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De onderdelen van de vragenlijst
2

Formulier

Huishoudsamenstelling

1 2
Formulier

Woonverblijf PersoonsFormulier

3

• De vragen worden verdeeld over 3 verschillende vragenformulieren die elkaar opvolgen (er is dus geen merkbare scheiding). 

• Alle vragen kunnen door 1 persoon worden beantwoord.

• Let op: bij bepaalde vragen staat een extra opmerking waar op gelet moet worden bij het beantwoorden van de vraag.

• De nummers behorende bij de vragen in deze training zullen niet altijd kloppen met de uiteindelijke nummering op de tablet. 
De training werd afgerond vóór de uiteindelijke nummering van de vragen.

• Bij het beantwoorden van de vragen gaat de vragenlijst soms automatisch verder naar de volgende vraag, echter bij bepaalde
vragen moet U drukken op het pijltje.
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Combinatie

Matrix

Kiezen

Invullen

IV. Type Vragen
Er zijn verschillende type vragen

MeerkeuzeTekst

Vragen waarbij U het antwoord 
kiest.

Vragen waarbij U getallen dient in te 
vullen.

Vragen waarbij U een omschrijving 
moet geven/tekst moet schrijven.

Vragen waarbij een combinatie 
mogelijk is (bv. keuze en invullen).

Vragen die in matrix-vorm worden
weergegeven waarbij elke
categorie een antwoord vereist.

Vragen waarbij U meer dan 1 
antwoord mag opgeven.

ELKE VRAAG BEHOEFT EEN ANTWOORD, 
ANDERS KUNT U NIET VERDER!
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Vragen waarbij U getallen invult

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Vragen waarbij U het antwoord kiest
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Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 (antwoord kiezen en tekst schrijven)

Vragen waarbij U een tekst moet
schrijven

Vragen waar een combinatie
mogelijk is
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Vragen in matrix vorm

6
Voorbeeld 6Voorbeeld 5

Vragen met meer dan 1 antwoord 
mogelijkheid

Elk onderdeel vereist een antwoord
anders kunt U niet verder!
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Start vragenlijst
7

U krijgt het adrespunt te zien waar U op dat
moment zult beginnen.

In dit hoofdstuk worden alle vragen individueel besproken. In 
het laatste hoofdstuk ‘SurveyToGo’ wordt ingegaan op hoe om 
te gaan met de tablet en de werkwijze van SurveyToGo.

Geef aan als het adres juist is. Indien ‘Nee’, 
geef aan wat het juiste adres is. 

Zo gauw U de naam van de 
straat in het open vakje intikt
verschijnt deze op het scherm. 
Kies de straatnaam.

Op elk moment 
gedurende het 
interview kunt U een
andere taal kiezen. 
Meer hierover in het 
laatste hoofdstuk
SurveyToGo.

Bij adressen zonder nummer (z/n) is het gewenst dat U
een omschrijving geeft, in de opmerkingenbox op het
eind van de vragenlijst, van de ligging van dit woonverblijf
(bv. Tegenover nummer ’32’, of naast nummer ‘23’.

Vul bij Q_start4 het 
huisnummer in. Indien
‘geen huisnummer’, kies
‘E adres no tin number’.

Aan het begin van de vragenlijst kiest U de 
taal waarin U het interview zult afnemen. 
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Start Census vragen

Als het adrespunt niet bewoond is, bent U klaar met 
dit adrespunt. Plaats in het opmerkingen vakje een
opmerking over dit adrespunt, indien noodzakelijk.

Indien het adrespunt onbewoond is volgt de 
volgende vraag waar een keuze gemaakt
moet worden.

Geef aan wat het adrespunt is. Bv. 
een bedrijf, een kerk, etc. Bij
keuze ‘Otro’ omschrijft U wat het 
adrespunt is, indien geen van de 
voorgaande opties.

Indien het huisnummer een letter heeft, geeft U 
dit aan in het open vakje. Indien “geen letter’, kies
‘E adres no tin letter’.

Het kan voorkomen dat sommige appartementen en
of trailers een extra appartement- of trailernummer
hebben. Geef dit hier aan. Indien ‘niet’, kiest U voor
de optie ‘ No tin number di apartamento/trailer’.

Let wel! De vragen, zoals in deze training gepresenteerd, 
zijn niet per se in de volgorde van de vragenlijst. Afhankelijk
van de gekozen antwoorden van de respondent, gaat de 
vragenlijst automatisch verder. Alle vragen worden hier
gepresenteerd om inzage te krijgen in alle mogelijke vragen.
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9 Q & A

De voorwaarden bij
Q_start8 zijn bepalend
voor wie wel en wie
niet worden geteld!

‘No’ betekent dat NIEMAND op dit adrespunt aan 1 van de 2 
voorwaarden voldoet. Indien ‘No’, eindigt de vragenlijst. 

Noteer het totaal aantal personen dat deel uitmaakt van 
het huishouden. Bv. 4 personen zoals in dit voorbeeld.

‘Si’ betekent dat tenminste 1 persoon voldoet
aan een van de twee voorwaarden.

Indien bij Q_Start 8 ‘Si’ is aangegeven krijgt u vervolgens
onderstaande opmerking te zien waarin uitleg wordt
gegeven over het begrip ‘huishouden’. Dit begrip dient U 
heel goed te kennen om huishoudens te kunnen bepalen.

U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen. U 
drukt op het groene icoontje rechts. Ga verder met 
het volgende adrespunt.

Persona ta un stagiaire cu lo keda 6 luna so.

