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A0: In welke taal wil u de vragenlijst invullen? [deze vraag in 6 talen weergeven bij de CAWI-versie] 

o Nederlands 

o Frans 

o Pools 

o Roemeens 

o Turks 

o Arabisch 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst invullen [introductiebrief in gewenste taal weergeven] 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank om deel te nemen aan het onderzoek! 

 

U heeft ongeveer 30 minuten nodig om de vragenlijst online in te vullen. 

Vult u de vragenlijst in? Dan willen we u bedanken voor uw tijd: u krijgt een cadeaubon van 15 euro 

van een supermarkt toegestuurd. 

 

Dit onderzoek is anoniem: uw naam staat niet bij de antwoorden en niemand kan weten dat u 

deelneemt. Zeg dus gewoon wat u denkt! 

 

U wil deelnemen, maar heeft nog vragen? De medewerkers van Labyrinth helpen u graag verder.             

Bel naar het nummer 02/588.97.00, op weekdagen van 10:00 tot 17:30 uur. 

 

Alvast bedankt voor uw tijd! 

 

Instructies vragenlijst [instructies vragenlijst enkel weergeven bij de CAWI-versie] 

 

Lees voordat u begint met de vragenlijst de volgende instructies goed door. 

 

Bij alle vragen kunt u één antwoord geven tenzij er staat vermeld dat u meer antwoorden kan 

aanduiden. 

 

Lees bij elke vraag goed de instructies. Indien geen van de antwoorden voor u helemaal passend zijn, 

duid dan het antwoord aan dat het beste past. 

 

Klik op ‘volgende’ om met de vragenlijst te beginnen. 

 



 

 

A. Uw achtergrond  
De volgende vragen gaan over u en uw achtergrond. 
 

A1: In welk jaar bent u geboren? 
Vul uw geboortejaar in (bijvoorbeeld 1950).  

………………. [cijfer] 

 

A2: Wat is uw geslacht? [niet bij face-to-face interviews] 

o man 

o vrouw 

o anders 

 

A3: In welk land bent u geboren? 

o België 

o DR Congo 

o Frankrijk 

o Italië 

o Marokko 

o Nederland 

o Polen 

o Roemenië 

o Spanje 

o Turkije 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

A4: Welke nationaliteit heeft u nu?  
Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan kan u meer antwoorden aanduiden. 

o Belgische 

o Congolese 

o Franse 

o Italiaanse 

o Marokkaanse 

o Nederlandse 

o Poolse 

o Roemeense 

o Spaanse 

o Turkse 

o andere nationaliteit, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A5: Welke nationaliteit had u bij uw geboorte?  

Had u bij uw geboorte een dubbele nationaliteit? Dan kan u meer antwoorden aanduiden. 

o Belgische 

o Congolese 

o Franse 

o Italiaanse 

o Marokkaanse 

o Nederlandse 

o Poolse 

o Roemeense 

o Spaanse 

o Turkse 

o andere nationaliteit, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

A6: Welke nationaliteit had uw vader bij zijn geboorte? 
o Belgische 

o Congolese 

o Franse 

o Italiaanse 

o Marokkaanse 

o Nederlandse                                                  ga naar vraag A8 

o Poolse 

o Roemeense 

o Spaanse 

o Turkse 

o andere nationaliteit, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet                                 ga naar vraag A7 

 

A7: In welk land is uw vader geboren?     FILTER: enkel indien A6 = ‘dat weet ik niet’ 
o België 

o DR Congo 

o Frankrijk 

o Italië 

o Marokko 

o Nederland                                   

o Polen 

o Roemenië 

o Spanje 

o Turkije 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A8: Welke nationaliteit had uw moeder bij haar geboorte? 
o Belgische 

o Congolese 

o Franse 

o Italiaanse 

o Marokkaanse 

o Nederlandse                                                  ga naar vraag B1 

o Poolse 

o Roemeense 

o Spaanse 

o Turkse 

o andere nationaliteit, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet                                 ga naar vraag A9 

 
A9: In welk land is uw moeder geboren?     FILTER: enkel indien A8 = ‘dat weet ik niet’ 

o België 

o DR Congo 

o Frankrijk 

o Italië 

o Marokko 

o Nederland                                   

o Polen 

o Roemenië 

o Spanje 

o Turkije 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 
 
<HERKOMSTLAND>: op basis van bovenstaande antwoorden wordt er een filter gemaakt die in de rest van de vragenlijst 

opgenomen wordt (bv. <herkomstland> = Turkije)  zie bijlage I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FILTER: 

→ Personen die niet in België geboren zijn (A3 ≠ België) en die van niet-Belgische herkomst zijn 

(minstens 1 van de vragen A4, A6/A7 of A8/A9 ≠ België)  ga naar vraag B1 

→ Alle andere personen  ga naar vraag C1

U gaf in uw antwoorden aan dat: 

o u of één van uw ouders uit <herkomstland> afkomstig is. 

[adjectief] 

Daarom krijgt u in de vragenlijst automatisch vragen over uw <herkomstland> herkomst. 

 

U kan zich verbonden voelen met meerdere groepen. Daarom komen ook de band en contacten die u 

heeft met andere groepen in deze vragenlijst uitgebreid aan bod. 

 



 

 

B. Uw migratiegeschiedenis     FILTER: enkel indien A3 ≠ België en A4 of A6/A7 of A8/A9 ≠ 

België 
De volgende vragen gaan over u en uw migratiegeschiedenis. 
 

B1: Sinds welk jaar woont u in België? 
Let op: periodes van af en toe naar België komen tellen niet mee. 

………………. [cijfer] 

 

 

[Controlefilter: Het jaar dat u aangeeft in België te zijn komen wonen, is eerder dan uw geboortejaar. Door op vorige te 

klikken kunt de vorige vraag opnieuw invullen.] 

 

 

B2: Waarom bent u in België komen wonen? 
Duid de belangrijke reden aan. 

o ik ging in België werken 

o ik ging in België studeren 

o ik ging trouwen met iemand in België 

o ik ging bij mijn partner/kinderen/ouders/familielid wonen, die al in België was/waren 

o ik kwam met mijn partner mee naar België 

o ik kwam met mijn ouders mee naar België 

o ik kwam naar België voor de toekomst van mijn kinderen/voor de opleiding van mijn kinderen 

o ik kwam naar België voor mijn gezondheid/om medische redenen 

o ik kwam naar België om politieke redenen, oorlog of vervolging 

o ik kwam naar België omwille van armoede of hongersnood 

o ik kwam naar België voor de sociale zekerheid en de uitkeringen 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Uw gezin 
De volgende vragen gaan over u en uw gezin. 
 

C1: Heeft u een partner op dit moment? 
Duid het juiste antwoord aan. 

o ja     ga naar C2 

o nee     ga naar C10 

o nee, mijn partner is overleden         ga naar C10 

 

C2: Bent u getrouwd met uw partner?     FILTER: enkel indien C1 = ja 
o ja 

o nee 

 

C3: Woont u samen (onder één dak) met uw partner? 
o ja     ga naar C5 

o nee     ga naar C4 

 

C4: Waar woont uw partner?     FILTER: enkel indien C3 = nee 

o in België 

o in <herkomstland> [niet voor Belgische herkomst] 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

C5: Wat is het geslacht van uw partner? 
o man 

o vrouw 

o anders 

 

C6: Heeft uw partner de Belgische nationaliteit op dit moment? 
o ja 

o nee 

o dat weet ik niet 

 

C7: In welk land is uw partner geboren? 

o in België 

o in <herkomstland> [niet voor Belgische herkomst] 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

C8: In welk land is de moeder van uw partner geboren?  
o in België 

o in <herkomstland> [niet voor Belgische herkomst] 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

C9: In welk land is de vader van uw partner geboren? 

o in België 

o in <herkomstland> [niet voor Belgische herkomst] 

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 



 

 

 
C10: Heeft u kinderen? 
Met ‘kinderen’ bedoelen we ook: adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, kinderen van uw partner en 

(volwassen) kinderen die niet (meer) bij u in huis wonen. 

o ja     ga naar vraag C10A 

o nee     ga naar vraag C11 

 

C10A: Hoeveel kinderen heeft u?     FILTER: enkel indien C10 = ja 
Met ‘kinderen’ bedoelen we ook: adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, kinderen van uw partner en 

(volwassen) kinderen die niet (meer) bij u in huis wonen. 

………………. [cijfer] 

 

C10B: Hoe oud is uw kind? 
Begin bij het oudste kind. Voor een baby jonger dan 1 jaar, vul 0 in. 

kind 1 ………………. [cijfer]  kind 2 ………………. [cijfer]  etc. 

