CIM HUB STUDIE 2013
CASI VRAGENLIJST

Gaat u een test-enquête of een echte enquête invullen?
OPGEPAST:
Indien u in Test mode werkt, zal er nooit iets bewaard worden zelfs indien u code 2 = echte enquête
aanduidt.
Indien u in Normal mode werkt, zullen al uw antwoorden die u ingeeft, wel bewaard blijven, zelfs
indien u code 1 = test enquête invult.
Het is dus heel belangrijk om in de juiste mode te staan. In het eerste scherm, het scherm met het
telefoontje, staat rechts bovenaan de mode. Indien u niet zeker bent in welke mode u nu staat,
Gelieve deze enquête dan te verlaten.
TEST-ENQUETE ...........................................................................1
ECHTE ENQUETE ........................................................................2
1e CONTACTBLAD INGEVEN (1-10) ............................................3
2e CONTACTBLAD INGEVEN (11-20) .........................................4
[teller1 – T1]
ENQ: Vul starttijd in in UUR en MIN
Geef uw enquêteurnummer in, dit nummer komt ook voor in volgende inlog-naam:
a. Persoonlijk interview
Bedankt om mee te werken aan dit onderzoek!
Ik zou het met u graag hebben over uw mediagebruik.

De taal waarin het interview zich afspeelt:
Nederlands

1

Frans

2

[teller2 – T2]

Geef hier het unieke nummer in: 2013-xxxxx-xx-xx
DP Instructie - Let erop dat dit unieke nummer correct is, inclusief volgnummer
Geef hier de postcode in:

[DP: tussenscherm]
Instructie Interviewer: Lees voor
U kan het vervolg van de vragenlijst gemakkelijk zelf invullen met dit aanraakscherm. Volg gewoon
de richtlijnen die verschijnen op het scherm.
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Voor de vragenlijst begint, komen er eerst een aantal testvragen om het scherm en het type vragen
gewoon te worden.
U zal horen dat er bij sommige vragen gesproken hulp is. Let goed op dat u die duidelijk begrijpt.
Als u nog andere vragen heeft, mag u mij die altijd stellen!
Instructie Interviewer: Zorg ervoor dat het geluid van de tablet aan staat !

[DP: tussenscherm]
STEM: Het vervolg van de vragenlijst zal u zelf kunnen invullen.
We starten eerst met een korte test-vragenlijst.
Tijdens het invullen van de vragenlijst kan u steeds terugkeren naar een vorige vraag, door de
pijltjes bovenaan het scherm te gebruiken.

Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om door te gaan naar de testvragenlijst.
[DP: de cijfers in de antwoordcategorieën worden nooit getoond, bv. “1: Ik kijk niet” wordt op de
tablet “Ik kijk niet” en krijgt in de datafile code 1]
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STEM: De testvragenlijst start nu

Test 1 : Hoelang heeft u de voorbije nacht geslapen tijdens volgende uurschijf:

Niet

Minder dan 1 uur

Tussen 1 en 2
uren

Meer dan 2 uren

22u – 02 u ’s avonds
02u – 06u ’s nachts
06u - 10u ’s morgens
STEM: Duidt met uw vinger het balkje aan dat overeenstemt met uw antwoordkeuze.
TEST 2: Kan u aangeven hoeveel dagen per week u gewoonlijk ontbijt?
[DP: single]
0: 0 dagen per week
1: 1 dag per week
2: 2 dagen per week
3: 3 dagen per week
4: 4 dagen per week
5: 5 dagen per week
6: 6 dagen per week
7: 7 dagen per week
STEM: Duidt met uw vinger het balkje aan dat overeenstemt met uw antwoordkeuze.

TEST 3: Wat eet en drinkt u gewoonlijk als ontbijt ?
Meerdere antwoorden mogelijk
1: Brood
2: Ontbijtgranen
3: Ontbijtkoekjes
4: Koffie
5: Water
6: Melk
7: andere

TEST 4: Heeft u vanmorgen ontbeten ?
1: Ja
2: Nee
STEM: Duidt met uw vinger het vinkje aan wanneer uw antwoord “ja” is en duidt het kruis aan
wanneer uw antwoord “nee” is.
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[DP: tussenscherm]
STEM: De testvragenlijst is afgerond.
STEM: U heeft nu kennis gemaakt met het type van vragen van de mediavragenlijst. Wanneer u nog
vragen heeft, kan u die altijd aan de interviewer stellen.
klik hieronder op testvragen om nog eens te oefenen.
Klik op mediavragen om verder te gaan.
* Testvragen

* Mediavragen

STEM: De mediavragenlijst start nu
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[DP: blokken b, c, d, e, f en g roteren]
b. TV
[DP: tussenscherm]
STEM: De volgende vragen gaan over Televisie
De volgende vragen gaan over televisie en uw kijkgedrag. Gelieve elke vraag op het scherm eerst
aandachtig door te lezen alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.

VRAAG 100: Kan u aangeven HOEVEEL DAGEN PER WEEK u, in het algemeen, gedurende
minstens 10 minuten naar de televisie kijkt thuis of elders?
[DP: single]
0: 0 dagen per week
1: 1 dag per week
2: 2 dagen per week
3: 3 dagen per week
4: 4 dagen per week
5: 5 dagen per week
6: 6 dagen per week
7: 7 dagen per week
*FILTER: STEL VRAGEN 101 TOT 103 ENKEL INDIEN VRAAG 100 ≠ 0
INSTRUCTIE RESPONDENT: Let op, deze uurschijven zijn verschillend van deze in het deel over
radio ! (Enkel tonen als Radio al bevraagd is.)
STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
VRAAG 101 Hoelang kijkt u gewoonlijk op WEEKDAGEN (Maandag – Vrijdag) naar televisie
tijdens volgende uurschijf:
(Opgelet: deze uurschijven zijn verschillend van die in het deel over radio)

1: niet

2: minder dan 1
uur

3: meer dan 1 uur

2u – 7u ’s morgens
7u – 12u ’s voormiddags
12u - 14u ’s middags
14u – 17u ’s namiddags
17u – 19u ’s avonds
19u – 23u ’s avonds
23u – 2u ‘s nachts
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STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 102 Hoelang kijkt u gewoonlijk op ZATERDAG naar televisie tijdens volgende
uurschijf:
(Opgelet: deze uurschijven zijn verschillend van die in het deel over radio)

1: niet

2: minder dan 1
uur

3: meer dan 1 uur

2u – 7u ’s morgens
7u – 12u ’s voormiddags
12u - 14u ’s middags
14u – 17u ’s namiddags
17u – 19u ’s avonds
19u – 23u ’s avonds
23u – 2u ‘s nachts

STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 103 Hoelang kijkt u gewoonlijk op ZONDAG naar televisie tijdens volgende uurschijf:
(Opgelet: deze uurschijven zijn verschillend van die in het deel over radio)