U krijgt de mogelijkheid om hier aan te geven dat het 
bijvoorbeeld gaat om een stagiaire of een toerist of een 
ander gepaste opmerking. U kunt ook het hokje Geen 
commentaar aankruisen.
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10 Q & A

HH_1: geef U aan HOEVEEL van de personen die deel
uitmaken van dit huishouden:

- ten minste 1 jaar of langer op Aruba wonen OF
- de intentie hebben om 1 jaar of langer te blijven

wonen op Aruba. (Zie voorbeeld: 3 personen.)

Noteer de naam van de respondent (bv. John, Maria, 
kind1, moeder, vader, etc). De namen mogen fictief zijn of 
een roepnaam. Namen zijn alleen noodzakelijk om bij te
houden met welke persoon U bezig bent.

Let wel! Deze vraag is een observatie (U stelt de vraag dus
niet aan de persoon die U interviewt). Bij proxy interviews 
moet de vraag wel gesteld worden. 

Noteer de leeftijd van de respondent met wie U bezig
bent. Let op de opmerking bij deze vraag.

De vragen vanaf HH_2 hebben betrekking op de 
huishoudsamenstelling en worden aan elk lid van 
het huishouden gesteld.

3 Let op de opmerking bij deze vraag!!
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Q & A

Bij HH_5 kiest U of vult U de geboortemaand in van de 
persoon waar U mee bezig bent.

Het kan voorkomen bij proxy interviews, dat respondent de 
geboortemaand niet kent van iemand in het huishouden. 
Kies in dit geval optie ‘No sa’.

Kies of vul het geboortejaar in van de 
respondent of toets deze in in het open 
vakje.

Ook hier kiest de respondent optie ‘No sa’, 
indien het geboortejaar onbekend is. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat de respondent het 
geboortejaar van de grootmoeder niet kent.

U krijgt een overzicht van de 
personen die deel uitmaken van 
het huishouden.

Indien deze informatie niet klopt, kies ‘No’ 
en de beantwoord de vragen die volgen om 
de correcties te plegen.
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Land van geboorte

Land van Nationaliteit

Aan elk lid van het huishouden wordt de 
vraag gesteld waar hij/zij is geboren. Als
het land niet voorkomt in de lijst, kies
‘Ander’ en schrijf de naam op in het 
corresponderend open vakje.

Kies het land van de nationaliteit voor elk 
lid van het huishouden uit de 
dropdownlijst. Als het land niet voorkomt
in de lijst, kies ‘Ander’ en schrijf de naam 
op in het corresponderend vakje.

‘Let wel, ‘Aruba’ is 
GEEN KEUZE 
mogelijkheid bij
land van 
nationaliteit!Toets de naam van het land in het open vakje; 

U kunt vervolgens het land kiezen uit de 
dropdownlijst.

Toets de naam van het land in het open vakje
en kies vervolgens het land uit de dropdownlijst

12
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Familie

9. Aangetrouwde leden zijn ook familie, niet
alleen bloedverwanten!

De respondent geeft zelf aan of zijn/haar vader in het 
huishouden woont. Kies ‘Nee’ als de vader niet in het 
huishouden woont; bij ‘Ja’ gaat de vragenlijst verder naar
de volgende vraag. Let op! De vader kan ook een
stiefvader zijn.

Kies ‘Nee’ als de moeder niet in het huishouden
woont; kan ook een stiefmoeder zijn. Bij ‘Ja’ moet de 
volgende vraag beantwoord worden.

Indien de vader van het lid waar u mee bezig bent 
in het huishouden woont, kies de vader uit de lijst.

Indien de moeder van het lid waar u mee bezig
bent in het huishouden woont, kies de moeder
uit de lijst.
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Burgerlijke staat

Kies de burgerlijke staat van de 
respondent. Deze vraag wordt
gesteld aan alle personen 14 jaar
en ouder.

Geef aan of de respondent samenwoont
met een partner, al dan niet gehuwd met de 
partner.

Let op! Het is mogelijk dat iemand gehuwd is, maar niet perse
met de partner waarmee hij/zij samenwoont! Deze vraag moet
dus wel gesteld worden.

Geef aan of de 
respondent gehuwd is 
met de partner met wie
hij/zij samenwoont.

‘Contrato di Convivencia cu partner registra’ (een
samenlevings-contract met geregistreerde partner) is een
contract dat middels een notariële akte is vastgelegd. 

Kies de partner van de respondent uit de 
namenlijst. In dit voorbeeld is dat Eva.



Legale Status

Met de tot nu toe ingevulde informatie wordt een onderverdeling 
gemaakt van het huishouden in gezinnen. Dit ziet u in het blauw. De 
onderverdeling geeft DE LEGALE STATUS weer van het huishouden.

Bovenstaand voorbeeld: stel dat Juan en Juanita met elkaar gehuwd zijn 
en dat hun zoon John bij hen inwoont met zijn gezin. Aan de hand van de 
opgegeven informatie van deze personen wordt een samenvatting van het 
huishouden gegeven.
Ga samen met het huishouden na of dit correct is. Omschrijf in enkele regels onder de tekst hoe de samenstelling er eigenlijk uit 

moet zien. Zie voorbeeld.

Let wel! De gezinssamenstelling mag niet worden uitgeveegd! 

Indien er fouten zijn gemaakt bij voorgaande vragen en de samenstelling 
verkeerd is, kies ‘no’ en pleeg de correctie in de volgende vraag.

Bij deze vraag wordt de onderverdeling (gezinssamenstelling) weer
gepresenteerd. 

15

Geef aan als dit correct is.



Sociologische

Status

16

Stel dat Johnn, Sandra, Kimberly en Shawn samen 1 
huishouden vormen. Volgens de Sociologische status van 
het huishouden in dit voorbeeld bestaat het huishouden
uit 2 gezinnen volgens de opgegeven informatie eerder
in de vragenlijst.

Ga samen met het huishouden na of dit correct is.

In deze vraag wordt de gezinssamenstelling van het 
huishouden weergegeven volgens de SOCIOLOGISCHE 
STATUS. 