 

C10C: Waar woont uw kind? 
Indien er sprake is van co-ouderschap, duid dan de optie ‘woont bij mij’ aan. 

 

kind 1 

woont bij mij 
woont ergens anders in 

België 

woont in <herkomst-

land> [niet voor Belgische 

herkomst] 

woont in een ander 

land 

 

kind 2 

woont bij mij 
woont ergens anders in 

België 

woont in <herkomst-

land> [niet voor Belgische 

herkomst] 

woont in een ander 

land 

etc. 

 

C11: Welke mensen wonen nog bij u in huis? 
Let op: uw partner en kinderen tellen niet mee voor deze vraag. Indien u voor uw werk of studies een paar 

dagen per week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

 ja nee 

één of meer broers en/of zussen   

mijn moeder en/of mijn vader   

mijn schoonmoeder en/of mijn schoonvader   

één of meer grootouders   

één of meerdere andere personen die familie zijn   

één of meerdere andere personen die geen familie zijn   

→ Indien C10 = ja  ga naar vraag C12 

→ Indien C10 = nee  ga naar vraag D1 

 

C12: Gaat uw kind of minstens één van uw kinderen naar school?     FILTER: enkel indien         C10B 

< 25 en C10C = ‘woont bij mij’ 

We bedoelen de kleuterschool, het lager onderwijs of secundair onderwijs (geen hoger onderwijs). 

o ja   ga naar vraag C13 

o nee   indien C10B < 25 ga naar vraag C16 

 indien C10B > 25  ga naar vraag D1    

  



 

 

 

De volgende vragen gaan over uw kinderen die naar school gaan. 

C13: Hoe vaak praat u over school?     FILTER: enkel indien C10C = ‘woont bij mij’ en C12 = ja  

Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 

Hoe vaak praat u met uw kind(eren) 

over school of studeren? 

     

Hoe vaak neemt u contact op met 

leerkrachten over uw kind(eren) op 

school (praten/bellen/mailen)? 

     

 

C14: Hoe vaak maakte minstens één van uw schoolgaande kinderen de voorbije 12 maanden 
deze situaties mee op school? 

Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
nooit één keer meer keren weet niet 

niet van 

toepassing 

Mijn kind is uitgescholden of gepest.      

Er zijn met opzet spullen van mijn kind 

kapot gemaakt. 

     

Mijn kind is bedreigd, geschopt of 

geslagen. 

     

Een leerkracht behandelde mijn kind 

niet correct. 

     

Mijn kind kreeg een te lage beoordeling.      

Mijn kind kreeg het advies om een 

lagere studierichting te volgen, maar 

het kan een hogere richting aan. 

     

→ Indien C14 = ‘nooit’, ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’  ga naar C15 

→ Indien C14 = ‘één keer’ of ‘meer keren’  ga naar C14B 

 

C14_waarom: Waarom maakte uw kind dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien C14 = ‘één keer’ 

of ‘meer keer’  

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o het geslacht van mijn kind 

o de leeftijd van mijn kind 

o de financiële situatie van mijn gezin 

o de herkomst van mijn kind 

o de huidskleur van mijn kind 

o het geloof van mijn kind 

o de gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen van mijn kind 

o de seksuele geaardheid van mijn kind 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 



 

 

 

 

C15: Kreeg u (of uw partner) de voorbije 12 maanden deze of vergelijkbare opmerkingen over 
uw schoolgaande kind(eren)?  
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 nooit één keer meer keren weet niet 

Uw kind gedraagt zich niet correct tegenover 

andere kinderen. 

    

Uw kind gedraagt zich niet correct tegenover 

leerkrachten. 

    

 

C16: Hoe denkt u over de opvoeding van uw kinderen?     FILTER: enkel indien C10C < 25 

Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 
weet niet 

Mijn kind(eren) opvoeden lukt 

zonder grote problemen. 

      

Ik ben bang dat mijn kind(eren) 

door foute vrienden foute 

dingen leert/leren. 

      

Ik heb mijn kind(eren) helemaal 

niet onder controle. 

      

Mijn kind(eren) leert/leren op 

school in de les dingen waarmee 

ik niet akkoord ga. 

      

 

C17: Wat wil u doorgeven aan uw kinderen? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het beste past. Indien u niet gelovig bent, duidt dan aan ‘niet van 

toepassing’. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

niet van 

toepassing 

Ik wil mijn taal 

doorgeven aan mijn 

kinderen. 

       

Ik wil mijn geloof 

doorgeven aan mijn 

kinderen. 

       

Ik wil mijn culturele 

tradities doorgeven aan 

mijn kinderen. 

       

 

 

 

 



 

 

D. Uw woning en woonomgeving 
De volgende vragen gaan over u, uw woning en woonomgeving. 
 

D1: Is het huis waarin u woont uw eigendom (en/of het eigendom van uw partner)? 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

o ja               ga naar vraag D5 

o nee               ga naar vraag D2 

o het huis is eigendom van familieleden/kennissen waarbij ik inwoon        ga naar vraag D5 

o dat weet ik niet              ga naar vraag D2 

 

D2: Huurt u (of uw partner) het huis waarin u woont?     FILTER: enkel indien D1 = nee of ‘dat 

weet ik niet’ 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

o ja                   ga naar vraag D3 

o nee        

o ik woon in bij familieleden/kennissen die het huis huren      

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet                                                                                            

 

D3: Van wie huurt u (of uw partner) het huis?     FILTER: enkel indien D2 = ja 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

o particuliere verhuurder                                                                                 ga naar vraag D4 

o sociale huisvestingsmaatschappij/sociaal verhuurkantoor/OCMW/gemeente 

o familie 

o vriend/kennis         

o werkgever                                                                                                     

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 
D4: Hoe heeft u (of uw partner) het huis gevonden?     FILTER: enkel indien D3 = ‘particuliere 

verhuurder’ 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

o via een advertentie van de eigenaar (via internet/krantje/…) 

o via een immokantoor (in kantoor of via internet/krantje/…) 

o via een familielid, vriend of kennis van Belgische herkomst [‘van Belgische herkomst’ valt weg bij personen 

van Belgische herkomst] 

o via een familielid, vriend of kennis van <herkomstgroep> [niet voor Belgische herkomst] 

o via een familielid, vriend of kennis van een andere herkomstgroep 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 ga naar vraag D5 

 ga naar vraag D5 



 

 

 

 

D5: Hoe tevreden bent u met het huis waarin u woont? 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

o zeer tevreden 

o tevreden 

o neutraal 

o ontevreden 

o zeer ontevreden 

 

D6: Hoe tevreden bent u over uw buurt? 
Met buurt bedoelen we uw straat en de omliggende straten. 

 

Hoe tevreden bent u over… 
zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden 

zeer 

ontevreden 

het groen in uw buurt?  

(bijvoorbeeld: bomen in de straat, een 

parkje in de buurt) 

     

de contacten met mensen in uw buurt?      

de bereikbaarheid van uw buurt met 

het openbaar vervoer (trein, tram, bus, 

metro)? 

     

de netheid in uw buurt? (met netheid 

bedoelen we o.a. weinig afval op straat) 

     

de veiligheid in uw buurt? (met 

veiligheid bedoelen we weinig of geen 

criminaliteit) 

     

 

D7: Heeft u de voorbije 5 jaar naar een huurwoning gezocht? 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 
o ja     ga naar vraag D8 

o nee     ga naar vraag E1 

 

D8: Hoe vaak maakte u de voorbije 5 jaar deze situaties mee toen u een huurhuis zocht? 
Met ‘huis’ bedoelen we: een huis, appartement, studio. Indien u voor uw werk of studies een paar dagen per 

week elders woont, denk dan aan uw thuisadres. 

 

 nooit één keer meer keren weet niet 

De verhuurder zei dat het huis al verhuurd 

was, maar ik denk dat dat niet waar was. 

    

De huurprijs voor het huis was plots hoger, 

toen ik contact opnam met de verhuurder. 