1: niet

2: minder dan 1
uur

3: meer dan 1 uur

2u – 7u ’s morgens
7u – 12u ’s voormiddags
12u - 14u ’s middags
14u – 17u ’s namiddags
17u – 19u ’s avonds
19u – 23u ’s avonds
23u – 2u ‘s nachts
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VRAAG 104 Heeft u de voorbije maanden gedurende minstens 10 minuten naar de volgende
zender gekeken, thuis of elders?
U kan meerdere zenders aanduiden.
[DP: zenders voor NL interviews]
Laatste maanden
gekeken
EEN
VTM
Canvas
Vier
2BE
VITAYA
Vijf
Zenders voor kinderen
Thematische zenders (zoals nieuwszenders,
sportzenders, muziekzenders)
Andere Vlaamse zenders
Zenders uit Nederland
Franstalige Belgische zenders
Andere buitenlandse zenders
[DP: zenders voor FR interviews]
Regardé au cours
des derniers mois
RTL-TVI
TF1
La Une
France 2
France 3
La Deux
AB3
Club RTL
Plug RTL
Chaînes pour enfants
Chaînes thématiques (news, musique, sport, etc.)
Autres chaînes belges francophones
Chaînes belges flamandes
Autres chaînes étrangères

[DP: Overzichtsscherm]
Stem : Dit is een samenvatting van uw antwoorden. Hier kan u ze nog wijzigen.
Dit is een samenvatting van uw antwoorden.
Hier kan u nog wijzigen welke zenders u de afgelopen maanden minstens 10 minuten bekeken
heeft.
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STEM: Kijkgedrag per week
VRAAG 105 Hoeveel dagen PER WEEK, WEEKEND INBEGREPEN, kijkt u in het algemeen,
gedurende minstens 10 minuten naar de volgende zenders thuis of elders?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 104]
1: Zelden,
minder dan 1
dag op 7

2: Soms,
1 of 2 dagen op
7

3: Dikwijls,
3 of 4 dagen op
7

4: Bijna elke
dag, 5 of 6
dagen op 7

5: Elke dag,
7 dagen op 7

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.

STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen.
VRAAG 106 Hoelang kijkt u gewoonlijk naar deze zender gedurende een gemiddelde
WEEKDAG (Maandag – Vrijdag)?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 104]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.
STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 107 Hoelang kijkt u gewoonlijk naar deze zender gedurende een gemiddelde
ZATERDAG?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 104]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.
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STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 108 Hoelang kijkt u gewoonlijk naar deze zender gedurende een gemiddelde
ZONDAG?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 104]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.
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c. Radio
[DP: tussenscherm]
STEM: Nu hebben we het over radio
Nu hebben we het over radio en uw luistergedrag. Gelieve elke vraag op het scherm eerst
aandachtig door te lezen alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 200 Kan u aangeven hoeveel dagen per week u, in het algemeen, gedurende
minstens 10 minuten naar de radio luistert thuis, op het werk, in de auto of elders?
[DP: single]
0: 0 dagen per week
1: 1 dag per week
2: 2 dagen per week
3: 3 dagen per week
4: 4 dagen per week
5: 5 dagen per week
6: 6 dagen per week
7: 7 dagen per week
*FILTER: STEL VRAGEN 201 TOT 203 ENKEL INDIEN VRAAG 200 ≠ 0
INSTRUCTIE RESPONDENT: Let op, deze uurschijven zijn verschillend van deze in het deel over
televisie ! (Enkel tonen als Televisie al bevraagd is.)

STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
VRAAG 201 Hoelang luistert u gewoonlijk op WEEKDAGEN (Maandag – Vrijdag) naar de radio
tijdens volgende uurschijf:

1: niet

2: minder dan
een 1/2 uur

3: meer dan een
1/2 uur

0u – 6u ’s morgens
6u – 9u ’s morgens
9u - 12u ’s voormiddags
12u – 14u ‘s middags
14u – 16u ’s namiddags
16u – 18u ’s namiddags
18u – 20u ’s avonds
20u – 24u ’s avonds
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STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 202 Hoelang luistert u gewoonlijk op ZATERDAG naar de radio tijdens volgende
uurschijf:
(Opgelet: deze uurschijven zijn verschillend van die in het deel over televisie)

1: niet

2: minder dan
een 1/2 uur

3: meer dan een
1/2 uur

0u – 6u ’s morgens
6u – 9u ’s morgens
9u - 12u ’s voormiddags
12u – 14u ‘s middags
14u – 16u ’s namiddags
16u – 18u ’s namiddags
18u – 20u ’s avonds
20u – 24u ’s avonds

STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 203 Hoelang luistert u gewoonlijk op ZONDAG naar de radio tijdens volgende
uurschijf:
(Opgelet: deze uurschijven zijn verschillend van die in het deel over televisie)

1: niet

2: minder dan
een 1/2 uur

3: meer dan een
1/2 uur

0u – 6u ’s morgens
6u – 9u ’s morgens
9u - 12u ’s voormiddags
12u – 14u ‘s middags
14u – 16u ’s namiddags
16u – 18u ’s namiddags
18u – 20u ’s avonds
20u – 24u ’s avonds
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VRAAG 204 Heeft u de voorbije maanden, gedurende minstens 10 minuten naar de volgende
radiozender geluisterd thuis of elders?
U kan meerdere zenders aanduiden.
[DP: zenders voor NL interviews]
Laatste maanden
geluisterd
Radio 2 (VRT)
Q-music
Studio Brussel (VRT)
MNM (VRT)
Radio 1 (VRT)
JOE fm
Nostalgie (NL)
Klara (VRT)
TOPradio
ClubFM
Andere Vlaamse radio's
Franstalige Belgische zenders
Buitenlandse zenders
[DP: zenders voor FR interviews]
Ecouté au cours des
derniers mois
Bel RTL
Radio Contact (FR)
VivaCité (RTBF)
Radio Nostalgie (FR)
Classic 21 (RTBF)
La Première (RTBF)
NRJ
Fun Radio
Pure FM
Musiq' 3
Twizz Radio
Autres radios belges francophones
Radios flamandes
Radios étrangères

[DP: Overzichtsscherm]
Stem : Dit is een samenvatting van uw antwoorden. Hier kan u ze nog wijzigen.
Dit is een samenvatting van uw antwoorden.
Hier kan u nog wijzigen naar welke radio’s u de afgelopen maanden minstens 10 minuten geluisterd
heeft.
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STEM: Luistergedrag per week
VRAAG 205 Hoeveel dagen PER WEEK, WEEKEND INBEGREPEN, luistert u in het algemeen,
gedurende minstens 10 minuten naar de volgende radio’s, thuis of elders?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 204]
1: Zelden,
minder dan 1
dag op 7

2: Soms,
1 of 2 dagen op
7

3: Dikwijls,
3 of 4 dagen op
7

4: Bijna elke
dag, 5 of 6
dagen op 7

5: Elke dag,
7 dagen op 7

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.

STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
VRAAG 206 Hoelang luistert u gewoonlijk naar deze radio gedurende een gemiddelde
WEEKDAG (Maandag – Vrijdag)?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 204]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.

STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 207 Hoelang luistert u gewoonlijk naar deze radio gedurende een gemiddelde
ZATERDAG?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 204]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.
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STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 208 Hoelang luistert u gewoonlijk naar deze radio gedurende een gemiddelde
ZONDAG?
[DP: enkel voor zenders aangegeven in vraag 204]

1: 0 minuten

2: 1-15 minuten

3: 16-60
minuten

4: 61-120
minuten

5: Meer dan
120 minuten

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.
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d. Pers
[DP: tussenscherm]

STEM : De volgende vragen gaan over de PAPIEREN VERSIES van kranten en tijdschriften.
De volgende vragen gaan over de PAPIEREN VERSIES van kranten en tijdschriften. Gelieve elke
vraag op het scherm eerst aandachtig door te lezen alvorens een antwoord in te geven.
U kan antwoorden door het juiste vakje aan te tikken op het scherm.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 300 Heeft u de voorbije maanden de PAPIEREN VERSIE van dit
dagblad/weekblad/maandblad gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een
oud nummer?
[DP: per titel 1 scherm - voor sommige titels moeten er meerdere logo’s getoond worden (zie
bestand Liste des titres presse) – vraag op elk scherm zichtbaar laten]
[DP: er zijn 3 blokken: dagbladen, weekbladen en maandbladen. Deze moeten geroteerd zijn (zie
apart document rotatie)] STEM PER BLOK
[DP: de logo’s worden per blok geroteerd op basis van AZ-ZA]
[DP: voor Vlan en de Streekkrant hangt de naam en het logo af van het arrondisement (zie bestand
arrondisements)]
STEM: Nu hebben we het over dagbladen
STEM: Dit stuk gaat over weekbladen
STEM: Nu gaan we naar maandbladen

1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL VRAAG 301A INDIEN ER MINSTENS 1 DAGBLAD IS AANGEDUID IN 300
STEM: Dagbladen
VRAAG 301a Hoe vaak leest of doorbladert u in het algemeen de PAPIEREN VERSIE van dit
dagblad?
[DP: toon logo’s van de dagbladen aangeduid in 300 – 1 titel per scherm]
1: zelden,
minder dan 1
nummer per
week

2: nu en dan, 1
of 2 nummers
per week

3: dikwijls, 3 of
4 nummers per
week

4: bijna alle
dagen, 5
nummers per
week

5: systematisch
alle dagen, 6 of
7 nummers per
week

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.
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*FILTER: STEL VRAAG 301B INDIEN ER MINSTENS 1 WEEKBLAD IS AANGEDUID IN 300
STEM: Weekbladen
VRAAG 301b Hoe vaak leest of doorbladert u in het algemeen de PAPIEREN VERSIE van dit
weekblad?
[DP: toon logo’s van de weekbladen aangeduid in 300 – 1 titel per scherm]
1: zelden,
minder dan 1
nummer per
maand

2: nu en dan, 1
nummer per
maand

3: dikwijls, 2
nummers per
maand

4: bijna iedere
week, 3
nummers per
maand

5: systematisch
elke week, 4
nummers per
maand

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.

*FILTER: STEL VRAAG 301C INDIEN ER MINSTENS 1 MAANDBLAD IS AANGEDUID IN 300
STEM: Maandbladen
VRAAG 301c Hoe vaak leest of doorbladert u in het algemeen de PAPIEREN VERSIE van dit
maandblad?
[DP: toon logo’s van de maandbladen aangeduid in 300 – 1 titel per scherm]
1: zelden, 1 of 2
nummers per
jaar

2: nu en dan, 3
tot 5 nummers
per jaar

3: dikwijls, 6 tot
9 nummers per
jaar

4: bijna elke
maand, 10 of
11 nummers
per jaar

5: systematisch
elke maand

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.

*FILTER: STEL VRAAG 302 INDIEN ER MINSTENS 1 BLAD IS AANGEDUID IN 300
VRAAG 302 Kan u voor elk van deze bladen aanduiden hoe u deze in het algemeen leest, al
was het in meerdere keren?
[DP: toon logo’s van de dag-, week- en maandbladen aangeduid in 300 + deze vraag voor elk van
de bladen apart op 1 scherm]
[DP: single]
STEM: Dagbladen
STEM: Weekbladen
STEM: Maandbladen
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees enkele artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees enkele artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
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VRAAG 303 Heeft u de voorbije maanden Franstalige dagbladen, weekbladen of
maandbladen gelezen?
1: Ja
2: Nee
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e. Internet
[DP: tussenscherm]
STEM: Dit stuk gaat over internet.
Dit stuk gaat over internet en uw internetgebruik. Gelieve elke vraag op het scherm eerst aandachtig
door te lezen alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 400 Heeft u de voorbije maanden gebruik gemaakt van internet bij u thuis, op het
werk of elders (om te surfen, e-mails sturen of krijgen, online bankieren, sociale
netwerken...)?
1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL VRAAG 401 TOT 413 INDIEN CODE 1 OP 400
VRAAG 401 Welke van de volgende types toestellen gebruikt u gewoonlijk om te surfen op
het internet?
Gelieve alle toestellen aan te duiden die voor u van toepassing zijn. We peilen naar het
internetgebruik bij u thuis, op het werk of elders.
[DP: multiple]
1: Een vaste computer (desktop)
2: Een draagbare computer (laptop)
3: Een tablet (bv. iPad, Galaxy tab, Playbook, iPod Touch, …)
4: Een smartphone (mobiele telefoon met internettoegang)
5: Andere

*FILTER: STEL VRAAG 402 ENKEL VOOR DIE TOESTELLEN AANGEDUID IN VRAAG 401
VRAAG 402 Van alle toestellen die u gewoonlijk gebruikt om te surfen op het internet,
hoeveel ervan zijn…? [DP: quantitative]
[DP: 1 scherm per type]
1

2

3

4

5 of
meer

Vaste computers (desktop)
Draagbare computers (laptop)
Tablets (bvb. iPad, Galaxy tab, Playbook, iPod Touch, …)
Smartphones (mobiele telefoon met internettoegang)
Andere
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[DP: tussenscherm]
De volgende vraag gaat over de toestellen die u gewoonlijk gebruikt om te surfen op internet.