U kiest ‘nee’ als het niet correct is en in de volgende 
vraag kunt u de wijzigingen aangeven.

Omschrijf in enkele regels onder de tekst hoe de samenstelling er
eigenlijk uit moet zien. Zie voorbeeld.

Geef aan als dit correct is.

De gezinssamenstelling mag niet worden uitgeveegd! 
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Een gescheiden vrouw met kinderen die bij haar
getrouwde ouders inwoont.

LEGALE STATUS:

Familie 1: moeder met kinderen

Familie 2: getrouwd paar zonder kinderen

SOCIOLOGISCHE STATUS:

Familie 1: moeder met kinderen

Familie 2: paar zonder kinderen

Een gescheiden vrouw met kinderen die 
samenwoont met een getrouwde man.
LEGALE STATUS:
Familie 1: moeder en kinderen
Familie 2: alleenstaande persoon (de man)

SOCIOLOGISCHE STATUS:
Familie 1: paar met kinderen

Enkele voorbeelden van de onderverdeling
van huishoudens in gezinnen volgens de
LEGALE - en SOCIOLOGISCHE STATUS:

1. Gehuwd paar zonder kinderen 
2. Gehuwd paar met kinderen
3. Moeder met kinderen
4. Vader met kinderen
5. Alle overigen zijn: alleenstaand

Onderverdeling Legale Status

1. Paar zonder kinderen
2. Paar met kinderen
3. Moeder met kinderen
4. Vader met kinderen
5. Alle overigen zijn: alleenstaand

Onderverdeling Sociologische Status

Voorbeeld 1

Voorbeeld 217
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Woonverblijf
18

Geef aan of het woonverblijf eigendom
is of wordt gehuurd. Let op de 
opmerking bij de vraag.

Kies het type woonverblijf. Indien de respondent geen
woonverblijf heeft kiest U optie ‘3’. De vragen over het 
woonverblijf worden niet gesteld. 

Indien het woonverblijf wordt gehuurd, moet
bij deze vraag worden opgegeven hoeveel er
aan huur wordt betaald in Arubaanse florin.

Indien het bedrag in vreemde valuta (US$) wordt betaald, reken deze om 
tegen een koers van 1.79. Het kan zijn dat de respondent die de vragenlijst
beantwoord, niet weet hoeveel de huur bedraagt van het woonverblijf; 
kies dan optie ‘No sa’.

Kies het soort
woonverblijf waar het 
huishouden in woont.

Bv. Bedrijf/woning
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Geef aan welke faciliteiten inbegrepen zijn in de 
huur. Elke categorie behoeft een antwoord om 
verder te kunnen gaan met de vragenlijst (geef
aan bij elke categorie ‘Ja’ of ‘Nee’). Let op, de lijst
heeft meer faciliteiten, dus U moet verder naar
beneden ‘scrollen’ om de rest van de lijst te zien
en te beantwoorden.

Faciliteiten

Let goed op welke ruimtes wel en welke
niet zijn inbegrepen!

Open ruimtes waarbij de woonkamer, keuken
en of eetkamer 1 grote ruimte vormen, worden
als 1 ruimte geteld omdat ze niet van elkaar
gescheiden zijn door muren.

19
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Woonvertrekken

Let op welke ruimtes wel en welke niet moeten worden inbegrepen (ruimtes
bestemd voor het uitoefenen van een beroep worden hier NIET meegeteld).

Slaapkamers die voor andere doeleinden worden
gebruikt, dus niet om in te slapen, mogen niet
worden bijgeteld!

Let op de extra opmerking bij deze vraag.

Let op dat het hier gaat om het aantal
badkamers in het woonverblijf. Het aantal
toiletten wordt komt in de volgende vraag aan
bod. 

Kies het aantal toiletten in het woonverblijf.
Zowel toiletten binnen als buiten het 
woonverblijf moeten worden opgeteld. 
Hetzelfde geldt voor bad-/douche ruimtes.

Noteer de totale oppervlakte van het 
woonverblijf in m2

Indien de respondent de 
oppervlakte niet kent, kies
dan optie ‘No sa’. Geef
deze optie echter niet
gelijk als eerste keus. Laat
de respondent eerst een
schatting maken.

20

Huishoudens die hebben aangegeven dat zij
geen toilet hebben, moeten deze vraag
beantwoorden.
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Deze vraag is een basisvraag (‘core question’) van de Census. 
Een door de United Nations aanbevolen vraag. Met behulp van 
onder andere deze vraag wordt de levensstandaard bepaald.

Indien het huishouden heeft aangegeven dat er geen keuken
aanwezig is in het woonverblijf, wordt de vraag gesteld of het 
huishouden een keuken deelt met een ander huishouden. Het 
is belangrijk om te weten of het huishouden ergens (op 
hetzelfde adrespunt) kan koken.

Geef aan of het huishouden over de genoemde apparaten/ 
faciliteiten beschikt. Als deze apparaten gedeeld worden met 
een ander huishouden op hetzelfde adres, kies dan ‘Nee’. 
Let wel! Elk onderdeel behoeft een antwoord anders kunt U 
niet verder met de vragenlijst.

Keuken

• Kookapparaten
• Koelapparaten
• Wasbak met zeep

(belangrijk om te weten of de basis 
sanitaire voorzieningen aanwezig zijn in het 
woonverblijf)

• Wasmachine
• Droger
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Andere faciliteiten

Geef aan of het huishouden een eigen water- en
electriciteitsmeter heeft, deze deelt met één of meer
huishoudens of hetzelfde adres of helemaal geen water- of
electriciteitsmeter heeft. Het Censusmoment is hier bepalend
(dus de meter moet aangesloten zijn op 1 okt. 2020, 00:00 uur,
het Census moment).