    

De verhuurder zei dat hij of zij niet aan mij 

wilde verhuren. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

D8_waarom: Waarom maakte u dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien D8 = ‘één keer’ of ‘meer 

keren’ 

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o mijn geslacht 

o mijn leeftijd 

o mijn financiële situatie 

o mijn herkomst 

o mijn huidskleur 

o mijn geloof 

o mijn gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen 

o mijn seksuele geaardheid 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet



 

 

E. Uw opleiding 
De volgende vragen gaan over u en uw opleiding. 
 

E1: Volgt u op dit moment een opleiding in het secundair of hoger onderwijs? 
Avondonderwijs telt hierbij niet mee. 

o nee                  ga naar vraag E3 

o ja, ik volg de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste of 2de jaar)                   

o ja, ik volg deeltijds beroepssecundair onderwijs. 

o ja, ik volg de tweede of derde graad van het secundair onderwijs  

(3de tot en met 6de jaar, inclusief derde jaar van de derde graad,  

secundair na secundair, BuSo-opleidingsvorm 4, 7de specialisatiejaar).         ga naar vraag E2 

o ja, ik volg HBO 5. 

o ja, ik volg hoger onderwijs (bachelor, master, ingenieur, specialisatie, bachelor  

na master, master na master, doctoraatsopleiding). 

o een andere opleiding, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

E2: Hoe vaak maakte u de voorbije 12 maanden deze situaties mee tijdens uw opleiding?     
FILTER: enkel indien E1 ≠ nee 

Duid het antwoord aan dat het best past. 

 

 nooit één keer meer keren weet niet 

Een docent of leraar behandelde mij niet 

correct. 

    

Ik kreeg te lage punten.     

Ik kreeg het advies een lagere studierichting te 

volgen, maar ik kan een hogere richting aan. 

    

Er zijn kwetsende grappen over mij gemaakt.     

Ik ben uitgescholden of gepest.     

Er zijn spullen van mij met opzet kapot 

gemaakt. 

    

Ik ben bedreigd, geschopt of geslagen.     

→ Indien E2a = ‘nooit’ of ‘weet niet’  ga naar E3 

→ Indien E2a = ‘één keer’ of ‘meer keren’  ga naar E2b 

 

E2_waarom: Waarom maakte u dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien E2 = ‘één keer’ of ‘meer 

keren’ 

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o mijn geslacht 

o mijn leeftijd 

o mijn financiële situatie 

o mijn herkomst 

o mijn huidskleur 

o mijn geloof 

o mijn gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen 

o mijn seksuele geaardheid 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 
 



 

 
 
 
E3: Heeft u een opleiding afgerond? 
Dit kan zowel in België als in een ander land zijn. Met afgeronde opleiding wordt ook lager onderwijs 

bedoeld. 

o ja     ga naar vraag E4 

o nee     indien C3 = ja  ga naar vraag E7 

indien C3 = nee  ga naar vraag F1 

 

E4: In welk land heeft u uw hoogste opleiding afgerond?     FILTER: enkel indien E3 = ja 

o België       ga naar vraag E5  

o <herkomstland> [niet voor Belgische herkomst]         

o ander land, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet                

 

E5: Wat is uw hoogste diploma?     FILTER: enkel indien E4 = ‘België’ of ‘dat weet ik niet’ 

o lager onderwijs 

o lager secundair (4de jaar met succes beëindigd) 

o deeltijds beroepssecundair onderwijs 

o hoger secundair onderwijs (6de jaar met succes beëindigd, inclusief derde jaar van de derde graad, 

secundair na secundair, BuSo-opleidingsvorm 4, 7de specialisatiejaar) 

o HBO 5 (vierde graad verpleegkunde, A2) 

o hoger onderwijs (A1, bachelor/kandidatuur, master/licentiaat, ingenieur, specialisatie, bachelor na 

master, master na master, doctoraatsopleiding) 

o een andere opleiding, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

E6: U behaalde uw hoogste diploma in <herkomstland>. Het schoolsysteem in 
<herkomstland> is anders dan in België. Geef het Belgische diploma aan dat hier het meest 
op lijkt.     FILTER: enkel indien E4 = ‘<herkomstland>’ of ‘ander land, namelijk:’ 

Duid het antwoord aan dat het best past. 

o lager onderwijs 

o lager secundair (4de jaar met succes beëindigd) 

o hoger secundair 

o hoger beroepsonderwijs, bachelor, master, doctoraat 

o een andere opleiding, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

E7: Wat is het hoogste diploma dat uw partner behaalde?     FILTER: enkel indien C3 = ja 

Dit kan zowel in België als in een ander land zijn. Met afgeronde opleiding wordt ook lager onderwijs 

bedoeld. 

o mijn partner heeft geen opleiding gevolgd 

o lager onderwijs 

o lager secundair (4de jaar met succes beëindigd) 

o hoger secundair 

o hoger beroepsonderwijs, bachelor, master, doctoraat 

o een andere opleiding, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 

ga naar vraag E6 

ga naar vraag E5 



 

 

 

 

FILTER: 

→ Personen die naar België gekomen zijn als volwassene (geboortejaar (A1) – jaar permanent in België 

(B1) > 17)  ga naar vraag F1 

→ Alle anderen personen  ga naar vraag G1 

 



 

 

 

F. Inburgering     FILTER: enkel indien geboortejaar (A1) – jaar permanent in België (B1) > 17 
De volgende vragen gaan over u en uw inburgeringstraject 
 

F1: Startte u ooit een inburgeringstraject? 
o ja, in Vlaanderen of Brussel     ga naar vraag F3 

o ja, ergens anders      ga naar vraag G1 

o nee        ga naar vraag F2 

o ik weet niet wat dit is      ga naar vraag G1 

 

F2: Waarom startte u geen inburgeringstraject?     FILTER: enkel indien F1 = nee 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o het inburgeringstraject bestond nog niet  

o ik had geen inburgeringstraject nodig 

o ik kon het inburgeringstraject niet combineren met werken of werk zoeken 

o ik had geen vervoer                                                                                      ga naar vraag G1 

o ik had geen kinderopvang 

o het inburgeringstraject leek mij niet interessant 

o andere reden: ………………. [open antwoord] 

 

F3: Heeft u uw inburgeringsattest behaald?     FILTER: enkel indien F1 = ‘ja, ergens in Vlaanderen of 

Brussel’ 

o ja 

o nee 

o nog niet, ik ben nog bezig met het inburgeringstraject 

 

F4: Hoe tevreden bent u over het inburgeringstraject? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o zeer tevreden      

o tevreden  ga naar vraag F6 

o neutraal 

o ontevreden    

o zeer ontevreden 

 

F5: Waarom bent u niet tevreden over het inburgeringstraject?     FILTER: enkel indien F4 = 

‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik vond het te moeilijk 

o ik vond het te gemakkelijk 

o ik kon de inhoud niet (genoeg) gebruiken 

o ik moest te lang wachten om te beginnen met het inburgeringstraject 

o ik vond het moeilijk om te bereiken 

o ik vond het moeilijk om te combineren met mijn werk of gezin 

o andere reden: ………………. [open antwoord] 

 

 

 

 

 

ga naar vraag 

F5 



 

 

 

 

F6: Hielp het inburgeringstraject u… 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

Hoe goed hielp het inburgeringstraject u… 

 
zeer goed goed redelijk een beetje niet 

weet niet / 

geen 

mening 

om België beter te begrijpen?       

om werk te vinden of beter werk te 

vinden? 

      

om contact te leggen met andere 

mensen? 

      

 

F7: Heeft het inburgeringstraject u op een andere manier zeer goed of goed geholpen? 
o ja 

→ <indien ja> Vul in op welke manier het inburgeringstraject zeer goed of goed heeft geholpen: 

………………. [open antwoord] 

o nee 



 

 

G. Uw talen 
De volgende vragen gaan over u en uw talen. 
 

G1: Welke taal spraken uw ouders met u toen u kind was? 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o Nederlands 

o <taal van herkomst> [voor Turkse herkomst: Turks en Koerdisch toevoegen; voor Marokkaanse herkomst: Arabisch en 

Tamazight/Bebers toevoegen] [niet voor Belgische herkomst] 

o Frans 

o Engels 

o andere taal: ………………. [open antwoord] 

 

G2: Welke taal of talen spreekt u met uw partner?     FILTER: enkel indien C1 = ja 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o Nederlands 

o <taal van herkomst> [voor Turkse herkomst: Turks en Koerdisch toevoegen; voor Marokkaanse herkomst: Arabisch en 

Tamazight/Bebers toevoegen] [niet voor Belgische herkomst] 

o Frans 

o Engels 

o andere taal: ………………. [open antwoord] 

 

G3: Welke taal of talen spreekt u met uw kinderen?     FILTER: enkel indien C10 > 0 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o Nederlands 

o <taal van herkomst> [voor Turkse herkomst: Turks en Koerdisch toevoegen; voor Marokkaanse herkomst: Arabisch en 

Tamazight/Bebers toevoegen] [niet voor Belgische herkomst] 

o Frans 

o Engels 

o andere taal: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

G4: Welke taal of talen spreken uw kinderen met elkaar?     FILTER: enkel indien C10 > 1 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o Nederlands 

o <taal van herkomst> [voor Turkse herkomst: Turks en Koerdisch toevoegen; voor Marokkaanse herkomst: Arabisch en 

Tamazight/Bebers toevoegen] [niet voor Belgische herkomst] 

o Frans 

o Engels 

o andere taal: ………………. [open antwoord] 

 

 

FILTER:  

→ Indien G1 = ‘Nederlands’  ga naar vraag G10 (personen die in het Nederlands grootgebracht zijn) 

→ Indien G1 ≠ ‘Nederlands’  ga naar vraag G5 

 

 

G5: Welke taal kent u het best? 
o Nederlands    ga naar vraag G11 

o andere taal     ga naar vraag G6 

 



 

 

 

 

G6: Hoe goed kent u Nederlands?     FILTER: enkel indien G5 = ‘andere taal’ 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 zeer goed goed redelijk een beetje niet 

Hoe goed verstaat u Nederlands? 