VRAAG 403 Welke van de volgende webbrowsers heeft u in de afgelopen 30 dagen gebruikt
op [filter toestel vraag 402] ?
Een webbrowser is een programma dat gebruikt wordt om inhoud op het internet te tonen.
[DP: 1 vraag per type toestel (vaste computer, laptop,…)]
[Vaste computer ]

[Laptop]

[…]

1: Internet Explorer
2: Mozilla Firefox
3: Safari
4: Opera
5: Chrome
6: Andere browser

*FILTER: STEL VRAAG 404 VOOR IEDER TOESTEL MET MEERDERE BROWSERS IN VRAAG
403
VRAAG 404 Welke van deze webbrowsers gebruikt u het meest op dit [filter toestel vraag
402]?
[DP: per toestel enkel de browsers tonen die werden aangeduid in 403]
[DP: 1 vraag per type toestel (vaste computer, laptop,…)]
1: Internet Explorer
2: Mozilla Firefox
3: Safari
4: Opera
5: Chrome
6: Andere browser
VRAAG 405 Heeft u de voorbije 12 maanden gebruik gemaakt van internet (om te surfen, email sturen of krijgen, online bankieren, sociale netwerken,…) op één van de volgende
plaatsen?
1: Ja

2: Nee

Thuis
Op het werk
Op school of universiteit
Mobiel (op straat, onderweg of op
publieke plaatsen
Elders

VRAAG 406 Heeft u in de afgelopen 30 dagen gesurft naar Belgische websites?
1: Ja
2: Nee

STEM: Internetgebruik per week
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VRAAG 407 In het algemeen, hoeveel dagen per week gebruikt u internet (surfen, e-mail,
online bankieren, sociale netwerken, ...)?
We peilen naar het internetgebruik bij u thuis, op het werk of elders.
[DP: single]
0: Ik surf niet
8: Minder dan een dag per week
1:1 dag per week
2: 2 dagen per week
3: 3 dagen per week
4: 4 dagen per week
5: 5 dagen per week
6: 6 dagen per week
7: 7 dagen per week

STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
VRAAG 408 Hoelang gebruikt u internet op een gemiddelde WEEKDAG (Maandag – Vrijdag)
(om te surfen, email sturen of krijgen, online bankieren, sociale netwerken,...) ? We peilen
naar het internetgebruik bij u thuis, op het werk of elders.
[DP: single]
1: Niet
2: Minder dan een half uur
3: Tussen ½ uur en 1 uur
4: Tussen 1 en 2 uren
5: Meer dan 2 uren
STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 409 Hoelang gebruikt u internet op een gemiddelde ZATERDAG (om te surfen, email
sturen of krijgen, online bankieren, sociale netwerken,...)?
We peilen naar het internetgebruik bij u thuis, op het werk of elders.
[DP: single]
1: Niet
2: Minder dan een half uur
3: Tussen ½ uur en 1 uur
4: Tussen 1 en 2 uren
5: Meer dan 2 uren
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STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 410 Hoelang gebruikt u internet op een gemiddelde ZONDAG (om te surfen, email
sturen of krijgen, online bankieren, sociale netwerken,...)? We peilen naar het internetgebruik
bij u thuis, op het werk of elders.
[DP: single]
1: Niet
2: Minder dan een half uur
3: Tussen ½ uur en 1 uur
4: Tussen 1 en 2 uren
5: Meer dan 2 uren

VRAAG 411 Heeft u de voorbije maanden naar de volgende website gesurft, thuis of
elders?[DP: Lijst met sites – 1 site per scherm]
1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL VRAAG 412 ENKEL VOOR SITES UIT LIJST MET CODE 1 IN 411
VRAAG 412 In het algemeen, hoe vaak bezoekt u de volgende sites:
[DP: 1 site per scherm]

2: Zelden, 1
tot 2 dagen
per maand

3: Soms, 3
tot 4 dagen
per maand

4: Dikwijls, 5
tot 10 dagen
per maand

5:
Regelmatig,
11 tot 20
dagen
per
maand

6: Bijna
dagelijks,
meer dan 20
dagen per
maand

[Site 1]
[Site 2]
[Site 3]
[Site 4]
[Site 5]
Etc.
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*FILTER: STEL VRAAG 413 ENKEL VOOR SITES MET CODE 1 IN 411
VRAAG 413 Hoelang surft u op een gemiddelde dag op volgende website?
[DP: 1 site per scherm]
1:
1-5
minutes

2:
6-10
minutes

3:
11-15
minutes

4:
16-30
minutes

5:
30-60
minutes

6: plus de
60 minutes

[Site 1]
[Site 2]
[Site 3]
[Site 4]
[Site 5]
Etc.

CIM HUB STUDIE 2013 (23-11-2012)

23

f.

Verplaatsing

[DP: tussenscherm]
STEM: De volgende vragen gaan over uw verplaatsingen buitenshuis
De volgende vragen gaan over uw verplaatsingen buitenshuis. Gelieve elke vraag op het scherm
eerst aandachtig door te lezen alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 500 Heeft u zich de voorbije maanden buitenshuis verplaatst, ongeacht het
vervoermiddel (te voet, per fiets, per moto, per scooter, per auto, per taxi, per bestelwagen,
per vrachtwagen, per trein, per metro, per tram, per bus,…)?
1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL 501 TOT 504 ENKEL INDIEN CODE 1 OP 500
STEM: Verplaatsingsgedrag per week
VRAAG 501 Kan u telkens aangeven hoeveel dagen per week u zich in het algemeen
buitenshuis verplaatst met de volgende vervoermiddelen?
0: ik
verplaats
me niet

8:
Minder
dan 1
dag
per
week

1: 1
dag
per
week

2: 2
dagen
per
week

3: 3
dagen
per
week

4: 4
dagen
per
week

5: 5
dagen
per
week

6: 6
dagen
per
week

7: 7
dagen
per
week

Te voet
Per fiets
Per moto, scooter
Per
auto,
taxi,
bestelwagen, vrachtwagen
Per trein
Per metro
Per tram, bus
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STEM: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat enkel over weekdagen
VRAAG 502 Wat is de totale duur van uw verplaatsingen met de volgende vervoermiddelen
op een gemiddelde WEEKDAG (Maandag – Vrijdag)?
[DP: enkel die vervoersmiddelen waarvoor 501 ≠ 0]
0: ik
verplaats
me niet

1: Minder
dan 1/2
uur

2: Tussen
1/2 uur en
1 uur

3: Tussen
1 en 2
uren

4: Tussen
2 en 3
uren

5: Meer
dan 3
uren

Te voet
Per fiets
Per moto, scooter
Per
auto,
taxi,
bestelwagen,
vrachtwagen
Per trein
Per metro
Per tram, bus

STEM: Deze vraag gaat over zaterdag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zaterdag.
VRAAG 503 Wat is de totale duur van uw verplaatsingen met de volgende vervoermiddelen
op een gemiddelde ZATERDAG?
[DP: enkel die vervoersmiddelen waarvoor 501 ≠ 0]
0: ik
verplaats
me niet

1: Minder
dan 1/2
uur

2: Tussen
1/2 uur en
1 uur

3: Tussen
1 en 2
uren

4: Tussen
2 en 3
uren

5: Meer
dan 3
uren

Te voet
Per fiets
Per moto, scooter
Per
auto,
taxi,
bestelwagen,
vrachtwagen
Per trein
Per metro
Per tram, bus
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STEM: Deze vraag gaat over zondag.
INSTRUCTIE RESPONDENT: Deze vraag gaat over zondag.
VRAAG 504 Wat is de totale duur van uw verplaatsingen met de volgende vervoermiddelen
op een gemiddelde ZONDAG?
[DP: enkel die vervoersmiddelen waarvoor 501 ≠ 0]
0: ik
verplaats
me niet