Zijn de  elektriciteits- en of watermeter ‘open’? (niet afgesloten)

Indien het huishouden heeft aangeven dat het niet over een elektriciteits- en/of
watermeter beschikt, wordt gevraagd of het huishouden toegang heeft tot deze
faciliteit(en).

Als het huishouden bij de vorige vraag ‘Nee’ heeft
geantwoord op een van de categorieën, wordt bij
hier gevraagd of de faciliteiten worden gedeeld
met een ander huishouden op hetzelfde adres.
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Geef aan of het huishouden al dan niet over een eigen vaste
telefoonaansluiting en/of vaste internetaansluiting en/of
kabelaansluiting beschikt en of deze gedeeld worden met een
ander huishouden.

Het huishouden geeft aan of deze faciliteiten ‘open’ zijn of dat ze
zijn afgesloten.

Met behulp van de vragen over aansluitingen wordt de
levensstandaard van de bevolking van Aruba bepaald. Deze
informatie maakt het mogelijk om Aruba te vergelijken met de rest
van de wereld.

Aansluitingen

(De meter moet aangesloten zijn op 1 okt. 2020, 00:00 uur, het 
Census moment).
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24 Persoonsformulier – Algemeen
Voor alle leden van het huishouden moeten de volgende vragen worden beantwoord.

Kies het lid van het huishouden met wie U verder gaat. 
De volgorde is niet belangrijk. 

De respondent geeft hier aan of hij/zij deelneemt aan de Census. 
Indien ‘Nee, persoon weigert deel te nemen’, eindigt de vragenlijst
voor deze persoon. U geeft in de opmerkingenbox aan waarom de 
persoon niet mee wenst te doen aan de Census. Kies vervolgens de 
volgende persoon uit het huishouden met wie U verder gaat.

Let op! Vragenlijsten zijn pas volledig ingevuld als alle leden van het 
huishouden deelnemen aan de telling.

Probeer zoveel mogelijk het huishouden te motiveren zodat alle leden 
van het huishouden deelnemen aan de Census.

In dit voorbeeld gaat het interview verder met Eva.

Let op de opmerking.



De respondent geeft aan als hij/zij vanaf
geboorte zonder onderbreking op Aruba
heeft gewoond.

Indien ‘Ja’ wordt de vragenlijst vervolgd met vragen
over het geboorteland van de biologische vader en
moeder van de respondent. Indien ‘Nee’ wordt het 
interview vervolgd met onderstaande vragen.

De respondent geeft aan in welke maand
hij/zij zich voor het laatst op Aruba heeft
gevestigd. Kies de maand.

De respondent kiest of vult de eerste letters van het land waar hij/zij
voor het laatst heeft gewoond, voordat hij/zij zich op Aruba vestigde.

Persoonsformulier
Algemeen

Kies het jaar dat de respondent zich
voor het laatst gevestigd heeft op
Aruba. Indien onbekend, kies ‘Weet
het niet’ onder in de lijst.

25
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De respondent geeft het totaal aantal jaren op dat hij/zij
woonachtig is op Aruba (totaal aantal jaren bij elkaar
optellen, ongeacht het aantal keer dat de persoon op Aruba
heeft gewoond en daarna weer is vertrokken). Indien het land van geboorte niet voorkomt in de

dropdownlijst, kies ‘Ander’ en noteer het land van geboorte
in het open vakje.

Persoonsformulier
Algemeen

Vul in wat het land van geboorte van de biologische
vader/moeder is, indien ‘Otro”, noteer het land in het hokje. 

Indien de persoon pas enkele maanden
op Aruba woont, vul in ‘1’.

Kies het land van geboorte van de biologische vader

Indien ‘onbekend’, kies
‘No sa’ onder in de 
dropdownlijst.

Kies het land van geboorte van de 
biologische moeder
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Deze vraag wordt alleen gesteld aan alle vrouwen 14 jaar en
ouder. Let op dat kinderen die (direct na de geboorte) zijn
overleden ook moeten worden geteld asook kinderen die 
elders (bijvoorbeeld in het buitenland) wonen.

De respondent geeft hier aan welke moeilijkheden hij/zij al 
dan niet ondervindt ten gevolge van gezondheidsproblemen. 
Deze vraag bestaat uit 6 deelvragen. Elk onderdeel behoeft
een antwoord om verder te kunnen met de vragenlijst.

Noteer de leeftijd van de respondent toen zij haar
eerste levendgeboren kind ter wereld bracht.

Het kan voorkomen dat de respondent die de vragen
beantwoord voor alle leden van het huishouden, niet precies
weet hoe oud een bepaald lid was toen zij voor de eerste keer
een kind ter wereld bracht. Kies in dat geval optie ‘No sa’.

LET wel! Het betreft de 
ervaring van de respondent. 
De respondent kan
bijvoorbeeld op het eerste
gezicht een probleem
hebben dat zichtbaar is, 
maar ervaart dit zelf niet als
een moeilijkheid.

Persoonsformulier
Algemeen

Indien alleen jongens, vul dan ‘0’ in bij meisjes en
omgekeerd hetzelfde, indien alleen meisjes. 
Indien geen kinderen, vul in ‘0’ bij zowel jongens
als meisjes.
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Kies van wie de respondent hulp ontvangt. 
Meer dan 1 antwoord is hier mogelijk.

De respondent geeft aan hoe het in het 
algemeen met zijn/ haar gezondheid
gesteld is.

Elk onderdeel behoeft een
antwoord om verder te kunnen
met de vragenlijst.

Let wel, vanwege
vanwege een fysieke-
en of mentale
beperking!

Let wel! Dit betreft de 
ervaring van de respondent. 
De respondent kan
bijvoorbeeld op het eerste
gezicht een probleem
hebben dat zichtbaar is, 
maar ervaart dit zelf niet als
een moeilijkheid.