(bijvoorbeeld: iemand die tegen u 

spreekt) 

     

Hoe goed begrijpt u geschreven 

Nederlands?  

(bijvoorbeeld: kranten, brieven, folders) 

     

Hoe goed spreekt u Nederlands?      

Hoe goed schrijft u Nederlands?      

→ indien G6 = ‘niet’ op alle deelvragen  ga naar vraag G11 (personen die geen Nederlands kunnen) 

→ Alle andere personen  ga naar vraag G7 

 

G7: Hoe leerde u Nederlands? 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o op school       

o in een praatgroep 

o door te praten met Nederlandstaligen (bijvoorbeeld:  

op straat, in de winkel, in een vereniging,…)                       

o ik volgde een opleiding Nederlands (bijvoorbeeld:              ga naar vraag G8 (dit gebeurt ook in 

in een CVO, CBE of universiteit)                   combinatie met ander antwoord) 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord]  ga naar vraag G10 

 

G8: Hoe tevreden bent u over de opleiding Nederlands?     FILTER: enkel indien G7 = ‘ik volgde een 

opleiding Nederlands’ 

Duid het antwoord aan dat het best past. 

o zeer tevreden 

o tevreden             ga naar vraag G10 

o neutraal 

o ontevreden 

o zeer ontevreden 

 

G9: Waarom bent u niet tevreden over de opleiding Nederlands?     FILTER: enkel indien G8 = 

‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik vond het te moeilijk 

o ik vond het te gemakkelijk 

o ik kon het niet (genoeg) gebruiken 

o ik moest te lang wachten om te beginnen met de opleiding 

o ik vond het moeilijk om de plaats te bereiken 

o ik vond het moeilijk te combineren met mijn werk of mijn gezin 

o ik kon te weinig Nederlands praten tijdens de lessen 

o andere reden: ………………. [open antwoord] 

 

 

 

ga naar vraag G9 

ga naar vraag G10 



 

 

 

 

G10: Hoe vaak spreekt u Nederlands met onderstaande personen? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 
altijd vaak soms zelden nooit 

niet van 

toepassing 

uw partner    FILTER: enkel indien C1 = ja        

uw kinderen  FILTER: enkel indien C10 > 0       

mensen uit uw buurt       

vrienden       

mensen van uw werk (bijvoorbeeld: 

collega’s, klanten) 

      

 

G11: Hoe goed beheerst u volgende vaardigheden in het Frans? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 zeer goed goed redelijk een beetje niet 

Hoe goed spreekt u Frans?      

Hoe goed leest u Frans?      

Hoe goed schrijft u Frans?      

 

G12: Hoe goed beheerst u volgende vaardigheden in het Engels? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 zeer goed goed redelijk een beetje niet 

Hoe goed spreekt u Engels?      

Hoe goed leest u Engels?      

Hoe goed schrijft u Engels?      

 

 

FILTER:  

→ Indien <herkomstland> = België  ga naar vraag H1 

→ Indien <herkomstland> = Congo  ga naar vraag G13_Congo 

→ Alle andere personen  ga naar vraag G13_algemeen 

 

 

G13_Congo: Welke Congolese taal, behalve het Frans, kent u het best?     FILTER: enkel indien 

<herkomstland> = Congo 

Vul slechts één taal in. 

o vul in: ………………. [open antwoord] 

o geen enkele 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

G13_algemeen: Hoe goed beheerst u volgende vaardigheden in <taal van herkomst>?     FILTER: 

enkel indien <herkomstland> ≠ België  
[voor Turkse en Marokkaanse herkomst zijn er twee vragen (inclusief Tamazight/Berbers en Koerdisch); indien bij G13_Congo een 

Congolese taal wordt ingevuld, wordt deze vraag gesteld met deze taal] 

 

 zeer goed goed redelijk een beetje niet 

Hoe goed spreekt u <taal 

herkomstland>? 

     

Hoe goed leest u <taal herkomstland>?      

Hoe goed schrijft u <taal 

herkomstland>? 

     

 

 



 

 

H. Uw werk 
De volgende vragen gaan over u en uw werk. 
 

H1A: Heeft u momenteel betaald werk? 
Met betaald werk bedoelen we werk voor minstens één uur per week.  

Heeft u werk, maar bent u op dit moment met verlof, in ouderschapsverlof of in loopbaanonderbreking? 

Denk dan aan uw normale werksituatie. 

o ja    ga naar vraag H2 

o nee    ga naar vraag H1A 

 

H1B: U heeft momenteel geen betaald werk, welke situatie past het best u?     FILTER: enkel 

indien H1A = nee 

o ik ben werkloos       

o ik ben huisvrouw/ik ben huisman 

o ik ben invalide/arbeidsongeschikt/ik ben langdurig ziek 

o ik studeer nog 

o ik ben met pensioen/ik ben met brugpensioen 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

 

H2: Bent u loontrekkende of zelfstandige?     FILTER: enkel indien H1A = ja 

Duid het antwoord aan dat het best past. 

o ik ben loontrekkende     

o ik ben loontrekkende en ik ben zelfstandige in bijberoep 

o ik ben zelfstandige in hoofdberoep/ik ben helper van een zelfstandige      ga naar vraag H6 

 

H3: Werkt u in ploegenstelsel (shiften)? 

o ja 

o nee 

 

H4: Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? 
Indien u meer jobs heeft, tel dan de uren bij elkaar op. 

Ik werk ………………. [cijfer] uur per week. 

 

 

FILTER:  

→ Indien H4 < 30 uur  ga naar vraag H5 

→ Indien H4 > 30 uur  ga naar vraag H6 

 

 

H5: Waarom werkt u niet voltijds? 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik vind geen voltijds werk 

o deze job werd enkel deeltijds aangeboden 

o ik combineer mijn werk met de zorg voor mijn gezin 

o ik combineer mijn werk met studeren 

o mijn gezondheid laat het niet toe 

o omwille van de afstand/het vervoer 

o ik wil meer tijd voor mezelf 

o andere reden: ………………. [open antwoord] 

ga naar vraag H13 

ga naar vraag H3 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
H6: Welk soort contract heeft u? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o ik heb een contract van bepaalde duur 

o ik heb een contract van onbepaalde duur of een statutaire functie 

o ik heb een interimjob via een uitzendbureau 

o ik word betaald met dienstencheques 

o ik werk via art. 60 (OCMW) 

o seizoensarbeid 

o arbeid tijdens opleiding/stage/leercontract 

o studentenarbeid met studentencontract 

o ik heb geen officieel contract 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet. 

 

H7: Past uw werk bij uw opleiding en uw opleidingsniveau? 
o ja 

o ik ben voor ander werk opgeleid, maar mijn werk is wel op mijn niveau 

o nee, ik ben te hoog opgeleid voor mijn werk 

o nee, ik ben te laag opgeleid voor mijn werk 

o weet niet/geen mening 

 

H8: Hoe vaak heeft u op of door uw werk contact met anderen? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 

Hoe vaak heeft u contact met personen 

van Belgische herkomst? 

     

Hoe vaak heeft u contact met personen 

van <herkomstgroep> herkomst? [niet 

voor Belgische herkomst] 

     

Hoe vaak heeft u contact met personen 

van een andere herkomstgroep dan de 

hierboven genoemde groepen? 

     

→ Indien A3 = België  ga naar vraag H10 

→ Indien A3 ≠ België  ga naar vraag H9 

 

 

 

 

De volgende vragen gaan over uw werk en werkomgeving. 

