet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Marokkaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Marolcaanse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Marokko ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden) ?
Denk dan aan de groep waarlee zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waarleejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Alsje �Mi�et dat ze niet Nederlands zijn, maar niet v.<elke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en hoeveel hebben een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNNv'IE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een Surinaamse ofAntiliaanse achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst op Suriname ofde Nederlandse Antillen ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden) ?
Denk dan aan de groep waarlos zij waarschijnlijk vinden dat ze bahoren ofde groep waartoe jij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Alsje �o".eet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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en tenslotte, hoeveel mensen hebben daar een andere achtergrond dan
Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a

-

--

Scenario 1 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bijna allemaal of allemaal

0

Veel

0

Ongewer de helft

0

Sommigen

0

Bijna geen of geen

Wat bedoelje met een andere achtergrond?
Ofje denkt dat iemand's herkomst in Janden anders dan Nederland, Turkije, Marokko, Suriname en de
Nederlandse Antillen ligt.

Wat als mensen een gemengde achtergrond hebben (ouders met verschillende geboortelanden)?
Denk dan aan de groep waaltoe zij waarschijnlijk vinden dat ze behoren ofde groep waaltoejij denkt dat
ze behoren.
Ik weet de achtergronden van de mensen in mijn omgeving niet Wat moet ik doen?
Alsje Keet dat ze niet Nederlands zijn, maar niet welke achtergrond ze precies hebben dan kun je hun
achtergrond zien als een 'andere achtergrond'
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88
De volgende vragen gaan over je gezondheid, houdingen en opvattingen.
Als je 30 jaar bent, denk je dat je dan dat je in Nederland woont?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ik denk het wel

0

Ik denk het niet

0

Weet ik niet
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Hoe tevreden ben je met je leven in het algemeen? Geef een cijfer tussen
de 1 en 10, waarbij 1 erg ontevreden is en 10 erg tevreden is.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:

0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van hetonderzoeken we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg onteweden 1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

B

0

9

0

Erg teweden 1 0
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Hoe vaak had je in de afgelopen 6 maanden hoofdpijn?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder wak

0

Nooit
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en hoe vaak had je buikpijn?
Beantwoord deze vraag alleen als aan d8 volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder \18ak

0

Nooit
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en hoe vaak had je moeite om in slaap te vallen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is valdaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 ['113]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder \18ak

0

Nooit
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Soms voelen mensen zich gedscrimineerd op basis van hun huidskleur, ras,
etnische achtergond of geloof. Hoe vaak voelde je je de afgelopen 12
maanden gediscrimineerd of oneerlijk behandeld op school?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [VJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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en hoe vaak in treinen, bussen trams of metro?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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en hoe vaak in winkels, cafés, restaurants of discotheken?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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en hoe vaak door polltie of beveiligingsmedewerkers?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaardan is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 ['oiJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd

0

Vaak

0

Soms

0

Nooit
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Vind je samenwonen zonder getrouwd te zijn ...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wfdaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0 ... altijd oké
0

. . .vaak oké

0

. . . soms oké

0

. . . nooit oké

0

. . . of weet je het niet?
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en hoe is dat voor scheiden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan d8 volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd oké

0

Vaak oké

0

Soms oké

0

Nooit oké

0

Weet ik niet
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en hoe is dat voor abortus?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd oké

0

Vaak oké

0

Soms oké

0

Nooit oké

0

Weet ik niet
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100
en hoe is dat voor homoseksualiteit?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Altijd oké

0

Vaak oké

0

Soms oké

0

Nooit oké

0

Weet ik niet

101
Ik ga je nu vragen hoe je je voelt over enkele groepen in Nederland op
een schaal van 0 tot 100. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever je gevoelens
voor die groep. Hoe lager het cijfer, hoe negatiever je gevoelens voor die
groep.
Hoe voel je je over Nederlanders op een schaal van 0 tot 100?
[Lees NIET de antwoordcategoriei!n op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
a

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---
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ls 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

negatief O

0

10

0

20

0

30

0

40

0

neutraal 50

0

60

0

70

0

BO

0

90

0

positief 100

0

Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag vardar walk getal de respondent b adoalt (b ijvoorb eald: b adoa/ja 70 of 80?)
Wat bedoelje met Nederlanders?
Watjij eronder varstaat
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en hoe is dat voor Turken?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [\1.3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 -

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondel"20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

negatief O

0

10

0

20

0

30

0

40

0

neutraal 50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

positief 100

0

Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondent bedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?
Wat bedoelje met Turken?
Watjij eronder verstaat
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en hoe is dat voor Marokkanen?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [\13]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

negatief O

0

10

0

20

0

30

0

40

0

neutraal 50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

positief 100

0

Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verderwelk getal de respondent bedoelt (bijvoorbeeld: bedoe/je 70 of80?

Wat bedoelje met Marokanen?
Watjij eronder verstaat
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en hoe is dat voor Surinamers?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [\13]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

negatief O

0

10

0

20

0

30

0

40

0

neutraal 50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

positief 100

0

Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verdar welk getal de respondent bedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?

Wat bedoelje met Surinamers?
Watjij eronder verstaat
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en hoe is dat voor Antillianen?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [\1.3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam), goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
'

-

--

of Scenario 2 -

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondel"20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

negatief O

0

10

0

20

0

30

0

40

0

neutraal 50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

positief 100

0

Ik ken deze groep niet

De respondent geeft geen heel getal aan (bijvoorbeeld 75)
Vraag verder welk getal de respondent bedoelt (bijvoorbeeld: bedoel je 70 of 80?