1: Minder
dan 1/2
uur

2: Tussen
1/2 uur en
1 uur

3: Tussen
1 en 2
uren

4: Tussen
2 en 3
uren

5: Meer
dan 3
uren

Te voet
Per fiets
Per moto, scooter
Per
auto,
taxi,
bestelwagen,
vrachtwagen
Per trein
Per metro
Per tram, bus
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g. Cinema
[DP: tussenscherm]
STEM: Nu hebben we het over de bioscoop.
Nu hebben we het over de bioscoop. Gelieve elke vraag op het scherm eerst aandachtig door te
lezen alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 600 Bent u de voorbije maanden in België naar de bioscoop geweest?
1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL 601 ENKEL INDIEN CODE 1 OP 600
VRAAG 601 Hoe vaak gaat u gewoonlijk naar de bioscoop?
2: 1 keer om de 6 maanden of minder
3: 1 keer om de 3 maanden
4: 1 keer om de 2 maanden
5: 1 keer per maand
7: 1 keer om de 14 dagen of meer
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h. Uitrusting
[DP: tussenscherm]
STEM: Dit stuk gaat over uw uitrusting.
Dit stuk gaat over uw uitrusting. Gelieve elke vraag op het scherm eerst aandachtig door te lezen
alvorens een antwoord in te geven.
Gelieve op “Verder” te klikken bovenaan het scherm om verder te gaan in de vragenlijst.
VRAAG 700 Over hoeveel gebruiksklare TV-toestellen,
televisieuitzendingen te ontvangen, beschikt u in uw gezin?

die

aangesloten

zijn

om

0: Geen enkel
1: 1 televisietoestel
2: 2 televisietoestellen
3: 3 of meer televisietoestellen
*FILTER: STEL VRAAG 701 TOT 709 INDIEN VRAAG 700 ≠ 0
VRAAG 701 Hoeveel van die toestellen hebben een plat scherm?
0: Geen enkel
1: 1 televisietoestel
2: 2 televisietoestellen
3: 3 of meer televisietoestellen

VRAAG 702 Op hoeveel van uw TV-toestellen kan u ook surfen op internet?
0: Geen enkel
1: 1 televisietoestel
2: 2 televisietoestellen
3: 3 of meer televisietoestellen

VRAAG 703 Beschikt u in uw gezin over minstens één televisietoestel dat aangesloten is op
de TV-distributie (kabeltelevisie)?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 704 Beschikt u in uw gezin over minstens één TV-toestel dat aangesloten is op een
schotelantenne om satellietprogramma's te ontvangen?
1: Ja
2: Nee
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VRAAG 705 Beschikt u in uw gezin over minstens één televisietoestel dat uitgerust is met
een decoder om naar digitale televisie te kunnen kijken (settop-box of digibox, digicorder of
voocorder)?
1: Ja
2: Nee

*FILTER: STEL VRAAG 706 EN 707, INDIEN CODE 1 OP VRAAG 705
VRAAG 706 En is het een decoder van …
INSTRUCTIE RESPONDENT: U kan meerdere antwoorden aanduiden
1: Belgacom TV
2: BE TV
3: Telenet (inclusief INDI)
4: VOO (ALE (Télédis), Brutélé,…)
5: Numericable (CODITEL)
6: TV Vlaanderen (TéléSAT)
7: Mobistar TV
8: Digibox/settopbox via eigen antenne (DVB-T, …)

VRAAG 707 Beschikt u in uw gezin over een ander apparaat met harde schijf om
programma's op te nemen (PVR - Hard disk recorder)?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 708 Beschikt uw gezin over de volgende toestellen?
Gelieve elk toestel aan te duiden waarover u beschikt.
1: Videorecorder
2: Vaste DVD/Blu-ray speler
3: Draagbare DVD/Blu-ray speler
4: Multimediaconsole type Wii, Xbox, PlayStation aangesloten op het TV-toestel
5: Draagbare multimediaconsole type PSP, Nintendo DS
6: Geen van deze
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VRAAG 800 Beschikt u in uw gezin over een internetverbinding?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 801 Over hoeveel vaste computers (desktop) beschikt uw gezin?
0: Geen
1: 1 vaste computer
2: 2 vaste computers
3: 3 of meer vaste computers

VRAAG 802 Over hoeveel draagbare computers (laptop) beschikt uw gezin?
0: Geen
1: 1 draagbare computer
2: 2 draagbare computers
3: 3 of meer draagbare computers

VRAAG 803 Over hoeveel tablet computers (met aanraakscherm) beschikt uw gezin?

0: Geen

1: 1 tablet

2 : 2 tablets

3 : 3 of meer
tablets

Met Wifi (alleen)
Met Wifi en 3G/4G
Weet niet

*FILTER: STEL VRAAG 804 INDIEN MINSTENS 1 TABLET IN VRAAG 803
VRAAG 804 Neemt u uw tablet regelmatig mee buitenshuis?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 900 Beschikt u persoonlijk over:
[DP: single]
1: Een GSM zonder internet toegang
2: Een GSM met internet toegang
3: Ik beschik niet over een GSM

*FILTER: STEL VRAAG 901 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 900
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VRAAG 901 Beschikt u persoonlijk over een data abonnement voor internettoegang buiten
Wifi (3G, 4G) ?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 902 Beschikt u thuis over een vaste telefoon (één of meerdere)?
1: Ja
2: Nee

VRAAG 1000 Welke van de volgende toestellen gebruikt u om naar de radio te luisteren (live
of uitgesteld)?
U kan meerdere antwoorden aanduiden.
1: Een klassieke radio (transistorradio, hi-fi, radiowekker…)
2: Een autoradio
3: Een televisietoestel
4: Een computer
5: Een telefoon (GSM, Smartphone)
6: Een MP3-speler, iPod, PSP,…
7: Een tablet (iPad, …)

Tussenscherm : Nu enkele vragen over uw waardering van de enquête.
Vraag 2000 Kan u aangeven in welke mate u het gemakkelijk of moeilijk vond om de tablet te
gebruiken?
1: zeer gemakkelijk
2: gemakkelijk
3: noch gemakkelijk, noch moeilijk
4: moeilijk
5: zeer moeilijk

Vraag 2001 Kan u aangeven in welke mate u het eenvoudig of ingewikkeld vond om de
vragenlijst te begrijpen en te beantwoorden?
1: zeer eenvoudig
2: eenvoudig
3: noch eenvoudig, noch ingewikkeld
4: ingewikkeld
5: zeer ingewikkeld
Vraag 2002 Hoe aangenaam vond u deze enquête ? Kan u een score geven van 1 tot 10 ?
1:1
2:2
3:3
4:4
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5:5
6:6
7 :7
8:8
9:9
10 : 10
[DP: tussenscherm]
U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen. Gelieve de tablet terug aan de
interviewer te geven. Deze zal met u nog een aantal socio-demografische kenmerken
overlopen.

i.