- Heeft u meer jobs? Denk dan aan de job waar u het meeste uren voor werkt. 

- Heeft u werk, maar bent u op dit moment ziek, met verlof, in ouderschapsverlof of met 

loopbaanonderbreking? Denk dan aan uw normale werksituatie. 

 



 

 

 

 

H9: Hoe lang werkt u al in België?      FILTER: enkel indien A3 ≠ België 

Werkte u niet aan één stuk door? Tel dan alle werkperiodes bij elkaar op. 

o minder dan een jaar 

o tussen 1 en 5 jaar 

o tussen 5 en 10 jaar 

o meer dan 10 jaar 

o zeer onregelmatig 

 

H10: Hoe tevreden bent u over uw huidige werk? 

Duid het antwoord aan dat het beste past. 

o zeer tevreden 

o tevreden 

o neutraal 

o ontevreden 

o zeer ontevreden 

 

 

FILTER: 

→ Indien H2 = ‘ik ben zelfstandige in hoofdberoep/ik ben helper van een zelfstandige’  ga naar vraag 

H12 

→ Indien H2 ≠ ‘ik ben zelfstandige in hoofdberoep/ik ben helper van een zelfstandige’  ga naar vraag 

H11 

 

 

H11: Voelt u zich gewaardeerd op het werk?     FILTER: enkel indien H2 ≠ ‘ik ben zelfstandige in 

hoofdberoep/ik ben helper van een zelfstandige’  

Duid per vraag het antwoord aan dat het beste past. 

 

 helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 
weet niet 

Mijn leidinggevende doet 

inspanningen zodat alle mensen 

zich goed voelen op het werk, 

ongeacht hun herkomst. 

      

Ik maak evenveel kans op 

promotie als mijn collega’s. 

      

Mijn directe collega’s waarderen 

mij. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H12: Hoe vaak maakte u de voorbije 12 maanden deze situatie mee op of door uw werk?  

Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 nooit één keer meer keren weet niet 

Iemand behandelde mij niet correct.     

Er zijn kwetsende grappen over mij gemaakt.     

Ik ben uitgescholden of gepest.     

Er zijn spullen van mij met opzet 

kapotgemaakt. 

    

Ik ben bedreigd, geschopt of geslagen.     

→ Indien H12 = ‘nooit’ of ‘weet niet’  ga naar vraag H17 

→ Indien H12 = ‘één keer’ of ‘meer keren’  ga naar vraag H12a 

 

H12_waarom: Waarom maakte u dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien H12 = ‘één keer’ of ‘meer 

keren’ 

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o mijn geslacht 

o mijn leeftijd 

o mijn financiële situatie 

o mijn herkomst 

o mijn huidskleur 

o mijn geloof 

o mijn gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen 

o mijn seksuele geaardheid 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

H13: Had u ooit een betaalde job?     FILTER: enkel indien H1A = nee     

 [indien herkomstland ≠ België dan ‘in België’ toevoegen] 

o ja 

o nee 

 

H14: Zoekt u werk op dit moment? 
o ja    ga naar vraag H16 

o nee    ga naar vraag H15 

 

H15: Waarom zoekt u geen werk op dit moment?    FILTER: enkel indien H14 = nee 

U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik studeer nog 

o mijn gezondheid laat het niet toe 

o ik zorg voor mijn gezin 

o ik kan dat niet combineren met de regels van mijn geloof 

o ik heb de gevraagde talenkennis niet 

o ik heb geen vervoer          ga naar vraag H17 

o ik zocht werk, maar ik kreeg nooit positieve reacties 

o ik ben op (brug)pensioen 

o ik vind geen job die ik kan combineren met mijn studies 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

ga naar vraag H17 



 

 

 

 

H16: Waarom vond u, volgens u, nog geen werk?      FILTER: enkel indien H14 = ja 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik ben nog niet lang op zoek naar werk 

o ik heb de juiste diploma’s niet 

o ik heb de juiste diploma’s, maar ze worden niet erkend in België 

o ik heb nog te weinig ervaring 

o ik heb niet de juiste leeftijd, men vindt mij te jong of te oud 

o ik vind geen job die ik kan combineren met mijn gezin 

o ik vind geen job die ik kan combineren met de regels van mijn geloof 

o ik heb de gevraagde talenkennis niet 

o ik heb geen vervoer 

o ik krijg niet dezelfde kansen als andere mensen die solliciteren 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

H17: Zocht u de voorbije 5 jaar actief naar een (andere) job? 
Met ‘actief’ bedoelen we: u solliciteert spontaan of u solliciteert op een vacature. 

o ja   ga naar vraag H18 

o nee   ga naar vraag H21 

 

H18: Volgde u een opleiding terwijl u naar werk zocht om uw kansen op een geschikte job 
te verhogen?     FILTER: enkel indien H17 = ja 

o ja   ga naar vraag H19 

o nee   ga naar vraag H20 

 

H19: Welke opleiding volgde u?      FILTER: enkel indien H18 = ja 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o tweedekansonderwijs 

o een beroepsopleiding of vorming voor volwassenen (bijvoorbeeld: bij  

VDAB, FOREM, CVO, Actiris) 

o een taalopleiding            ga naar vraag H20 

o hoger onderwijs (bijvoorbeeld: bachelor of A1, master, licentiaat, ingenieur,  

specialisatie, bachelor na master, master na master, doctoraatsopleiding 

o andere opleiding, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H20: Hoe vaak maakte u de voorbije 5 jaar de volgende situaties mee toen u naar werk 
zocht?      
Indien u de voorbije vijf jaar geen contact had met een interimkantoor, duid aan: niet van toepassing. 

[instructie bij stelling 3] 

 

 
nooit één keer meer keren 

niet van 

toepassing 
weet niet 

Ik voldeed aan de eisen van een vacature, 

maar ik werd niet uitgenodigd voor een 

gesprek. 

     

Het interimkantoor behandelde mij niet 

correct. 

     

Ik kreeg niet dezelfde kansen als de 

andere kandidaten om me te bewijzen 

tijdens een sollicitatiegesprek. 

     

Ik kreeg een job aangeboden die anderen 

niet willen. 

Bijvoorbeeld: een korte opdracht, een job 

met slechte uren, een slecht betaalde job, 

fysiek zwaar werk. 

     

 

H20_waarom: Waarom maakte u dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien H20 = ‘één keer’ of ‘meer 

keren’ 

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o mijn geslacht 

o mijn leeftijd 

o mijn financiële situatie 

o mijn herkomst 

o mijn huidskleur 

o mijn geloof 

o mijn gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen 

o mijn seksuele geaardheid 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 

FILTER: 

→ Indien C1 = ja  ga naar vraag H21A 

→ Indien C1 = nee  ga naar vraag H23A 

 

 

H21A: Heeft uw partner momenteel betaald werk?     FILTER: enkel indien C1 = ja 

Met betaald werk bedoelen we werk voor minstens één uur per week. 

Heeft uw partner werk, maar is hij of zij op dit moment ziek, met verlof, in ouderschapsverlof of in 

loopbaanonderbreking? Denk dan aan zijn of haar normale werksituatie. Duid het antwoord aan dat het 

beste past. 

o ja    ga naar vraag H22 

o nee    ga naar vraag H21B 



 

 

 

 

H21B: Uw partner heeft momenteel geen betaald werk, welke uitspraak past het best bij uw 
partner?     FILTER: enkel indien H21A = nee 

o mijn partner is werkloos.      

o mijn partner is huisvrouw/mijn partner is huisman. 

o mijn partner is arbeidsongeschikt/mijn partner is langdurig ziek. 

o mijn partner studeert nog. 

o mijn partner is met pensioen/mijn partner is met brugpensioen. 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

 

H22: Hoeveel uur werkt uw partner gemiddeld per week?     FILTER: enkel indien H21A = nee 

o Mijn partner werkt ………………. [cijfer] uur per week. 

o dat weet ik niet 

 

 

FILTER: 

→ Indien persoon niet alleen woont (C3 = ja of C10C = ‘woont bij mij’)  ga naar vraag H23_gezin 

→ Indien persoon alleenwonend is (C1 = nee of ‘nee, mijn partner is overleden’ of C3 = nee en C10 = 

nee of C10C ≠ ‘woont bij mij’ en C11 = overal ‘nee’)  ga naar vraag H23_alleenwonend 

 

 

H23_gezin: Kunt u op dit moment rondkomen met het gezinsinkomen?     FILTER: enkel indien 

C3 = ja of C10C = ‘woont bij mij’ 