Wat bedoe/je met Anti/lanen?
Watjij eronder verstaat
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Je 3 beste vrienden
106
De volgende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag voor 1
tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnetje
niet mee. Je antwoorden blijven geheim.
Hoe heten je 3 beste vrienden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [\13]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nernen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorleên op] )
Vul je antwoord(en) hier in

Naam en achtemaam \fiend 1
Naam en achtemaam \fiend 2
Naam en achtemaam \fiend 3

Ik heb .minder dan I meer dan 3 beste vrienden.

Als je minder dan 3 beste vrienden heb mag je er ook minder noemen. Als je meerdan 3 besfB vrienden
hebt. bedenk dan toch wie je allerbeste 3 vrienden zijn.
Ik wil de voor- en/ofachternaam van mijn vrienden niet aan jou geven.
Je mag ook alleen de voor- of achtemaam geven en zelfs een bijnaam.
Mag ik mijn broer/zuslandere familie meerekenen als mijn beste vrienden?
Ja, je mag iedereen noemen, behalve je vriendje /vriendinnetje (verkering}.
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Je 3 beste vrienden
107
Hoe oud is [vriend 1 ] ?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

D

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondei"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het ondei"2Dek
en we hopen datje weer meedoet Graag mu ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendlnnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden? )
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriend l ] 's achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan o-..er je beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je 'vfiendje / vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Nederlands

0

Turks

0

Marokkaans

0

Surinaams

0

Antilliaans

0

Andere achtergrond

Wat als mijn vriend V4Jn gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen)'l
Denk dan aan de groep waartoe hifizij waarschijnlijk vinden dat hlj/zlj behoort ofde groep waartoe jij denkt
dat hij/zij behoort.
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Welk schooltype volgt [vriend l ] ? Je kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.
[Als [vriendl} niet meer op school zit:]

Welk schooltype heeft [vriendl] gevolgd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorleên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
-- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Vmbo-basis

0

Vmbo-kader

0

Vmbo-gemengd

0

Vm ba-theoretisch

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Uniwrsiteit

De respondent noemt mavo'.
v;nk sen 'vmbo-t'
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110

Hoe oud is [vriend2]?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '1 06 [v1 06]' ( De volgende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I 'Aiendinne�e niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] } en Is NIET op vraag '106
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan owrje beste \1ienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 \1ienden
beantwoorden. Reken je \1iendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste 'Aienden? )
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriend2]'s achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan owrje beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
baste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Nederlands

0

Turks

0

Marokkaans

0

Surinaams

0

Antilliaans

0

Andere achtergrond

Wat als mijn vriend van gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen}?
Denk dan aan de groep waartoe hifizij waarschijnlijk vinden dat hlj/zlj behoort ofde groep waartoejij denkt
dat hij/zij behoort.
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Welk schooltype volgt [vriend2]? J e kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.
[Als [vriend2] niet meer op school zit:]

Welk schooltype heeft [vriend2] gevolgd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
-- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder.zoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v1 06]' ( De wigende wagen gaan owrje beste vrienden. Je kunt de vraag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Vmbo-basis

0

Vmbo-kader

0

Vmbo-gemengd

0

Vm ba-theoretisch

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Uniwrsiteit

De respondent noemt mavo'.
v;nk aan 'vmbo-l'
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Hoe oud is [vriend3]?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [V1 06]' ( De volgende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I \4iendlnne�e niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag 20u ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[V1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste \4ienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 \4ienden
beantwoorden. Reken je vriendje /vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste \4ienden? )
Vul je antwoord(en) hier in
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Wat is [vriend3]'s achtergrond?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnetje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106
[v1 06]' ( De wigende vragen gaan owrje beste vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnelje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
baste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Nederlands

0

Turks

0

Marokkaans

0

Surinaams

0

Antilliaans

0

Andere achtergrond

Wat als mljn vriend van gemengde achtergrond Is (ouders uit verschillende landen)?
Denk dan aan de groep waartoe hifizij waarschijnlijk vinden dat hlj/zij behoort ofde groep waarloejlj denkt
dat hij/zij behoort.rgrond' aan.
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Welk schooltype volgt [vriend3]? J e kunt kiezen van 'vmbo-basis' tot en
met 'universiteit'.
[Als [vriend3] niet meer op school zit:]

Welk schooltype heeft [vriend3] gevolgd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

- Scenario 1 --

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '106 [v1 06]' ( De wigende vragen gaan over je beste
vrienden. Je kunt de vraag wor 1 tot en met 3 vrienden beantwoorden. Reken je vriendje I vriendinnelje niet
mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3 beste vrienden? )
-- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is NIET op vraag '1 06
[v1 06]' ( De wigende wagen gaan owrje beste vrienden. Je kunt de waag war 1 tot en met 3 vrienden
beantwoorden. Reken je vriendje / vriendinnetje niet mee. Je antwoorden blijven geheim. Hoe heten je 3
beste vrienden? )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Vmbo-basis

0

Vmbo-kader

0

Vmbo-gemengd

0

Vm ba-theoretisch

0

Haw

0

Vwo

0

Mbo

0

Hbo

0

Uniwrsiteit

De respondent noemt mavo'.
v;nk sen 'vmbo-t'
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De volgende vragen gaan over je huidige situatie.
Ben je afgelopen jaar geslaagd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik ben geslaagd wor het 'lmbo

0

Nee, ik ben nog niet geslaagd (ik doe haw,

0

Anders, namelijk

VNO
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Wat doe j e o p het moment? Zit j e...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag 3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
'

-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

. . .op de middelbare school

0

. . . op het mbo

0

. . . afwerk je?