Let wel! Het betreft de ervaring/mening van de respondent.

Deze vraag  geeft een algemeen beeld van 
de gezondheidstoestand van de bevolking

Persoonsformulier
Algemeen

28
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29 Onderwijs
Vragen over onderwijs worden gesteld aan alle 

personen 65 jaar en jonger

Geef aan of de respondent een school bezoekt
of niet (ook peuterschool of crèche).

Let wel! Cursussen worden NIET meegenomen!

Kies uit de dropdownlijst welk type school 
door de respondent wordt bezocht. 

Afhankelijk van de gekozen school krijgt de respondent 
corresponderende vervolgvragen te beantwoorden.

Let op! De school dropdownlijst is aan leeftijd gebonden; 
dwz. afhankelijk van de leeftijd van de respondent verschijnt
een dropdownlijst, die correspondeert met de leeftijd van de 
persoon).

Voor kinderen die een
crèche bezoeken eindigt de 
vragenlijst hier. 

Kies de school die bezocht
wordt, indien ‘Kleuterschool’ 
gekozen is.

Bij keuze ‘Basisschool’ kiest de 
respondent de school die 
bezocht wordt.
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30 Onderwijs
Vragen over onderwijs worden aan alle 
personen 65 jaar en jonger gesteld

Middag- en avondscholen worden ook erkend!

1

3

5

7

9

10

11

12

8

6

4

2

De corresponderende vervolgvragen krijgt U vervolgens te
zien, afhankelijk van de gekozen school (optie)

Indien optie ‘1’, ‘Speciaal onderwijs’

Indien optie ‘2’, ‘SPO’

9

Indien optie 1, ‘Scol basico pa 
educacion special’, kiest de 
respondent hier welke school 
wordt bezocht.

Indien de school niet voorkomt
in de lijst, kiest U ‘Otro’ en
specificeer vervolgens wat de 
naam van de school is
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Onderwijs
Indien optie ‘3’, ‘EPB’

Indien optie ‘4’, ‘MAVO’

Indien optie ‘5’, ‘HAVO’

Indien optie ‘6’, ‘VWO’

Indien optie 3, ‘EPB’, kies
de richting die gevolgd
wordt. Optie ‘Otro’ is 
altijd een mogelijkheid
als de respondent zich
niet terug kan vinden in 
de voorgaande opties.

Kies de school die bezocht
wordt, indien keuze ‘MAVO’.

Kies de school die bezocht
wordt, bij keuze ‘HAVO’

Kies de school die bezocht
wordt, bij keuze ‘VWO’
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Onderwijs

Indien optie ‘7’, ‘High school’

Indien optie ‘8’, ‘EPI’

Indien optie ‘9’, ‘IPA’

Indien optie ‘10’, ‘Scol di Polis’

Indien optie ‘11’, ‘Universidad di Aruba’

Indien optie 12, ‘Otro’, geef zo uitgebreid mogelijk
informatie over welke school bezocht wordt.

Indien optie ‘12’, ‘Otro’

Indien optie 10, ‘Scol di Polis’, kiest de respondent 
in welke klas of jaar de respondent zit.

Kies de studierichting die gevolgd wordt, 
of specificeer in ‘Otro’ als de studie-
richting niet voorkomt.

Indien optie 7, ‘High school’, 
kiest de respondent hier
welke school bezocht wordt.

Indien optie 8, ‘EPI’, kiest
de respondent welke
richting gevolgd wordt.

Indien optie 9, ‘IPA’, kies de 
richting die gevolgd wordt.
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Kies in welke klas de respondent zit.

Kies uit de lijst welke het hoogste onderwijs niveau is dat
de respondent heeft behaald. Indien de respondent zich
niet kan vinden in de lijst, kan optie ‘Ander’ worden
gekozen onder in de lijst. Vanaf keuze ‘SPO’ worden
enkele vervolgvragen gesteld over dit diploma.

Indien de respondent schoolgaand is en de basisschool
bezoekt of lager, volgen hierna enkele ICT vragen.

Bezoekt de respondent een hogere opleiding dan de 
basisschool of is respondent ouder dan 12 jaar, dan 
volgen na de vraag over klas, enkele vragen over het 
hoogst behaalde diploma.

Onderwijs
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Beschrijf zo uitgebreid mogelijk welke discipline of 
specialiteit de respondent afgerond heeft. Neem geen
genoegen met een of twee woorden. Een uitgebreide
beschrijving maakt het voor het CBS gemakkelijker om 
het niveau correct te coderen.

Kiest de respondent als hoogste opleidingsniveau
‘EPB’, dan moet vervolgens uit bovenstaande
vervolgvraag de discipline of specialiteit worden
gekozen. Bij keuze ‘Otro specifica’, geef een duidelijke
en uitgebreide omschrijving van de discipline of 
specialiteit.

Onderwijs
Indien keuze, ‘EPB’

Deze vervolgvraag wordt gesteld aan personen die bij vraag
PF_30 optie ‘Associate degree’ of hoger of ‘Bachillerato’ 
hebben opgegeven.
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Kiest de respondent als hoogste opleidingsniveau ‘EPI’, dan 
moet vervolgens uit bovenstaande vervolgvraag de discipline 
of specialiteit worden gekozen.

Kiest de respondent bij vraag PF_30 als hoogste
opleidingsniveau ‘Bachillerato’ of ‘Otro specifica’, 
moeten enkele vervolgvragen worden beantwoord.

Onderwijs
Indien keuze, ‘EPI’ PF_30
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Indien ‘Ja’, wordt moet worden aangegeven welke titel
verkregen is. In onderstaand voorbeeld is de titel: 
Licenciado.