Socio-demografische vragen

NU ZOU IK NOG ENKELE VRAGEN WILLEN STELLEN OM DE STATISTISCHE VERWERKING
VAN DE GEGEVENS TOE TE LATEN. DE ANTWOORDEN BLIJVEN NATUURLIJK VOLLEDIG
VERTROUWELIJK.
WE BEGINNEN MET DE GEZINSSAMENSTELLING.
1
Vul leeftijd in van de respondent
[DP: grens van 12-99 jaar]

2

Geef geslacht aan van de respondent

1: Man
2: Vrouw

200

Uzelf niet meegerekend, hoeveel leden van uw gezin wonen permanent of regelmatig bij u
(bijvoorbeeld in het weekend, tijdens de week, één week op twee, één weekend op twee) ?
[quantitative]

201 Kan u voor al deze gezinsleden de leeftijd aanduiden, van oud naar jong? [quantitative grid]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar] [referal to previous VRAAG]

202 En kan u hun geslacht aanduiden ? [single grid]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar] [referal to previous VRAAG]
1: Man
2: Vrouw

203 Hebben ze momenteel een betaalde beroepsactiviteit ? [single grid]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar] [referal to previous VRAAG]
1: Wel betaalde beroepsactiviteit
2: Geen betaalde beroepsactiviteit
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204 Kan u voor al deze personen aangeven of ze: [single grid]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar] [referal to previous VRAAG]
1: permanent bij u wonen
2: de helft van de tijd of méér (bv. tijdens de week, één week op twee) bij u wonen
3: minder dan de helft van de tijd (bv. tijdens het weekend of tijdens de vakanties) bij u wonen

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE AANKOPEN
205 Welk lid van uw gezin kiest meestal het merk van voeding, courante dranken en
onderhoudsproducten? [single]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar + respondent zelf toevoegen] [referal to previous VRAAG]
(ENQ.: NOTEER HIER HET NUMMER VAN DE V.V.A. (V.V.A = Voornaamste Verantwoordelijke
voor de Aankopen) - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKE VOOR HET INKOMEN
206 Wie heeft er het hoogste inkomen in uw gezin? [single]
[DP: Lijst met personen blijft zichtbaar + respondent zelf toevoegen] [referal to previous VRAAG]
(ENQ.: NOTEER HIER HET NUMMER VAN DE V.V.I. (VVI = Voornaamste Verantwoordelijke
voor het Inkomen) - EEN ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

300

Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u met succes heeft voltooid, ofwel in avondschool
ofwel in dagonderwijs ? [single]
(ENQ.: NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: lagere school of geen diploma
2: lager algemeen secundair onderwijs (de eerste drie jaren voltooid)
3: lager secundair technisch, artistiek of beroepsonderwijs (de eerste drie jaren voltooid)
4: hoger algemeen secundair onderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
5: hoger secundair technisch of artistiek onderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
6: hoger secundair beroepsonderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
7: kandidaat, bachelor (academisch of professioneel), graduaat
8: licentiaat, master, postgraduaat, niet-universitair hoger onderwijs van het lange type
9: licentiaat met aanvullend diploma, master na master
10: doctoraat met thesis

400 Welke categorie beantwoordt het best aan uw huidige beroepssituatie? [single]
(ENQ.: NIETS SUGGEREREN – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: Ik ben leerling | student | in opleiding
2: Ik werk voltijds
3: Ik werk deeltijds
4: Ik heb tijdelijk mijn arbeidsprestaties opgeschort / ik geniet van tijdskrediet
5: Momenteel heb ik geen werk

*PROG. : INDIEN CODE 5 IN 400
401 Welke omschrijving past het best bij u? [single]
(ENQ.: NIETS SUGGEREREN – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: Ik ben huisman/huisvrouw
2: Ik ben arbeidsongeschikt
3: Ik ben werkloos
4: Ik ben met prepensioen / met brugpensioen
5: Ik ben gepensioneerd
6: Andere
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*PROG. : INDIEN CODE 3 IN 400
402 Werkt u …? [single]
1: meer dan halftijds
2: halftijds
3: minder dan halftijds
*PROG.: TOON LIJST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM VAN DE
RESPONDENT
*FILTER: INDIEN CODE 2,3,4 IN 400 STEL 403
403 Wat is uw beroepsstatuut (voor uw hoofdberoep) ? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: zelfstandige
2: werknemer in de openbare sector
3: werknemer in de privésector

*PROG.: TOON LIJST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM VAN DE
RESPONDENT
*FILTER: INDIEN CODE 2,3,4 IN 400 STEL 404
404 Welke van de volgende categorieën beschrijft het best uw beroep? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: landbouwer
2: ambachtsman
3: handelaar, industrieel
4: arbeider
5: bediende
6: middenkader (vb. hoofd van dienst of afdeling, ...)
7: lid van de algemene directie, hoger kaderlid (vb. directeur, beheerder, ...)
8: vrij beroep
9: freelance, andere zelfstandige

*FILTER. : INDIEN CODE 1,2,3,6,7,8,9 VOOR 404, STEL 405
405 Voor hoeveel werknemers bent u verantwoordelijk? [single]
1: 0
2: van 1 tot 5
3: van 6 tot 10
4: 11 of meer

*FILTER. : INDIEN CODE 4 IN 404, STEL 406
406 Bent U...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR –
MOGELIJK)
1: geschoolde arbeider
2: ongeschoolde arbeider

*FILTER. : INDIEN CODE 5 IN 404, STEL 407
407 Bent U...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR –
MOGELIJK)
1: bediende met hoofdzakelijk kantoorwerk
2: bediende met weinig of geen kantoorwerk

1 ENKEL ANTWOORD

1 ENKEL ANTWOORD
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*FILTER: INDIEN CODE 2,3,4 IN 400 STEL 408
408 Wat is uw beroep? [open end]
(ENQ. DE NAAM VOLSTAAT)
[DP: Open vraag]
*FILTER : INDIEN CODE 3,4,5 IN 401, STEL 500
500
Wat was uw laatste beroepsstatuut? [single]
(ENQ.: ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM RESPONDENT - NIETS SUGGEREREN –
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: zelfstandige
2: werknemer in de openbare sector
3: werknemer in de privésector
4: ik heb nooit een professionele activiteit gehad

*FILTER : INDIEN CODE 4 OF 5 IN 401 EN INDIEN CODE 2 IN 500, STEL 501
501 Was u statutair ambtenaar of niet? [single]
(ENQ.: ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM RESPONDENT - NIETS SUGGEREREN –
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: Ja, statutair ambtenaar
2: Nee, geen statutair ambtenaar

*PROG.: TOON LIJST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM VAN DE
RESPONDENT
*FILTER: INDIEN CODE 3,4,5 IN 401 EN INDIEN 1,2,3 IN 500, STEL 502
502 Welke van de volgende categorieën beschrijft het best uw laatste beroep? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: landbouwer
2: ambachtsman
3: handelaar, industrieel
4: arbeider
5: bediende
6: middenkader (vb. hoofd van dienst of afdeling, ...)
7: lid van de algemene directie, hoger kaderlid (vb. directeur, beheerder, ...)
8: vrij beroep
9: freelance, andere zelfstandige