0

Anders, namelijk
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Zit je op dezelfde school als vorig jaar?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )

-- of Scenario 2 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, ik zit op dezelfde school

0

Nee, ik zit op een andere school
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Welk schooltype volg je op dit moment? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot
en met 'gymnasium'.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op waag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment'?. Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [-..4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de wagenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Vmbo-basis

0

Vmbo-kader

0

Vmbo-gemengd

0

Vm bo-theoretlsch

0

Haw

0

Vwo

0

Gymnasium
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Welk profiel volg je nu?
Beantwoord deze vraag alleen als aan cJe volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['113]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... ) en Is 5'Haw' of'G}"rmasium' of 'Vwo' op vraag '1 1 9 [v1 1 9]' ( Welk schooltype wig je op dit
moment? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot en met 'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op]
) en Is 6'Haw' of'Gymnasium' of 'Vwo' op vraag '1 1 9 [v1 1 9]' ( Welk school�e wig je op dit moment? Je
kan kiezen van 'vm bo-basis' tot en met 'gym nasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op) ) en Is
7'Haw' of'Gymnasium' of 'Vwo' op vraag '1 1 9 [v1 1 9]' ( Welkschool�e wig je op dit moment? Je kan kiezen
van \m bo-basis' tot en met 'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen dat]e weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nernen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... ) en Is 5'Vwo' of 'Gymnasium' of'Haw' op
vraag '1 1 9 [v1 1 9]' ( Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van 'vm bo-basis' tot en met
'gym nasi urn'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 6'\lwo' of 'Gymnasium' of 'Haw' op vraag
'1 1 9 [v1 1 9]' ( Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van \m bo-basis' tot en met
'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 7'\lwo' of'Gyrn nasium' of'Haw' op vraag
'1 1 9 [v1 1 9]' ( Welk schooltype wig je op dit moment? Je kan kiezen van 'vmbo-basis' tot en met
'gymnasium'. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Selecteer alles wat wldoet

D

Natuur en gezondheid

D

Natuur en techniek

D

Economie en maatschappij

D

Cultuur en maatschappij
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In welke klas van de middelbare school zit je op dit moment?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de m iddelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weel is ditjaar de derde ronde van hetonderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

4e klas

0

5e klas

0

Anders
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Hoe vaak heb je ruzie met je leraren?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )

-- of Scenario 2 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit
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Hoe vaak krijg je straf op school, zoals nablijven, uit de klas gestuurd
worden of strafwerk krijgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
--

of Scenario 2 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 m inuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1'...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerelere keren per week

0

Eén of meerelere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit
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Hoe vaak spijbel je een lesuur?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )

-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit
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Hoe vaak kom je te laat op school?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['IJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Elke dag

0

Eén of meerdere keren per week

0

Eén of meerdere keren per maand

0

Minder vaak

0

Nooit
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Ik lees nu een aantal uitspraken voor. In hoeverre ben je het met deze
uitspraken eens?
Ik weet zeker dat ik goede cijfers kan halen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

---- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3f ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 17 [v1 1 7f ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou Ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nernen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorleên op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens
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Ik doe heel erg mijn best voor school.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 -Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )

-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens

htlps://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesur\e)&sid= 14969

1311176

ümeSUI'\ey-

713/13

128
Ik vind het belangrijk om goede cijfers te halen.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is valdaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het
moment? Zitje ... )

-- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 1 '...op de middelbare
school' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg eens

0

Eens

0

Niet eens, niet oneens

0

Oneens

0

Erg oneens
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Wat voor baan heb je op het moment? Noem de precieze naam van je
beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

D

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar Is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoel Graag zou Ik de
vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 17]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4r ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoel Graag zou ik de vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met 1 beroepsnaam I woord omschrijven.

Beschrijfhet dan zo kort mogelijk.
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Hoe hoog is het maandelijkse netto inkomen van deze baan? Ik zal
categorieën van laag naar hoog noemen. Als je de categorie hoort waarin
jouw netto inkomen valt, kan je 'stop' zeggen. Als je niet weet hoeveel je
Inkomen is per maand, maak dan een zo goed mogelijke schatting.
[Lees NIET de antwoordcategorie 'ik wil deze vraag niet beantwoorden'
op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedem lddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 m lnuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 17]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [\44.]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

0 t/m 200 EUR

0

201 t/m 400 EUR

0

401 t/m 600 EUR

0

601 t/m 800 EUR

0

801 t/m 1000 EUR

0

1 001 t/m 1200 EUR

0

1201 t/m 1400 EUR

0

1401 t/m 1600 EUR

0

1601 t/m 1 800 EUR

0

1 801 t/m 2000 EUR

0

meer dan 2000 EUR

0

Ik wil deze "VT"aag niet beantwoorden
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Wat voor contract heb je voor deze baan?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje )
..•