Vervolgens moeten de richting of specialiteit van het 
hoogst behaalde diploma zo uitgebreid mogelijk worden
beschreven in de bovenstaande vraag (zie voorbeeld).

Indien het land niet voorkomt in de dropdownlijst, kies
‘Otro’ en noteer het land in het open vakje.

Onderwijs
36

Vervolgvraag, indien in de vorige vraag
‘Bachillerato’ of ‘Otro’ gekozen was.

Deze vervolgvraag wordt gesteld aan personen die bij vraag
PF_30 optie ‘Associate degree’ of hoger of ‘Bachillerato’ hebben
opgegeven.

Vervolgvraag, indien ‘Bachillerato’ of ‘otro’ gekozen was.

Een mogelijke titel ziet U in dit voorbeeld.

Vervolgvraag, indien ‘Bachillerato’ of ‘Otro’ gekozen was.

Licenciado

Educación Media Téchnica
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Het maakt niet uit in welke taal de respondent een tekst kan
lezen en schrijven. Houdt U rekening met de opmerking
behorend bij deze vraag!

Let op de extra opmerking bij
deze vraag.

Let op! De volgende ICT vragen worden gesteld aan alle 
schoolgaande personen tot en met 13 jaar (personen 14 
jaar en ouder krijgen de ICT vragen na de vragen over  
arbeid en inkomen).

Zowel bij ‘Ja’ als bij ‘Nee’ zijn er een aantal vervolgvragen. 

Let op de extra opmerking bij deze vraag.

Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen die als
hoogst behaalde opleidingsniveau SPO en lager 
hebben gekozen!

Onderwijs
37

ICT
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De respondent geeft bij deze vraag aan of de apparaten die 
in de vorige vraag zijn opgegeven, eigendom zijn van het 
huishouden van de respondent.

Kies alle apparaten die de respondent gebruikt om op 
internet te gaan om SCHOOLOPDRACHTEN uit te voeren of 
ONLINE LESSEN te volgen.

Onderwijs
38

Geef aan of de respondent gebruik maakt van internet in 
zijn/haar woonverblijf om SCHOOLOPDRACHTEN uit te
voeren of ONLINE LESSEN te volgen.
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Hoe vaak kan de respondent gebruik maken van de 
opgegeven apparaten wanneer hij/zij deze nodig heeft
voor het uitvoeren van schoolopdrachten of het volgen
van online lessen. 

Indien de respondent geen gebruik maakt van internet in 
zijn/haar woonverblijf, kiest hij/zij de passende reden uit 
bovenstaande opties. Meer dan 1 antwoord is mogelijk .

Onderwijs

Let wel! Het accent ligt op het 
uitvoeren van SCHOOLOPDRACHTEN 
en of het volgen van ONLINE LESSEN.

39
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40 Beroepsbevolking 
en Arbeid

De volgende vragen worden aan alle personen 14 JAAR EN OUDER gesteld.  
Afhankelijk van het gekozen antwoord van de respondent worden
corresponderende vervolgvragen gesteld. De gepresenteerde vragen in deze
handleiding staan niet per se in de juiste volgorde volgens de vragenlijst.

Afhankelijk van het gekozen antwoord, krijgt de respondent 
vervolg vragen, die van toepassing zijn op zijn/haar situatie. 
In dit voorbeeld krijgt Eva verdere vragen die betrekking
hebben op ‘werknemers’.

Zowel bij ‘Ja’ als bij ‘Nee’ krijgt de respondent een aantal
vervolgvragen te beantwoorden. Heeft de persoon in de
aangegeven week NIET gewerkt, geef dan aan ‘Nee’.

Let wel! Personen die in de week van 24 – 30 sept. met VAKANTIE WAREN, 
ZIEK WAREN, MET ZWANGERSCHAPSVERLOF,...ETC. geven als antwoord ‘JA’, 
als zij normaal die week wel op het werk zouden zijn geweest.

Let goed op de datum bij deze vraag.

Let goed op de datum bij deze vraag!
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De respondent geeft aan of zijn/haar werkgever de
genoemde aftrekposten heeft ingehouden.

De volgende vragen zijn voor personen die 
aangegeven hebben dat ze werken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indien de respondent optie 2 ‘persona cu ta traha riba
su mes sin empleado’ of optie 3 heeft gekozen, krijgt
hij/zij deze vervolgvraag.

Deze vraag stelt vast of het bedrijf formeel of informeel is.

Indien keuze, optie ‘2’ of optie ‘3’ bij PF_39

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden

PF_35 is GEEN uitputtende lijst. 
Het geeft de meest voorkomende 
werkgebieden aan. Indien het 
beroep van de respondent niet in 
de lijst voorkomt kies “Otro, 
specifica” en omschrijf het 
werkgebied van de respondent
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Vervolgens krijgt U alle 12 vervolgvragen te zien, 
afhankelijk van de gekozen optie bij vraag PF_42.

Indien optie ‘1’…’Hospitalidad’..etc. Indien optie ‘2’…’Educacion’

Indien wordt gekozen voor optie ‘2’ ‘Onderwijs’, krijgt de respondent 
bovenstaande vervolgvraag. 

Elke vervolgvraag heeft een optie ‘Otro specifica’, voor het geval de 
respondent zich niet terug kan vinden in de geboden opties. In het 
openvakje van de vervolgvraag kan een uitgebreide omschrijving
worden gegeven van het beroep/functie. Probeer echter niet te snel
te kiezen voor deze optie.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden

Indien wordt gekozen voor optie ‘1’,
krijgt de respondent deze vervolgvraag.
Kies het hoofdberoep of de -functie.

Let op! De lijsten bij de opties 1 – 12 zijn GEEN uitputtende lijsten.
Indien het beroep van de respondent niet voorkomt, kies ‘Otro’ en
omschrijf uitgebreid wat het beroep of de functie van de persoon is.
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Indien optie ‘3’..’Negoshi’..etc.