Met ‘gezinsinkomen’ bedoelen we: het totale inkomen van alle leden van uw gezin waarmee u op dit moment 

samenwoont. U telt dus alles bij elkaar, bijvoorbeeld: loon, maaltijdcheques, kindergeld, pensioen, sociale 

uitkeringen, inkomen uit kapitaal of onroerende goederen. 

o wij kunnen heel moeilijk rondkomen met het gezinsinkomen 

o wij kunnen moeilijk rondkomen met het gezinsinkomen 

o wij kunnen rondkomen met het gezinsinkomen 

o wij kunnen comfortabel leven van het gezinsinkomen 

o weet niet/geen mening 

 

H23_alleenwonend: Kunt u rondkomen met uw inkomen?     FILTER: enkel indien C1 = nee of ‘nee, 

mijn partner is overleden’ of C3 = nee en C10 = nee of C10C ≠ ‘woont bij mij’ en C11 = overal ‘nee’ 

Met ‘inkomen’ bedoelen we ‘uw totale inkomen’. U telt dus alles bij elkaar, bijvoorbeeld: loon, 

maaltijdcheques, kindergeld, pensioen, sociale uitkeringen, inkomen uit kapitaal of onroerende goederen. 

o ik kan heel moeilijk rondkomen met mijn inkomen 

o ik kan moeilijk rondkomen met mijn inkomen 

o ik kan rondkomen met mijn inkomen 

o ik kan comfortabel leven van mijn inkomen 

o weet niet/geen mening 

 

ga naar vraag H23A 



 

 

I. Uw sociale identiteit 
I1: Deze vragen gaan over uw identiteit.  
Dat betekent: met wie identificeert u zich of met wie voelt u zich verbonden? Als u antwoordt, denk dan 

aan uw gevoel in het algemeen, niet aan specifieke situaties. 

 

Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 
sterk redelijk een beetje bijna niet 

helemaal 

niet 

weet niet / 

geen 

mening 

Hoe sterk voelt u zich Belg?       

Hoe sterk voelt u zich Vlaming?       

Hoe sterk voelt u zich een inwoner van 

uw stad of gemeente? 

      

Hoe sterk voelt u zich <herkomstland>? 

[adjectief] [niet voor Belgische herkomst] 

      

 

I2: Voelt zich heel sterk of sterk verbonden met een andere groep? 
(bijvoorbeeld: Assyriër, Koerd, Berber, Roma, Luba, Katanga, Mogo, Lunda,…) 

o ja   ga naar vraag I2 

o nee    ga naar vraag I3 

 

I2_groep: Vul in met welke groep u zich heel sterk of sterk verbonden voelt: ………………… [open 

antwoord]     FILTER: enkel indien I2 = ja 

 

 

FILTER: 

→ Indien <herkomstland> = België  ga naar vraag I6 

→ Indien <herkomstland> ≠ België  ga naar vraag I3 

 

 

I3: Heeft u het gevoel dat anderen u in het algemeen als Belg beschouwen?     FILTER: enkel 

indien <herkomstland> ≠ België  

o altijd 

o vaak 

o soms 

o zelden 

o nooit 

 

I4: Hoe vaak heeft u contact met familie of vrienden in <herkomstland>?  
Bijvoorbeeld: per telefoon, per brief, per e-mail, via Skype, via chat. 

o elke dag 

o één of meer keren per week 

o één of meer keren per maand 

o minder dan één keer per maand 

o nooit 

o ik heb geen familie of vrienden in <herkomstland> 

 

 



 

 
 
 
I5: Hoe vaak gaat u naar <herkomstland>? 

o minstens één keer per jaar 

o minstens om de 2 jaar 

o minstens om de 5 jaar 

o minder dan om de 5 jaar 

o ik ben er nooit geweest 

 

I6: Hoe vaak volgt u het nieuws? 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 

Hoe vaak volgt u het nieuws over 

België? 

     

Hoe vaak volgt u het nieuws over 

<herkomstland>? [niet voor Belgische 

herkomst] 

     

 

I7: Voelt u zich thuis in België?     FILTER: enkel indien <herkomstland> ≠ België 

o altijd 

o vaak 

o soms 

o zelden 

o nooit 

 

 

 



 

 

J. Uw sociale contacten 
De volgende vragen gaan over u en uw sociale contacten in België, met buren, vrienden 
of familie. 
 

J1: Wie woont er in uw buurt? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 (bijna) 

niemand 

een klein 

aandeel 

minder dan 

de helft 

ongeveer de 

helft 

meer dan de 

helft 

een groot 

aandeel 
(bijna) iedereen weet niet 

Hoeveel personen 

van Belgische 

herkomst wonen er 

in uw buurt? 

        

Hoeveel personen 

van 

<herkomstgroep> 

herkomst wonen er 

in uw buurt? [niet 

voor Belgische 

herkomst] 

        

Hoeveel personen 

van een andere 

herkomstgroep 

wonen er in uw 

buurt? 

        

 

J2: Hoe vaak praat u met mensen uit uw buurt? 
Let op: met ‘praten’ bedoelen we méér dan elkaar begroeten. Duid per uitspraak het antwoord aan dat het 

beste past. 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 

deze personen 

wonen niet in 

mijn buurt 

Ik praat met personen van Belgische 

herkomst in mijn buurt. 

      

Ik praat met personen van 

<herkomstgroep> herkomst in mijn 

buurt. [niet voor Belgische herkomst] 

      

Ik praat met personen van een andere 

herkomstgroep in mijn buurt. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

J3: Hoe ziet uw groep van vrienden en kennissen in België eruit? 
Duid per vraag het antwoord aan dat het best past. 

 

 
geen minder dan 5 

tussen de 5 en 

de 10 

meer dan 10 

Hoeveel vrienden en kennissen van Belgische 

herkomst heeft u? 

    

Hoeveel vrienden en kennissen van 

<herkomstland> [adjectief] herkomst heeft u? 

[niet voor Belgische herkomst] 

    

Hoeveel vrienden en kennissen heeft van een 

andere herkomstgroep heeft u? 

    

 

J4: Hoe vaak krijgt u bezoek of gaat u op bezoek bij de volgende personen? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het beste past. 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 
niet van 

toepassing 

familie die niet bij u inwoont       

buren, kennissen of vrienden van 

Belgische herkomst 

      

buren, kennissen of vrienden van 

<herkomstland> [adjectief] herkomst [niet 

voor Belgische herkomst] 

      

buren, kennissen of vrienden van een 

andere herkomstgroep 

      

 

J5: Zou u meer personen willen leren kennen van onderstaande groepen? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
ja 

nee, het is goed 

zoals het nu is 

weet niet / geen 

mening 

Ik zou meer personen van Belgische herkomst 

willen leren kennen. 

   

Ik zou meer personen van <herkomstland> 

[adjectief] herkomst willen leren kennen. [niet 

voor Belgische herkomst] 

   

Ik zou meer personen van een andere 

herkomstgroep willen leren kennen. 

   

 

 

 



 

 

K. U en de samenleving 
De volgende vragen gaan over u en de samenleving. 
 

K1: Hoe denkt u over het samenleven van verschillende culturen in de Belgische samenleving? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

De aanwezigheid van 

verschillende herkomstgroepen 

is een verrijking voor onze 

samenleving. 

      

Er wonen in België te veel 

personen van buitenlandse 

herkomst. 

      

In België krijgen personen van 

buitenlandse herkomst te weinig 

kansen. 

      

Personen van buitenlandse 

herkomst die in België komen 

wonen, moeten thuis hun eigen 

cultuur en hun manier van leven 

kunnen behouden. 

      

Personen van buitenlandse 

herkomst die in België komen 

wonen, moeten op school of op 

het werk hun eigen cultuur en 

hun manier van leven kunnen 

behouden. 

      

 

 

FILTER: 

→ Indien <herkomstland> = België  ga naar vraag K3 

→ Indien <herkomstland> ≠ België  ga naar vraag K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         [adjectief] 

K2: Hoe denkt u over de <herkomstland> gemeenschap in België?     FILTER: enkel indien 

<herkomstland> ≠ België 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

Binnen de <herkomstland> 

[adjectief]  gemeenschap zorgen 

mensen goed voor elkaar. 

      

De <herkomstland> [adjectief]  

gemeenschap oefent veel druk 

uit om je aan de 

<herkomstgroep> [adjectief] 

gewoontes en regels te houden. 

      

Mijn familie heeft of had veel 

invloed op de keuze van mijn 

partner. 