-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Geen contract

0

Vast contract

0

lijdelijk contract

0

lijdelijk contract wor seizoenswerk
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Wanneer ben je begonnen met deze baan? Noem de maand en het jaar.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is valdaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['oiJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ak en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Vul je antwoord(en) hier in

Maand
Jaar

133

Is dit je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--

Scenario 1 --

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['oiJ]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de darde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 m inuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Wat was je eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? Noem de
precieze naam van dit beroep.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

D

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou Ik de
vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag '1 1 7 [v1 17]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
en Is N'Nee' op vraag '133 [v1 33]' ( Is ditje eerste baan sinds je niet meer naar school gaat? )
--

of Scenario 2 -

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefOnisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 m inuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is 3'...ofwerkje?' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... ) en Is N'Nee' op vraag '133 [v1 33]' ( Is ditje eerste baan
sinds je niet meer naar school gaat? )
Vul je antwoord hier in:

Ik kan het beroep niet met f beroepsnaam Iwoord omschrijven.
Beschrijfhet dan zo kort mogelijk.
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Welk niveau heeft de mbo-opleiding die je volgt?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op waag '1 1 7 [v1 1 7f ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het m bo' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Niwau 1

0

Niwau 2

0

Niwau 3

0

Niwau 4
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In welke sector ben je een mbo-opleiding gaan volgen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op waag '1 1 7 [v1 1 7f ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het m bo' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Groen I agrarisch

0

Techniek

0

Economie

0

Zorg en Welzij n

0

ICT
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Volg je een duale ( BBL) of een voltijds (BOL) mbo-opleiding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 ['113]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is 2'...op het mbo' op waag '1 1 7 [v1 1 7f ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
-

--

of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 2'...op het m bo' op vraag
'1 1 7 [v1 1 7]' ( Wat doe je op het moment? Zitje ... )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Een duale mbo-opleiding (BBL)

0

Een fulltime mbo-oplelding (BOL)

0

Anders
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De volgende vragen gaan over je online sociale netwerken. De informatie
die je hierover geeft wordt nooit aan derden gegeven.
Zit je op hyves?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde1"2Dek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het ondei"2Dek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde1"2Dek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0 Ja
0

Nee

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/adrrinladmi n.php?action=shcMprinlablesiJMI)&sid= 14969
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Wat is je hyvesprofiel?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
a

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3r ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedena\IOnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] ) en Is YJa' op vraag '138 [v1 38]' ( De \IOigende vragen gaan over je online
sociale netwerken. De informatie die je hierover geeft wordt nooit aan derden gegeven. Zitje op hyves? J
---- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzcek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is YJa' op vraag '138 [v1 38]'
( De \IOigende vragen gaan over je online sociale netwerken. De informatie die je hierovar geeft wordt nooit
aan derden gegevan. Zitje op hyves? )
Vul je antwoord hier in:

Hoe weet ik wat mQn hyvesprof"1el is?
Je proffel is de gebruikersnaam waarmee je Inlogt op hyves. Dit staat voor http://www._./hyves.nl alsje op je
eigen profiel kijkt. Bijvoorbeeld, http:llwy
ww. esonderzoek.twves.nl
Zo Is het toch niet anoniem 1
Deze informatie wordt geanonimiseerd. Dat betekent dat we in de uiteindelijke onderzoeksdata alle namen
en contactgegevens vef"Mjderen, zodatjij en jouw hyvespronel niet bekend worden.

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?actiCX"l=shcMprinlablesUI"\8)&sid= 14969
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140 Zit je op facebook?
Beantwoord daze vraag allaan als aan da volgende voorwaardan is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3}' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

https://SIIWf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul'\e)&sid= 14969
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Wat is je facebookprofiel?
Deze informatie wordt nooit aan anderen gegeven.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is YJa' op vraag '140 [v1 40]' (Zitje op facebook?)
-

--

of Scenario 2 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorleên op] ) en Is YJa' op vraag '140 [v1 40]'
(Zitje op facebook?)
Vul je antwoord hier in:

Hoe weet Ik wat mijn hyvesprofiel is?
Je profiel isje gebruikersnaam. Dit staat na http://www.facebook.com/... slsje op je eigen profiel kijkt.
Bijvoorb ee/d, http://www.faceb ook.com/yesonderzoek.
Je kunt de gebrulkersnaam ook vinden onderje accountinste/llngen.
Zo is het toch niet anoniem 1
Deze informatie wordt geanonimiseerd. Dat betekentdat � In de uiteindelijke onderzoeksdata alle namen
en contactgegevens verwijderen, zodatjij en jouw hyvesprofiel niet bekend worden.