Bij keuze optie ‘4’, krijgt de respondent bovenstaande
vervolgvraag. Uit deze lijst kiest de respondent zijn/haar beroep/ 
functie of kies ‘otro’ als het beroep niet voorkomt.

Indien optie ‘4’…’Administracion’

Kies de passend functie of het beroep of geef het aan in ‘Otro’.

Vragen voor werkenden

Beroepsbevolking 
en Arbeid
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Indien de respondent kiest voor ‘Otro’, schrijf zo uitgebreid
mogelijk op wat de werkzaamheden zijn van de persoon. Neem
geen genoegen met 1 of 2 woorden. Het beroep/de functie
moet heel duidelijk zijn. Dit helpt het CBS om het beroep/de
functie correct te coderen.

Indien optie ‘5’..’Cuido personal’…etc.

Kies het beroep/de functie of geef een uitgebreide omschrijving
in ‘Otro’ als het beroep niet voorkomt in de lijst.

Indien optie ‘6’..’Transporte di producto’…etc.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden
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Dezelfde instructie is hier van toepassing. Indien de functie
of het beroep niet in de lijst voorkomt, kies ‘Otro’ en geef
een duidelijke omschrijving van het beroep/functie.

Indien optie ‘7’…’Servicio di limpiesa’…etc. Indien optie ‘8’…’Construccion’…etc.

Kies het beroep/de functie of geef een uitgebreide omschrijving
in ‘Otro’ als het beroep niet voorkomt in de lijst.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden
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Indien optie ‘9’, ‘Medische zorg’ gekozen wordt, kiest de 
respondent uit bovenstaande ververvolgvraag het beroep of 
de functie.

Indien optie ‘9’…’Cuido medico’…etc. Indien optie ‘10’….’Gobierno’

Bij het kiezen van ‘Otro’, laat de respondent uitgebreid uitleggen wat 
de werkzaamheden inhouden. Neem bijvoorbeeld geen genoegen met 
‘referendaris’ of ‘administratie’.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden
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Indien optie ‘11’…’Housekeeping’

Kies het beroep of de functie van de respondent, indien optie
‘11’, ‘Housekeeping’ gekozen wordt.

Indien optie ‘12’…’Servicionan di proteccion’

Kies het beroep of de functie van de respondent, indien optie ‘12’, 
‘Beveiligingsdiensten’ gekozen wordt of kies ‘Otro’ en beschrijf de 
functie of het beroep.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden
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Indien optie ‘13’…’Otro specifica’

Zoals eerder is aangegeven, indien de respondent zich niet
terug kan vinden in de lijst van het werkgebied, kan gekozen
worden voor de optie ‘Otro specifica’. Zie voorbeeld.

De respondent geeft vervolgens een omschrijving van de 
functie of het beroep dat hij/zij uitgeoefend heeft. Zie voorbeeld.

Na de vragen over werkgebied en beroep/functie, wordt
vervolgens gevraagd naar de naam van het bedrijf/instantie of 
department waar de respondent werkzaam was de week van 
24-30 sept.  Indien het werkgebied niet voorkomt in de lijst, 
kies ‘Otro, specifica’.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden
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49 Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden

Nadat ‘otro specifica’ is 
gekozen, voer de naam van 
het bedrijf/department in 
waar de respondent 
werkzaam is, in het open 
hokje.
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Indien de respondent ‘Ja’, geef vervolgens de naam van het bedrijf
waar hij/zij gewerkt heeft en het adres van dit bedrijf/instantie/ 
afdeling (zoals in dit voorbeeld).

Geef aan of de respondent een arbeidscontract heeft of niet. 
Afhankelijk van het antwoord volgen de corresponderende
vervolgvragen.

Geef het adres van het bedrijf/instantie/afdeling waar de 
respondent de week van 24-30 sept. gewerkt heeft.

Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden

Het komt voor dat personen in dienst zijn van een bepaald
bedrijf, maar naar andere lokaties uitgezonden worden om 
te werken. Denk bv. aan een uitzendbureau of een
‘Security’ bedrijf e.d.
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Bovenstaande vraag over de duur van het contract wordt
gesteld indien de respondent heeft aangegeven dat
hij/zij GEEN vast contract had.

51 Beroepsbevolking 
en Arbeid Vragen voor werkenden

Geef aan of de respondent een vast contract had of niet.

Indien de respondent GEEN arbeidscontract had krijgt
hij/zij deze vervolgvraag te beantwoorden.
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Personen die als antwoord ‘Nee’ geven bij PF_30 en PF_31 (ZIJ  HEBBEN 
NIET GEWERKT EN ZOUDEN NIET GEWERKT HEBBEN) krijgen vervolgvragen
die betrekking hebben op personen die niet werken. De gepresenteerde
vragen staan niet per se in de juiste volgorde volgens de vragenlijst.

52 Beroepsbevolking 
en Arbeid

De volgende vragen zijn voor personen die aangegeven 
hebben dat ze NIET werken.

Indien de respondent op deze vraag ‘Nee’ antwoordt, 
moeten een aantal vervolgvragen worden beantwoord, 
die verder van toepassing zijn.

Indien de respondent op deze vraag ‘Nee’ antwoordt, 
worden een aantal vervolgvragen gesteld, die verder
van toepassing zijn.

Afhankeliijk van het antwoord op deze vraag, krijgt de
respondent een corresponderende vervolgvraag

Geeft de respondent ‘Ja’ als antwoord op deze vraag, dan 
moeten de vervolgvragen worden beantwoord.



WWW.YOURCOMPANY.COM

Vragen voor Niet werkenden

Met deze vragen hopen wij een beeld te krijgen van het aantal
personen die na 1 januari 2020 en de aanvang van COVID-19 hun werk
kwijt raakten.