      

 

K3: Stel dat u nieuwe buren krijgt. Zou u het oké vinden als volgende personen naast u 
komen wonen? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

personen van Belgische 

herkomst 

      

personen van Marokkaanse 

herkomst 

      

personen van Turkse herkomst       

personen van Italiaanse 

herkomst 

      

personen van Spaanse herkomst       

personen van Poolse herkomst       

personen van Congolese 

herkomst 

      

personen van Roemeense 

herkomst 

      

christenen       

joden       

moslims       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K4: Maakt u zich zorgen over geweld in de Belgische samenleving? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

Ik maak me zorgen over geweld 

tegen personen van 

<herkomstland> [adjectief] 

herkomst, gepleegd door andere 

herkomstgroepen. 

      

Ik maak me zorgen over geweld 

gepleegd door personen van 

<herkomstland> [adjectief] 

herkomst tegen personen van 

andere herkomstgroepen. 

      

Ik ben bang voor mensen die in 

naam van extremistische 

groeperingen geweld gebruiken 

(ETA, IS, ALF,…). 

      

ik heb begrip voor mensen die in 

naam van extremistische 

groeperingen geweld gebruiken 

(ETA, IS, ALF,…). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K5: Had u de voorbije 12 maanden, los van uw werk, contact met volgende personen/ 
instellingen? 
Dit contact kan voor uzelf of voor iemand anders zijn. 

 

  K5_tevredenheid: Was u tevreden over dit 
contact? 
FILTER: enkel indien K5 = ja 

 
ja nee 

ken ik 

niet 
zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden 

zeer 

ontevreden 

VDAB/ 

werkwinkel (niet 

Actiris of Forem) 

        

OCMW/CPAS         

de dokter of het 

ziekenhuis 

        

organisatie Kind 

en Gezin (niet 

ONE) 

        

CAW (Centrum 

voor Algemeen 

Welzijnswerk) 

        

gemeentehuis/ 

stadhuis 

        

sociale 

huisvestings-

maatschappij 

        

politie         

gerecht/justitie         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
K6: Hoe denkt u over mannen en vrouwen? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

Studeren en een goed diploma 

zijn even belangrijk voor 

vrouwen als voor mannen. 

      

Als er kinderen zijn in het gezin, 

zouden vrouwen best 

thuisblijven in plaats van te gaan 

werken. 

      

Vooral de man moet voor het 

gezinsinkomen zorgen. 

      

Het is normaal dat een vrouw 

leiding kan geven aan mannen 

op het werk. 

      

Homoseksuele mannen en 

lesbische vrouwen moeten hun 

leven kunnen leiden zoals zij dat 

willen. 

      

Het is goed dat twee personen 

van hetzelfde geslacht met 

elkaar mogen trouwen. 

      

Ik zou het oké vinden als mijn 

kind een partner heeft van 

hetzelfde geslacht. 

      

 

 

FILTER: 

→ Indien A4 = Belgisch  ga naar vraag L1 (Belgische nationaliteit) 

→ Indien A4 ≠ Belgisch  indien A1 > 1998 (18+ in 2018)  ga naar vraag K7 

indien A1 < 1998 (-18 in 2018)  ga naar vraag L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In België moeten alle Belgen gaan stemmen voor de gemeenteraad. 

 

Vreemdelingen mogen stemmen voor de gemeenteraad. 

- Heeft u de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie? Dan moet u zich gewoon 

registreren om te kunnen stemmen. 

- Heeft u een nationaliteit van buiten de Europese Unie? Dan moet u al 5 jaar in België verblijven, 

voor u zich kan registreren om te stemmen. 

 



 

 

 

 

K7: Gaat u stemmen bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad in België in oktober 
2018?     FILTER: enkel indien A1 < 1998 en A4 ≠ Belgisch  

o ja    ga naar vraag L1 

o nee    ga naar vraag K8  

o dat weet ik niet   ga naar vraag L1 

 

 

K8: Waarom gaat u niet stemmen bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad in 
oktober 2018?     FILTER: enkel indien K7 = nee  
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o ik ben nog niet lang genoeg in België. 

o de procedure om in te schrijven is te moeilijk. 

o ik weet niet of ik mag stemmen. 

o ik ben niet geïnteresseerd in politiek. 

o gaan stemmen heeft geen zin, de politie partijen doen toch wat ze willen. 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 



 

 

L. Uw gezondheid 
De volgende vragen gaan over u en uw gezondheid. 
 

L1: Hoe vaak heeft u de voorbije 12 maanden actief aan sport gedaan? 
Het gaat over activiteiten die minimum 30 minuten duren, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen, 

voetballen, etc. 

o elke dag 

o één of meer keren per week 

o één of meer keren per maand 

o minder dan één keer per maand 

o nooit 

 

L2: Heeft u een langdurige ziekte, een lichamelijke beperking of een psychisch probleem? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o nee            ga naar vraag L4 

o ja, vooral lichamelijk    

o ja, voor psychisch                     ga naar vraag L3 

o ja, zowel lichamelijk als psychisch  

 

L3: Hoe vaak heeft u hinder van uw ziekte, beperking of probleem in uw dagelijkse 
bezigheden?     FILTER: enkel indien L2 ≠ nee 

o zelden 

o soms 

o altijd 

 

L4: Hoe vaak gaf of kreeg u hulp of verzorging de voorbije 12 maanden? 

Het gaat om de onbetaalde inzet, zoals: schoonmaken, koken, boodschappen doen, klusjes opknappen, hulp 

bij wassen, aankleden, vervoer en/of begeleiding naar bv. de dokter. Duid per uitspraak het antwoord aan 

dat het beste past. 

 

 
elke dag 

één of meer 

keren per 

week 

één of meer 

keren per 

maand 

minder dan 

één keer per 

maand 

nooit 

Ik gaf hulp of verzorging aan zieke, 

gehandicapte of bejaarde personen 

(partner, familie, vrienden, kennissen of 

buren). 

     

Ik zorgde voor de opvang van kinderen 

van familie, vrienden, kennissen of 

buren. 

     

Ik kreeg zelf hulp of verzorging van mijn 

partner, familie, vrienden, kennissen of 

buren omwille van ziekte, handicap of 

ouderdom. 

     

 

 

 



 

 

M. Uw vrije tijd 
De volgende vragen gaan over u en uw vrije tijd. 
 

M1: Hoe vaak gebruikt u internet? 
(bijvoorbeeld: via computer, laptop, smartphone, tablet)  

 

Let op: het gaat over internetgebruik op het werk en in de vrije tijd. 

o elke dag 

o één of meer keren per week 

o één of meer keren per maand 

o minder dan één keer per maand 

o nooit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

M2: Nam u de voorbije 12 maanden deel aan een activiteit van een vereniging? 
Geef per vereniging aan of u deelnam aan een activiteit. U hoeft zelf geen lid te zijn. 

 

  M2_mensen: Welke mensen zitten in deze 
vereniging? 
FILTER: enkel indien M2 = ja 

 

ja nee 

vooral personen 

van Belgische 

herkomst 

vooral personen 

van 

<herkomstgroep> 

herkomst  

[niet voor 

Belgische 

herkomst] 

vooral 

personen van 

andere 

herkomst 

de vereniging 

is gemengd 

sportvereniging of 

supportersvereniging 

      

hobbyvereniging, 

muziekvereniging, 

kunstvereniging 

      

sociale vereniging 

(bijvoorbeeld: 

derdewereld-vereniging, 

mensenrechten-

vereniging, vereniging 

die anderen helpt 

      

zelforganisatie  

(dat betekent: 

organisatie van 

personen van 

buitenlandse herkomst 

en hun sympatisanten) 

      

politieke vereniging 

(bijvoorbeeld: vakbond, 

beroepsorganisatie, 

politieke partij, 

adviesraad) 

      

lokale vereniging 

(bijvoorbeeld: buurt- of 

wijkvereniging) 

      

jeugdvereniging 

(bijvoorbeeld: 

jeugdbeweging, 

speelplein, jeugdhuis) 

      

seniorenvereniging       

ouderraad of 

schoolcomité 

      

milieuvereniging, 

natuurvereniging 

      

een andere vereniging       



 

 