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shcMprinlablesUI"\8)&sid= 14969

144/176

ümeSurwy-

7/3113

142 We willen ook enkele contactgegevens van je weten. Dan kunnen we

je een prijs toesturen als je een prijs uit de loterij wint en je weer opnieuw
benaderen voor het onderzoek. Je mag dan altijd alsog nee zeggen. Deze
gegegevens worden apart van je vragenlijst bewaard en "ooit aan
anderen gegeven. Als je je wilt afmelden voor de vragenijst, kun je dat
doen via de website.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNM1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongeveer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord(en) hier in

Wat is je straat?
Wat is je huisnummer?
Wat is je postcode?
Wat is je woonplaats?
Wat is je a-mailadres?
Wat is je mobiel
telefoonnumer (mits je dat
niet belt)
Wat is je telefoonnummer
thuis (mits je dat niet belt)

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/adrrinladmin.php?action=shcMprinlablesur\e)&sid=14969
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Afsluiting gesprek
143

We zijn aangekomen bij de laatste vraag die ik aan je ga stellen. Wie was
er nog meer in dezelfde ruimte tijdens dit gesprek?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [V3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! ondel'20ek, een project van de Universiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
-- of Scenario 2 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzoek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch matje af willen nemen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Selecteer alles wat wldoet

D

. . . niemand, ik was alleen

D

. . . mijn moeder

D

. . . mijn wder

D

. . . mijn broer(s) of zus(sen)

D

. . . een ander familielid

D

. . .'llfi enden

D

. . . onbekenden

D

Anders:

Wat bedoelje dan met in dezelfde ruimte (respondent zit bijvoorbeeld in een hele grote ruimte (aula) of
is buiten)?
Met in dezelfde ruimte bedoel ikje directs omgeving, dus denk aan de mensen die op gehoorsafstand
staan.
Maar diegene in dezelfde ruimte heeft me niet beïnvloed I gehoord.
[Vraag toCh na wie er in de kamer waren en vink de juiste hokjes aan.]
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Dit is het einde van de vragenlijst. Ik wil je hartelijk bedanken voor je
deelname: je hebt ons enorm geholpen!
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YESI onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprof"�elen.
Nog een prettige dag!
[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent in het
SPSS bestand In de variabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is -voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNA\IIE}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Unlwrslteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onder20ek en we hopen datje weer meedoel Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onder20ek
en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongevaer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shcMprinlablesUI"\8)&sid= 14969
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Ik heb geregistreerd dat dit jaar niet meedoet aan het onderzoek. Bedankt
voor uw tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nem en.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limasurvey voor de vo,1o1en�ae

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 3'Nee, en je kan de respondent ditjaar niet meer te spreken krijgen.' op waag '2 [Y..2]' ( Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is N'Nee' op waag
'6 [�]' ( Ik begrijp dat {TOKEN:FIRSTNAME} ditjaar niet m eedoet met het YES! onderzoek. Zou het nog
mogelijk zijn dat Ik {TOKEN:FIRSTNME} maar een paar korte wagen stel? Dit duurt ongeveer 5 minuten en
het ze u ons enorm helpen. )
o

Vul je antwoord hier in:

htlps://SJ.I'Mf.fss.w.nl/aclminlaclmin.php?actiCX"l=shat.prinlablesiJI"\e)&sid=14969
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Ik heb geregistreerd dat nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor uw tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limasurvey voor de vo1o1en�ae

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 4'Nee, en je mag de respondent niet meer benaderen.' op vraag '2 [V2]' ( Zou ik
{TOKEN:FIRSTNAME} kunnen spreken? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is N'Nee' op vraag
'7 [v7]' ( Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in de toekomst niet
meer kunnen benaderen. Graag :zou Ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar een paar korte
vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het :zou ons enorm helpen. Is
dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
o

Vul je antwoord hier in:

htlps://SJ.I'Mf.fss.w.nl/aclminfadmin.php?actiCX"l=shat.prinlablesiJI"\e)&sid=14969
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147

Ik heb geregistreerd dat je dit jaar niet meedoet met het YES! onderzoek.
Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nem en.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limasurvey voor de vo1D1en�ae re�SDIDnde,nt

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

--- Scenario 1 ---Is 3'Nee, de respondent weigert' op \11"8ag '3 [v3]' ( Dag [TOKEN:FIRSTNAM:.}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Univarsiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzoek en we hopen datje weer
meedoet Graag :zou Ik de \11"8genlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten.
Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is N'Nee' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze
ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats daarvan maar een paar \11"8gen willen
beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is 3'Nee, de respondent weigert' op \11"8ag '4 [v4]' ( Zoals je m isschien wel weet is ditjaar de derde ronde
van het onderzoek en we hopen datje weer m eedoet. Graag :zou ik de \11"8genlijst telefonisch met je af
willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is
N'Nee' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar \11"8gen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shat.prinlablesut"\8)&sid= 14969
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Ik heb geregistreerd dat je nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[3e hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nem en.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limesurvey voor de vo1D1en�ae re�SDIDntle,nt

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '3 [v3]' ( Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Uouw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onde120ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het
onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou Ik de vragenlijst telefonisch met je af willen
nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] ) en Is N'Nee'
op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet meer wor
het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen stellen?
Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën
op] )
--- of Scenario 2 --Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '4 [Y4]' ( Zoals je misschien
wel weet is ditjaar de derde ronde van het onde120ek en we hopen datje weer meedoet. Graag :zou Ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] ) en Is N'Nee' op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen
en datje in de toekomst niet meer wor het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je In plaats hiervan
maar een paar korte vragen stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shat.prinlablesut"\8)&sid= 14969
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149 Hoe beoordeel je de rust van de omgeving waarin de respondent was?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3J' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorleên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

zeer onrustig

0
0
0
0

zeer rustig

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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150 Heeft deze respondent serieus meegedaan?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3J' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag .zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorleên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag .zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de volgende mogelijkheden:

0

helemaal niet serieus

0
0
0
0

zeer serieus

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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1 5 1 Heb je nog opmerkingen over dit gesprek?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:

0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3J' ( Dag {TOKEN:FIRSTNA1v1E}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsiteit Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weet is ditjaar de derde ronde van het onderzeek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

152 Wat is je studentnummer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '3 [v3]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/
goedenavond. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de Uniwrsitelt Utrecht en
Tilburg. Ditjaar is de derde ronde van het onderzeek en we hopen datje weer meedoet. Graag zou ik de
vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt ongewer 20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2

--

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '4 [v4]' ( Zoals je misschien wel weelis ditjaar de derde ronde van het onde120ek
en we hopen datje weer meedoet Graag zou ik de vragenlijst telefonisch met je af willen nemen. Dit duurt
ongewer20 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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Korte vragenlijst
153

Dag , je spreekt met [jouw naam], goedemiddag/ goedenavond.
Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je
meeg edaan via school.
Van je [vader/moeder] heb ik begrepen dat je liever niet meedoet met het
YES I project, en daarom wil ik je vragen of Ik je nog een paar korte vragen
mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is Y'Ja' op waag '6 [-.6]' ( Ik begrijp dat {TOKEN:FIRSTN.AME} ditjaar niet meedoet met het YES! onde120ek.
Zou het nog mogelijk zijn dat ik {TOKEN:FIRSTNAME} maar een paar korte wagen stel? Dit duurt ongeveer
5 minuten en het zou ons enorm helpen. )
--- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '7 [v7]' ( Ik begrijp dat ik de wagenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTN.AME} in
de toekomst niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou ons
enorm helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja, dat kan

0

Nee, niet nu maar een andere keer wel

0

Nee, de respondent weigert

0

Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden

MVaar gaathet over?
Het YES! onderzoek gaat over hoe jongeren in Europe leven en denken. Daarom zal ik 1e vragen stellen
overjouzelf. familie, vrienden, school, werk en vnJa tijd.

Is het anoniem?
Alla informatie dia ja ons geeft vvordt door ons vertrouwelijk b ahandeld. Ditb etskent dat wij ar voor zorgen
det niemand kan weten watjij hebt ingevuld. Je naam en adreszuilen nooit aan anderen worden
doorgegeven.
Ik heb geen VVV bon gekregen.
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De bon is waarschijnlijk niet aangekomen, onze excuses. Je kunt het beste even contact opnemen met de
of telefonisch via -onderzoekers
Welke prijzen kan ik winnen?
Een Samsung Galaxy Beam, tlwe /pad's, een Del/laptop, een Wii, een Nikon Coolpix, een Sony a-reader,
twee hotelwaardebonnen voor een weekendje weg, 25 fashion cheques t.w.v. €10,00 25 naüonale
entertainment cards t.w.v. €7,50, 50 bioscoopbonnen tw.v. €10,00 en meerdere dvd's en b/ue-rays.
Wanneer worden de prijzen bekend gemaakt?
In de lente van 2013. Deelnemers ontvangen persoonlijk bericht en worden, desgewenst anoniem, op de
website vermeld.

154

Wanneer kan ik je het beste terugbellen om de vragenlijst af te nemen? Dit
kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 3 uur 1S middags en 7 uur
1 S avonds.
[Noteer wanneer je een terugbelafspraak hebt gemaakt in de variabele
datum_ afspraak en tijd_ afspraak.]

Wij zullen proberen dan terug te bellen. Bedankt voor je tijd en tot dan!
[3e hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nemen.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limesurvey voor de vo'JDjen.r.e re�;a•!Jn,ae,nr

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 2'Nee, niet nu maar een andere keer wel' op waag '153 [v1_kortf ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt
met Uouw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een
project van de Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school.
Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je
wagen of ik je nog een paar korte wagen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer
dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
o

Vul je antwoord hier in:
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De eerste vraag die ik je wil stellen is:
Ben je afgelopen jaar gestaagd?
[Lees NIET de antwoordcategorieën op}

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--

Scenario 1 --

Is Y'Ja' op 'Kaag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje In de toekomst niet
meer \Cor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 -

-

Is Y'Ja' op 'Kaag '9 [\19]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 --

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSlNAIVIE}, je spreekt met üouw naam],
goedemiddag/ goedena\Cnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele 'KBgenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de \Cigende mogelijkheden:

0

Ja, ik ben geslaagd wor het vmbo

0

Nee, ik ben nog niet geslaagd (ik doe haw,

0

Anders, namelijk

W/0
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Wat doe je op het moment? Zit je...
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meen�:>or het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 ----

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'llia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

. . . op de middelbare school

0

. . . op het mbo

0

. . . afwerk je?

0

Anders, namelijk
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157 Bij wie woon je? Denk aan het huis van je moeder, als je in meerdere

huizen woont.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Q

-

--

Scenario 1 ----

Is Y'Ja' op waag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 -----

Is Y'Ja' op waag '9 ['119]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen dat je liewr niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Bij allebei mijn biologische ouders

0

Bij mijn biologische moeder en haar partner

0

Bij mijn biologische vader en zijn partner

0

Alleen bij mijn biologische moeder

0

Alleen bij mijn biologische vader

0

In een andere samenstelling
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Vind je dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of dat je nooit
voorzichtig genoeg kunt zijn met anderen?