De reden dat de respondent zijn/haar werk kwijtraakte moet
COVID-19 gerelateerd zijn om hier ‘Ja’ als antwoord te geven.

De respondent kan MAXIMAAL 3 redenen opgeven waarom
hij/zij nog geen werk gevonden heeft. Indien, ondanks de lange
lijst aan mogelijke antwoorden, de respondent een ander
antwoord opgeeft, kies ‘Otro’ en noteer de reden.

53 Beroepsbevolking 
en Arbeid
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Deze vraag moet beantwoord worden indien de 
respondent ‘Nee’ heeft geantwoord. Uit de lijst van 
mogelijke redenen kiest de respondent de 
BELANGRIJKSTE REDEN waarom hij/zij zonder werk
zit op dit moment.

Vragen voor Niet werkenden

Beroepsbevolking 
en Arbeid

Let goed op de datum bij deze vraag.
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Noteer het inkomen van de respondent van de afgelopen
maand uit zijn/haar hoofdberoep (afgerond bedrag). 

Inkomen voor werkenden

Het bruto inkomen betreft het bedrag dat de 
persoon verdient, VOORDAT aftrek plaats
vindt van (AOV, AZV, etc).

Indien de respondent het exacte inkomen
niet heeft opgegeven, probeer dan door 
middel van deze vraag een antwoord te
krijgen voor wat betreft het inkomen. Laat de 
respondent een categorie aangeven
waarbinnen zijn/haar inkomen valt.
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56 Inkomen voor Werkenden

Meer dan 1 bron kan worden opgegeven. In het open vakje kan een
mogelijke andere bron worden opgegeven die niet is genoemd. 

Let op! Studielening en ‘zakgeld’ ontvangen van partner/man/vrouw/ 
ouder(s) valt NIET onder bron van inkomen.

Noteer het inkomen dat de 
respondent UIT ALLE ANDERE 
bronnen heeft ontvangen.

Indien de respondent het ontvangen
bedrag uit andere bronnen niet heeft
willen en of kunnen opgeven, kan hier
een inkomenscategorie worden gekozen.

De respondent geeft aan of er de afgelopen maand inkomen is verkregen uit
andere bronnen, NAAST het inkomen uit zijn/haar hoofdberoep/functie. Deze
vraag moet ook met “Ja” worden beantwoord voor personen die niet werkend
zijn, bijvoorbeeld gepensioneerden, studenten, etc.
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Meer dan 1 bron kan worden opgegeven waaruit inkomen is 
verkregen. In het open vakje kan een mogelijke andere bron
worden opgegeven die niet in de lijst voor voorkomt.

Inkomen voor NIET werkenden

De respondent geeft aan of hij/zij enig inkomen
heeft gehad de afgelopen maand. Bij ‘Ja’ worden de 
vervolvragen gesteld betreffende dit inkomen. Indien
‘Nee’ gaat de vragenlijst verder met de ICT vragen. Noteer het inkomen dat de 

respondent UIT ALLE ANDERE 
BRONNEN heeft ontvangen.

Indien de respondent het ontvangen
bedrag uit andere bronnen niet
heeft willen en of kunnen opgeven
hier een inkomenscategorie worden
gekozen.
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ICT Inderstaande ICT vragen worden gesteld aan alle personen 14 jaar en ouder, die NIET SCHOOLGAAND zijn.

Deze vraag wordt gesteld aan zowel werkenden als
niet werkenden. Zowel bij ‘Ja’ als bij ‘Nee’volgen
enkele vervolgvragen.

Niet werkenden zijn klaar met de vragenlijst indien zij
‘Ja’ antwoorden op deze vraag.

Deze vraag wordt gesteld aan werkenden. Maakt de 
respondent gebruik van internet om van huis uit te werken?

Kies alle antwoorden die van toepassing zijn. 
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De respondent geeft bij deze vraag aan of de apparaten die 
in de vorige vraag zijn opgegeven, eigendom zijn van het 
huishouden van de respondent.

ICT
59

Hoe vaak kan de respondent gebruik maken van de 
opgegeven apparaten wanneer hij/zij deze nodig heeft om 
van huis uit te werken op internet (online)?

Let wel! Het accent ligt op het 
uitvoeren van werkzaamheden
van huis uit.
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Indien de respondent geen gebruik maakt van internet in 
zijn/haar woonverblijf, kiest hij/zij de passende reden in de 
volgende vraag.

ICT
60

De respondent kiest alle redenen
die van toepassing zijn.

Elke opmerking of toevoeging die het huishouden
belangrijk vindt, kan hier alsnog worden aangegeven.

Tot slot wordt nog gevraagd als het huishouden haar
kosten kan betalen gezien het totale inkomen van alle
personen in het huishouden.
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Opmerkingen

61

Aan het eind van het persoonsformulier bestaat de 
mogelijkheid om een opmerking te plaatsen die 
het huishouden belangrijk vindt om te vermelden
(zie onderstaand voorbeeld). 
‘No tin comentario’, indien geen opmerking.
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Panel onderzoeken
62

Let op! Indien het huishouden GEEN E-mail 
adres heeft, voer als E-mail adres in: 
notin@gmail.com
Anders kunt U niet verder met de vragenlijst.

In verband met toekomstige onderzoeken vraagt het CBS 
aan huishouden die mee wensen te doen aan vervolg-
onderzoeken, om alvast te registreren.

Het telefoonnummer van de contactpersoon
wordt genoteerd evenals een email adres.

mailto:notin@gmail.com
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Wanneer U klaar bent met alle interviews van 
alle leden van het huishouden, klikt U op het 
icoontje rechtsonder en kunt U verder gaan met 
het volgende huishouden. De vragenlijst
verdwijnt van Uw tablet.

Einde interviews
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