*FILTER. : INDIEN CODE 1,2,3,6,7,8,9 VOOR 502, STEL 503
503 Voor hoeveel werknemers was u verantwoordelijk ? [single]
1: 0
2: van 1 tot 5
3: van 6 tot 10
4: 11 of meer

*FILTER. : INDIEN CODE 4 IN 502, STEL 504
504 Was u...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR –
MOGELIJK)
1: geschoolde arbeider
2: ongeschoolde arbeider

1 ENKEL ANTWOORD
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*FILTER. : INDIEN CODE 5 IN 502, STEL 505
505 Was u...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR –
MOGELIJK)
1: bediende met hoofdzakelijk kantoorwerk
2: bediende met weinig of geen kantoorwerk

1 ENKEL ANTWOORD

*FILTER: INDIEN CODE 3,4,5 IN 401 EN INDIEN CODE 1,2,3 IN 500 STEL 506
506 Wat was uw laatste beroep? [open end]
(ENQ. DE NAAM VOLSTAAT)
[DP: Open vraag]
*PROG. : INDIEN O.P. NIET VVI IS (CODE Q91b  CODE 206), STEL 600 TOT 805
600 Wat is het hoogste onderwijsniveau dat de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen
met succes heeft voltooid, ofwel in avondschool ofwel in dagonderwijs? [single]
(ENQ. 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: lagere school of geen diploma
2: lager algemeen secundair onderwijs (de eerste drie jaren voltooid)
3: lager secundair technisch, artistiek of beroepsonderwijs (de eerste drie jaren voltooid)
4: hoger algemeen secundair onderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
5: hoger secundair technisch of artistiek onderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
6: hoger secundair beroepsonderwijs (de laatste drie jaren voltooid)
7: kandidaat, bachelor (academisch of professioneel), graduaat
8: licentiaat, master, postgraduaat, niet-universitair hoger onderwijs van het lange type
9: licentiaat met aanvullend diploma, master na master
10: doctoraat met thesis
99: ik weet het niet

*PROG. : INDIEN CODE 99 IN 600, STEL 601
601

Kan u toch aanduiden of het hoogste onderwijsniveau dat de voornaamste verantwoordelijke
voor het inkomen heeft voltooid, is : [single]
1: lagere school of geen diploma
2: secundair onderwijs
3: hoger onderwijs (universiteit, hogeschool,…)
99: ik weet het niet

700

Welke van de volgende categorieën beschrijft het best de huidige professionele situatie van
de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen? [single]
(ENQ.: NIETS SUGGEREREN – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: leerling | student | in opleiding
2: werkt voltijds
3: werkt deeltijds
4: tijdelijk de arbeidsprestaties opgeschort / geniet van tijdskrediet
5: momenteel geen werk

*PROG. : INDIEN CODE 5 IN 700
701
Welke omschrijving past het best bij de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen?
[single]
ENQ.: NIETS SUGGEREREN – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK
1: huisman/huisvrouw
2: arbeidsongeschikt
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3: werkloos
4: op prepensioen / op brugpensioen
5: gepensioneerd
6: andere
99: ik weet het niet
*PROG. : INDIEN CODE 3 IN 700
702 Werkt hij of zij… [single]
1: meer dan halftijds
2: halftijds
3: minder dan halftijds
99: ik weet het niet

*FILTER : INDIEN CODE 2,3,4 IN 700, STEL 703
703 Wat is het beroepsstatuut van de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: zelfstandige
2: werknemer in de openbare sector
3: werknemer in de privésector
99: ik weet het niet

*PROG.: TOON LIJST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM VAN DE
RESPONDENT
*FILTER: INDIEN CODE 2,3,4 IN 700 STEL 704
704 Welke van de volgende categorieën beschrijft het best het beroep van de voornaamste
verantwoordelijke voor het inkomen? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: landbouwer
2: ambachtsman
3: handelaar, industrieel
4: arbeider
5: bediende
6: middenkader (vb. hoofd van dienst of afdeling, ...)
7: lid van de algemene directie, hoger kaderlid (vb. directeur, beheerder, ...)
8: vrij beroep
9: freelance, andere zelfstandige
99: ik weet het niet

*FILTER: INDIEN CODE 1,2,3,6,7,8,9 VOOR 704, STEL 705
705 Voor hoeveel werknemers is de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen
verantwoordelijk ? [single]
1: 0
2: van 1 tot 5
3: van 6 tot 10
4: 11 of meer
99: ik weet het niet

*FILTER: INDIEN CODE 4 IN 704, STEL 706
706 Is de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: geschoolde arbeider
2: ongeschoolde arbeider
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99: ik weet het niet

*FILTER: INDIEN CODE 5 IN 704, STEL 707
707 Is de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen…? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: bediende met hoofdzakelijk kantoorwerk
2: bediende met weinig of geen kantoorwerk
99: ik weet het niet

*FILTER : INDIEN CODE 3,4,5 IN 701, STEL 800
800 Wat was het laatste beroepsstatuut van de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen?
[single]
(ENQ.: ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM RESPONDENT - NIETS SUGGEREREN –
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: zelfstandige
2: werknemer in de openbare sector
3: werknemer in de privésector
4: hij of zij heeft nooit een professionele activiteit gehad
99: ik weet het niet

*FILTER : INDIEN CODE 4 OF 5 IN 701 EN INDIEN CODE 2 IN 800, STEL 801
801 Was de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen statutair ambtenaar of niet ? [single]
(ENQ.: ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM RESPONDENT - NIETS SUGGEREREN –
1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: Ja, statutair ambtenaar
2: Nee, geen statutair ambtenaar
99: Ik weet het niet

*PROG.: TOON LIJST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OP SCHERM VAN DE
RESPONDENT
*FILTER: INDIEN CODE 3,4,5 IN 701 EN INDIEN 1,2,3 IN 800, STEL 802
802 Welke van de volgende categorieën beschrijft het best het laatste beroep van de voornaamste
verantwoordelijke voor het inkomen? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: landbouwer
2: ambachtsman
3: handelaar, industrieel
4: arbeider
5: bediende
6: middenkader (vb. hoofd van dienst of afdeling, ...)
7: lid van de algemene directie, hoger kaderlid (vb. directeur, beheerder, ...)
8: vrij beroep
9: freelance, andere zelfstandige
99: ik weet het niet

*FILTER: INDIEN CODE 1,2,3,6,7,8,9 VOOR 802, STEL 803
803 Voor hoeveel werknemers was de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen
verantwoordelijk? [single]
1: 0
2: van 1 tot 5
3: van 6 tot 10
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4: 11 of meer
99 : ik weet het niet
*FILTER: INDIEN CODE 4 IN 802, STEL 804
804 Was de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen ...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: geschoolde arbeider
2: ongeschoolde arbeider
99: ik weet het niet

*FILTER: INDIEN CODE 5 IN 802, STEL 805
805 Was de voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen ...? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: bediende met hoofdzakelijk kantoorwerk
2: bediende met weinig of geen kantoorwerk
99: ik weet het niet

*FILTER: AAN ALLEN
900. Bent u grootvader of grootmoeder? [single]
1: Ja
2: Nee

*FILTER : INDIEN CODE 1 IN 900, STEL 901
901. Heeft u kleinkinderen met een leeftijd van : [multiple]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – MEERDERE ANTWOORDEN
MOGELIJK)
[DP: meerdere antwoorden mogelijk]
1: 0 tot 2 jaar
2: 3 tot 5 jaar
3: 6 tot 11 jaar
4: 12 tot 14 jaar
5: 15 tot 17 jaar
6: 18 tot 24 jaar
7: 25 jaar en ouder

1000. Welke taal spreekt u meestal thuis? [single]
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: Nederlands
2: Frans
3: Duits
4: Engels
5: Arabisch
6: Spaans
7: Italiaans
8: Pools
9: Turks
99: Andere (specifieer): ….