[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a

-

--

Scenario 1 -----

Is YJa' op waag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwor het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte wagen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-- of Scenario 2 --

-

Is YJa' op waag '9 ['119]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar wagen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 3 ----

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je wagen
of ik je nog een paar korte wagen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

De meeste mensen zijn te wrtrouwen

0

Je kunt niet worzichtig genoeg zijn
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159 Zit je op facebook?
Beantwoord daze vraag allaan als aan da volgende voorwaardan is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--

of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YESI onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'olia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Ik ga je nu vragen of je bepaalde dingen in de afgelopen 3 maanden

gedaan hebt en je kan antwoorden met •ja• of •nee•. Je antwoorden
worden geheim gehouden.
Heb je in de afgelopen 3 maanden expres iets kapot gemaakt dat niet van
jou was?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:

0

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v10f ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meen�or het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op vraag '9 [\19]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ----Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kortf ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}. je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het'VES! onderzoek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Ditduurt niet meerdan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Heb je iets gestolen uit een winkel of van iemand anders?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

--- Scenario 1 ---Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 ----

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'llia. school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969

1631176

ümeSUI'\ey-

7/3113

162

Heb je een mes of wapen bij je gehad?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

0

---- Scenario 1 --Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--

of Scenario 2 ----

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTN.AME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0 Ja
0

Nee
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En tenslotte, ben je in de afgelopen 3 maanden erg dronken geweest?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden Is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op waag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwor het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
-

--

of Scenario 2 ---

-

Is Y'Ja' op waag '9 [\19]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je 2DU ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 --Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerkervan hetYES! onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt nietmeerdan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Ja

0

Nee
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Hoe tevreden ben je met je leven in het algemeen? Geef een cijfer tussen
de 1 en 10, waarbij 1 erg ontevreden is en 10 erg tevreden is.
[Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is wldaan:
0

-

--

Scenario 1 ----

Is Y'Ja'op waag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meer war het YES! onde120ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte wagen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 -

--

Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onde120ek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je :zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES! onde120ek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'Via school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je wagen
of ik je nog een paar korte vragen mag stallen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

Erg onte\feden 1

0 2
0

3

0

4

0

5

O a
0

7

0

8

0

9

0

Erg te\feclen 10

165
We zijn aangekomen bij de laatste vraag die ik aan je ga stellen. Wie was
er nog meer in dezelfde ruimte tijdens dit gesprek?
htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/adminladmi n.php?action=shcMprinlablesur.8)&sid= 14969
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{Lees NIET de antwoordcategorieën op]

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 -

-

Is YJa' op waag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --

-

Is YJa' op waag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 3 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker van het YES I onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'Jia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Selecteer alles wat wldoet

D

. . . niemand, ik was alleen

D

. . . mijn moeder

D

. . . mijn vader

D

. . . mijn broer(s) of zus(sen)

D

. . . een ander familielid

D

. . .\fienden

D

. . . onbekenden

D

Anders:

Wat bedoelje dan met in dezelfde ruimte (respondent zit bijvoorbeeld In een hele grote ruimte (aula) of
Is buiten)?

Met in dezelfde rufmta badoei ik ja diracta omgeving, dusdank aan de mansen dia op gehoorsafstand
staan.
Maar diegene in dezelfde ruimte heeft me niet beïnvloed I gehoord.

[VrBag toch na vna er in de kamer waren en vink dejuiste hokjas aan.)

htlps://SII'Mf.fsS.w.nl/aclminfadmi n.php?action=shcMprinlablesiJI"\8)&sid= 14969
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Dit waren de vragen die ik je wilde stellen. Hartelijk bedankt voor je tijd: je
hebt ons enorm geholpen!
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YESI onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprof"�elen.
Nog een prettige dag!
[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent in het
SPSS bestand In de varlabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op waag '6 [�]' ( Ik begrijp dat {TOKEN:FIRSTNAME} ditjaar niet meedoet met het YES! onde1"2Dek.
Zou het nog mogelijk zijn dat ik {TOKEN:FIRSTN.Mt1E.} maar een paar korte vragen stel? Dit duurt ongewer
5 minuten en het :zou ons enorm helpen. ) en Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onder:zoek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar
heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het
YESI project, en daarom wil ik je wagen of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de
gehele vragenlijst. Ditduurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onder:zoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:
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Dit waren de vragen die ik je wilde stellen. Hartelijk bedankt voor je tijd: je
hebt ons enorm geholpen! Je hebt aangegeven dat je nooit benaderd wil
worden voor het YES! onderzoek in de toekomst en dit heb ik
geregistreerd.
Kijk op onze website www.yesonderzoek.nl als je meer wilt weten over het
YES! onderzoek. Hier kan je ook onze contactgegevens vinden en links
naar onze facebook- en hyvesprofielen.
Nog een prettige dag I
[Verbreek de verbinding en registreer de status van de respondent In het
SPSS bestand in de variabelen respons en ncontact. Klik op volgende om
enkele vragen over het gesprek in te vullen]
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
0