N. Uw geloof en levensbeschouwing 
De volgende vragen gaan over u, uw geloof en levensbeschouwing. 
 

N1: Tot welk geloof of welke levensbeschouwing rekent u uzelf op dit moment? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o niet gelovig            ga naar vraag N10 

o christelijk: algemeen 

o christelijk: katholiek 

o christelijk: protestants, ook pinksterbeweging, charismatische beweging,  

evangelisch 

o christelijk: orthodox 

o christelijk: ander: ………………. [open antwoord] 

o islamitisch: algemeen 

o islamitisch: soennitisch 

o islamitisch: sjiitisch 

o islamitisch: alevitisch 

o islamitisch: ahmadiyya 

o islamitisch: salafistisch 

o islamitisch: ander: ………………. [open antwoord] 

o joods 

o vrijzinnig            ga naar vraag N10 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord]        ga naar vraag N2 

 

N2: Hoe vaak gaat u naar een bijeenkomst van uw geloof?     FILTER: enkel indien N1 ≠ ‘niet gelovig’ 

of ‘vrijzinnig’ 

(bijvoorbeeld: een kerkdienst, een gebedsdienst, een bezoek aan de moskee) Let op: speciale bijeenkomsten 

als een huwelijk of begrafenis tellen niet mee. 

o elke dag 

o één of meer keren per week 

o één of meer keren per maand 

o minder dan één keer per maand 

o nooit                     ga naar vraag N4 

 

N3: Welke personen komen, naast u, nog naar deze bijeenkomsten?     FILTER: enkel indien N2 ≠ 

‘nooit’ 

(bijvoorbeeld: een kerkdienst, een gebedsdienst, een bezoek aan de moskee) Let op: speciale bijeenkomsten 

als een huwelijk of begrafenis tellen niet mee. 

o vooral personen van Belgische herkomst           [adjectief] 

o vooral personen van <herkomstland> herkomst [niet voor Belgische herkomst] 

o vooral personen van andere herkomst 

o de bijeenkomsten zijn gemengd 

 

N4: Hoe vaak bidt u? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o elke dag 

o één of meer keren per week 

o één of meer keren per maand 

o minder dan één keer per maand 

o nooit 

 

ga naar vraag N2 

ga naar vraag N3 



 

 
 
 
N5: Heeft u tijdens de laatste vastenperiode gevast voor uw geloof? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o ja, alle dagen in de vastenperiode 

o ja, de meeste dagen in de vastenperiode 

o ja, sommige dagen in de vastenperiode 

o nee 

 

N6: Hoe evolueerde uw geloof bij uzelf de voorbije 10 jaar? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o mijn geloof werd sterker 

o mijn geloof bleef hetzelfde 

o mijn geloof werd zwakker 

o dat weet ik niet 

 

N7: Aan wie stelt u vragen of waar zoekt u informatie over uw geloof? 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o familie 

o vrienden/kennissen 

o de voorganger in het gebed (bijvoorbeeld: priester, imam, dominee) 

o de lokale religieuze vereniging (bijvoorbeeld: parochieraad, moskeevereniging, gebedsgroep) 

o internet 

o boeken of artikels 

o televisie 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o ik raadpleeg niemand/niets 

o dat weet ik niet 

 

N8: Hoe denkt u over uw geloof? 
Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

Mijn geloof is een belangrijk deel 

van mezelf. 

      

Het doet pijn als iemand iets 

slechts zegt over mijn geloof. 

      

Mijn geloof is iets waar ik vaak 

aan denk. 

      

 

 

FILTER: 

→ Indien A2 = ‘vrouw’ en M1 = ‘islamitisch’  ga naar vraag N9 

→ Alle anderen  ga naar vraag N10 

 

 

 

 



 

 

 

 
N9: Draagt u een hoofddoek als u naar buiten gaat?     FILTER: enkel indien A2 = ‘vrouw’ en M1 = 

‘islamitisch’ 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o altijd 

o soms 

o nooit 

 

N10: Hoe denkt u over geloof?     FILTER: eerste twee stellingen niet indien N1 = ‘niet gelovig’ of 

‘vrijzinnig’ 

Duid per uitspraak het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

Ik heb evenveel respect voor 

mensen met een ander geloof als 

voor mensen van mijn eigen 

geloof. 

      

Ik vind dat de regels van mijn 

geloof altijd moeten voorgaan 

op de Belgische wetten. 

      

Ik zou het oké vinden als mijn 

dochter een partner zou hebben 

van een ander geloof. 

      

ik zou het oké vinden als mijn 

zoon een partner zou hebben 

van een ander geloof. 

      

Ik vind dat mensen in België veel 

te negatief zijn over de islam. 

      

Ik vind dat de westerse manier 

van leven goed samengaat met 

hoe moslims leven. 

      

 
 
 



 

 

O. U in de openbare ruimte 
De volgende vragen gaan over veiligheid en openbare ruimte. 
 

O1: Hoe denkt u over de politie? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

weet niet / 

geen 

mening 

De politie luistert naar het 

standpunt en de argumenten 

van mensen. 

      

De politie behandelt iedereen 

met respect, ongeacht zijn of 

haar herkomst. 

      

Als er iets verdachts gebeurt op 

straat, zou ik dat melden aan de 

politie. 

      

 

O2: Hoe vaak maakte u de voorbije 12 maanden deze situaties mee op straat of in uw buurt? 
Duid het antwoord aan dat het best past.  

Indien u de voorbije 12 maanden geen trein, tram of bus nam, duid dan niet van toepassing aan. [instructie 

bij stelling 2] 

 

 
nooit één keer meer keren 

niet van 

toepassing 
weet niet 

Mensen ontwijken mij.  

(bijvoorbeeld: ze willen niet naast mij 

zitten in de tram, trein of bus.) 

     

Het personeel van de tram, trein of bus 

behandelde mij niet correct. 

     

Ik ben op straat of in het verkeer 

uitgescholden of nageroepen. 

     

Er zijn met opzet spullen van mij 

kapotgemaakt. 

     

Ik ben op straat of in het verkeer 

bedreigd, geschopt of geslagen. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O2_waarom: Waarom maakte u dit mee, denkt u?     FILTER: enkel indien O2 = ‘één keer’ of ‘meer 

keren’ 

Duid de reden aan. U kan meer redenen aanduiden. 

o mijn geslacht 

o mijn leeftijd 

o mijn financiële situatie 

o mijn herkomst 

o mijn huidskleur 

o mijn geloof 

o mijn gezondheidstoestand en/of lichamelijke beperkingen 

o mijn seksuele geaardheid 

o een andere reden ………………. [open antwoord] 

o dat weet ik niet 

 

 

 



 

 

P. De laatste vragen 
De volgende vragen zijn een aantal algemene afsluitende vragen. 
 

P1: Hoe tevreden bent u over uw leven in het algemeen, op dit moment? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o zeer tevreden 

o tevreden 

o neutraal 

o ontevreden 

o zeer ontevreden 

o weet niet/geen mening 

 

P2: Hoe denkt u over uw leven in de toekomst? 
Duid het antwoord aan dat het best past. 

o mijn leven zal hetzelfde zijn over vijf jaar 

o mijn leven zal beter zijn over vijf jaar 

o mijn leven zal slechter zijn over vijf jaar 

o weet niet/geen mening 

 

P3: Wil u nog iets zeggen over het samenleven in diversiteit in België? 
o ja, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o nee 

 

P4: Wat vond u van de vragenlijst? 
U kan meer antwoorden aanduiden. 

o interessant 

o vervelend 

o te lang 

o te moeilijk 

o anders, namelijk: ………………. [open antwoord] 

o weet niet/geen mening 

 

P5: Wil u in de toekomst nog deelnemen aan onderzoek van de Vlaamse overheid? Zo kan 
de overheid haar beleid verbeteren. 
Een uitnodiging is geen verplichting! U kan altijd beslissen om niet deel te nemen. 

o ja 

o nee 

 

De vragenlijst is compleet, wilt u die nu verzenden? 
Klik op ‘ja, versturen’ om te verzenden en klik op [ < ] als u terug wilt gaan. 

o ja, versturen 

 
 
 

 

 

 

 

Dank u voor uw tijd! Wij sturen u een geschenkbon van 15 euro op als bedanking. 



 

 

 

 

Bijlage I: filter <herkomstland> 
Op basis van een cascadesysteem wordt de herkomst van de respondent bepaald. 

1) Geboortenationaliteit vader (second best: geboorteland) 
≠ België  <herkomstland> 
= België of niet geweten  zie verder 

2) Geboortenationaliteit moeder (second best: geboorteland) 

≠ België  <herkomstland> 
= België of niet geweten  zie verder 

3) Geboortenationaliteit respondent 
≠ België  <herkomstland> 
= België of niet geweten  zie verder 

4) Huidige nationaliteit respondent  

≠ België  <herkomstland> 
= België  België 
niet geweten  onbekend 
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in samenwerking met  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