1001. Spreekt u thuis nog een andere taal ? [single]
1: Ja
2: Nee
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*FILTER: INDIEN CODE 1 IN 1001 EN INDIEN CODE 1 TOT 9 IN 1000
*PROG. : ENKEL DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VERMELDEN DIE NIET WERDEN
GENOEMD IN IN 1000
1002. Welke taal is dit dan ?
[DP: meerdere antwoorden mogelijk] [multiple]
1: Nederlands
2: Frans
3: Duits
4: Engels
5: Arabisch
6: Spaans
7: Italiaans
8: Pools
9: Turks
99: Andere (specifieer): ….

1003. Heeft u de Belgische nationaliteit ?
1: Ja
2: Nee

*FILTER: INDIEN CODE 2 IN 1003
1004. Wat is uw nationaliteit? [multiple, max. 2]
(ENQ. NIETS SUGGEREREN – MAXIMUM 2 ANTWOORDEN MOGELIJK)
2: Algerijn
3: Duitser
4: Brit
5: Congolees
6: Spanjaard
7: Fransman
8: Nederlander
9: Italiaan
10: Marokkaan
11: Pool
12: Portugees
13: Turk
14: andere Afrikaanse nationaliteit
15: andere Aziatische nationaliteit
16: andere Europese nationaliteit
99: andere nationaliteit

CIM HUB STUDIE 2013 (23-11-2012)

40

1005. Wat is de nationaliteit van uw vader? [multiple, max. 2]
(ENQ. NIETS SUGGEREREN – MAXIMUM 2 ANTWOORDEN MOGELIJK)
1: Belg
2: Algerijn
3: Duitser
4: Brit
5: Congolees
6: Spanjaard
7: Fransman
8: Nederlander
9: Italiaan
10: Marokkaan
11: Pool
12: Portugees
13: Turk
14: andere Afrikaanse nationaliteit
15: andere Aziatische nationaliteit
16: andere Europese nationaliteit
99: andere nationaliteit

1006. Wat is de nationaliteit van uw moeder? [multiple, max. 2]
(ENQ. NIETS SUGGEREREN – MAXIMUM 2 ANTWOORDEN MOGELIJK)
1: Belg
2: Algerijn
3: Duitser
4: Brit
5: Congolees
6: Spanjaard
7: Fransman
8: Nederlander
9: Italiaan
10: Marokkaan
11: Pool
12: Portugees
13: Turk
14: andere Afrikaanse nationaliteit
15: andere Aziatische nationaliteit
16: andere Europese nationaliteit
99: andere nationaliteit

1100: Wat is uw geboortedatum?
[DP: datum] [date]
_ _ Dag <dropdown> Maand _ _ _ _ Jaar
Mogen wij u tenslotte nog wat extra gegevens vragen nodig voor de controle van de kwaliteit van de
interviews door het bureau en/ of de opdrachtgever?
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ANAAM:
[open end]
De achternaam van de respondent :
VNAAM:
[open end]
De voornaam van de respondent :
STRAA:
[open end]
De straat van de respondent :
NRBUS:
[open end]
Het huisnummer + bus van de respondent :
POSTC:
[quantitative]
Postcode van de respondent
STAD:
[open end]
Woonplaats van de respondent
GSM:
[quantitative]
De GSM-nummer van de respondent :
TELNR:
[quantitative]
De telefoonnummer van de respondent :
INDIEN HET TELEFOONNUMMER VAN DE
RESPONDENT ONTBREEKT, DAN WORDT DIT INTERVIEW ALS ONBESTAANDE
BESCHOUWD, TENZIJ HET GAAT OM EEN PRIVENUMMER OF OMDAT DE RESPONDENT
GEEN TELEFOONNUMMER HEEFT. GEEF IN DAT GEVAL HET VOLGENDE
TELEFOONNUMMER IN : 9999999999 (10 KEER 9)
EMAIL:
[open end]
Uw email-adres ?

TXT5:
ENQ : indien het telefoonnummer van de respondent ontbreekt dan wordt dit interview als
onbestaande beschouwd, tenzij het gaat om een privé-nummer of omdat de respondent geen
telefoon heeft. Het adres moet ingetikt worden om een geldige enquête te hebben. Volgende zijn de
gegevens die u heeft ingegeven : naam
: <VNAAM><ANAAM> tel (GSM) : <TELNR> (<GSM>).
email
: <EMAIL> Indien de gegevens niet correct zijn, kan u teruggaan om ze aan te passen .
adresgegevens aanpassen
1
=> /ANAAM
verdergaan
2
Q 127:
Deze studie werd gerealiseerd voor rekening van het CIM (Centrum voor informatie over de Media).
Bent u bereid om in de toekomst deel te nemen aan andere studies van het CIM? [single]
1: ja
2: neen
3:"
[teller20 – T20]
CONTACTSHEET
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Hartelijk dank om mee te werken aan dit onderzoek!
j. END of CAPI interview
[teller21 – T21]
(ENQ. : NIET STELLEN)
(ENQ. : GEEN REKENING HOUDEN MET HET SOCIODEMOGRAFISCHE DEEL OM TE
ANTWOORDEN OP DEZE VRAAG)
128 DP: tussenscherm]
1. De respondent heeft de volledige media-vragenlijst zelf ingevuld.
2. De respondent heeft een gedeelte van de media-vragenlijst zelf ingevuld.
3. De interviewer heeft de respondent gedurende de ganse media-vragenlijst geholpen bij het
ingeven van de antwoorden.

(ENQ. : NIET STELLEN)
(ENQ. : GEEN REKENING HOUDEN MET HET SOCIODEMOGRAFISCHE DEEL OM TE
ANTWOORDEN OP DEZE VRAAG)
129 Hoeveel % van de enquête vulde de respondent CASI in?
Slechts 1 antwoord mogelijk
1: 1% - 25%
2: 26 % - 50%
3: 51% - 75%
4: 76% - 99%

(ENQ. : NIET STELLEN)
(ENQ. : GEEN REKENING HOUDEN MET HET SOCIODEMOGRAFISCHE DEEL OM TE
ANTWOORDEN OP DEZE VRAAG)
130 Heeft u opmerkingen of suggesties tot verbeteringen (vb : waren er moeilijke vragen, fouten,
enz...) ?

ENQ: Vul eindtijd in in UUR en MIN
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