-- Scenario 1 -Is Y'Ja' op 'vfaag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de '\II"Bg enlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwor het YES! onder20ek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maar een paar korte '\II"Bgen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je 20u ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
--- of Scenario 2 ----Is Y'Ja' op 'vfaag '7 [v7)' ( Ik begrijp dat i k de 'vfagenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in
de toekomst niet meer kunnen benaderen. Graag 20u ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongewer 5 minuten en het 20u ons
enorm helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] ) en Is 1 'Ja, dat kan' op 'vfaag
'153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN :FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik
ben een medewerker van het YES! onder20ek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De
afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb Ik begrepen datje
liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je '\II"Bgen of ik je nog een paar korte 'vfBgen mag
stellen in plaats van de gehele 'vfBgenlijst. Dit duurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de
antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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168 Hoe beoordeel je de rust van de omgeving waarin de respondent was?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op waag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je In plaats hierw.n maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--

of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarw.n maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort)' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YESI onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar heb je meegedaan 'olia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

zeer onrustig

0
0
0
0

zeer rustig

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul"\e)&sid= 14969
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169 Heeft deze respondent serieus meegedaan?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op waag '1 0 [v1 0f ( Ik begrijp dat ik niet de wagenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte wagen
stellen? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op waag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar wagen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YESI onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'olia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je wagen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele wagenlijst Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Kies een van de wigende mogelijkheden:

0

helemaal niet serieus

0
0
0
0

zeer serieus
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170 Heb je nog opmerkingen over d.it gesprek?
Beantwoord daze vraag allaan als aan de volgende voorwaardan is voldaan:
0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ---Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YESI onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'olia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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171 Wat. is je studentnummer?
Beantwoord daze vraag allaan als aan da volgende voorwaardan is voldaan:

0

-

--

Scenario 1 ---

Is Y'Ja' op vraag '1 0 [v1 0]' ( Ik begrijp dat ik niet de vragenlijst kan afnemen en datje in de toekomst niet
meerwar het YES! onderzoek benaderd wilt worden. Zou ik je in plaats hiervan maareen paar korte vragen
stellen? Dit duurt ongewer 5 minuten en je zou ons hiermee enorm helpen. [Lees NIET de
antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op vraag '9 [v9]' ( Ik begrijp datje deze ronde van het onderzoek niet mee wil doen. Zou je in plaats
daarvan maar een paar vragen willen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten en je zou ons hiermee
enorm helpen. [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
--- of Scenario 3 ---

-

Is 1 'Ja, dat kan' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam],
goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een m edewerker van het YESI onderzoek, een project van de
Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een aftwee jaar heb je meegedaan 'olia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet m eedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
Vul je antwoord hier in:

https://SJ.I'Mf.fsS.w�nl/adminfadmi n.php?action=shc:Mprinlablesul'\e)&sid= 14969
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Ik heb geregistreerd dat je dit jaar niet meedoet met het YESI onderzoek.

Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[.Je hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nem en.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw
limesurvey voor de vo,Io•enlae

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Is 3'Nee, de respondent weigert' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag {TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw
naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker v.m het YES! onderzoek, een project van de
Uniwrsiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een oftwee jaar heb je meegedaan 'tlia school. Van je
[vader/moeder] heb ik begrepen datje liewr niet meedoet met het YES! project, en daarom wil ik je vragen
of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5
minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
a

Vul je antwoord hier in:
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Ik heb geregistreerd dat je nooit meer benaderd wil worden voor het YES!
onderzoek. Bedankt voor je tijd en nog een prettige dag!
[3e hebt de vragenlijst voor deze respondent niet af kunnen nem en.
Registreer de status van de respondent in het SPSS bestand in de
variabelen respons en ncontact.
Ga nu opnieuw naar
limesurvey voor de vo•a•en1ue re�;Dtt:Jn,fle,nt

om

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a

--- Scenario 1 ---Is 4'Nee, de respondent weigert en wil nooit meer benaderd worden' op vraag '153 [v1_kort]' ( Dag
{TOKEN:FIRSTNAME}, je spreekt met Douw naam], goedemiddag/ goedenawnd. Ik ben een medewerker
van het YES! onderzoek, een project van de Universiteit Utrecht en Tilburg. De afgelopen een of twee jaar
heb je meegedaan via school. Van je [vader/moeder] heb ik begrepen datje liever niet meedoet met het
YES! project, en daarom wil ik je vragen of ik je nog een paar korte vragen mag stellen in plaats van de
gehele vragenlijst. Dit duurt niet meer dan 5 minuten. Kan dat? [Lees NIET de antwoordcategorieën op] )
-

--

of Scenario 2 --

-

Is Y'Ja' op vraag '7 [v7]' ( Ik begrijp dat ik de vragenlijst niet kan afnemen en dat we {TOKEN:FIRSTNAME} in
de toekomst niet meer kunnen benaderen. Graag zou ik {TOKEN:FIRSTNAME} in plaats daarvan nog maar
een paar korte vragen stellen aan {TOKEN:FIRSTNAME}? Dit duurt ongeveer 5 minuten en het zou ons
enonm helpen. Is dat mogelijk? [Lees NIET de antwoordcategorieên op] )
Vul je antwoord hier in:
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Bedankt worhet afnemen van de vragenlijst! Metjouw hulp bouwen we een van de grootste sociaal
wetenschappelijke databestanden owr Europese jongeren. Vergeet niet het respondentenbestand bij te werken
wordeze persoon.
Ga nu opnieuw
openen.

om limesuNeywor de wigende respondent te

0 1 .0 1 .1 970 - 01 :00
Verstuur je vragenlijst
Bedankt wor je deelname aan deze vragenlijst
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