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1

Projectbeschrijving

Title: Heterogeneity in the Grandparent Effect
Datafile: lf13a
Funding sources: MESS Project
Investigator: Matthijs Kalmijn, Thijs Bol
Project description: The aim of this study is to investigate whether not only the
parent-child relations but also the grandparent-child relations affect the educational and
occupational success of the child.
Sample: Heads of household who are at least 34 years old, and their partners. Another
criterion is that the household head or his/her partner should have a biological child of at
least 18 years old. In November 2013, a pre-measurement was conducted to inventory
the latter. For those who participated in the pre-measurement, this information was used
as selection criteria for the main measurement. To increase the sample, the nonrespondents of the pre-measurement were also included in the sample of the main
measurement and received additional and partly adjusted questions.
Overview of the response:
Selected number of household members:
3699 (100%)
Non-response:
570 (15%)
Response:
3129 (85%)
Complete + target group
2476 (67%)
Incomplete or not in the target group
653 (18%)
Date of data collection: November 2013, December 2013 and January 2014
Titel: Heterogeneity in the Grandparent Effect
Databestand: lf13a
Financiering: MESS Project
Onderzoeker: Matthijs Kalmijn, Thijs Bol
Projectbeschrijving: Het doel van deze studie is te onderzoeken of niet alleen de
ouder-kind relatie maar ook de grootouder-kind relatie effect heeft op het opleidings- en
beroepsniveau en succes van het kind.
Steekproef: Huishoudhoofden die minstens 34 jaar oud zijn en hun partners. Een
criterium was ook of het huishoudhoofd of zijn/haar partner een biologisch kind heeft
van minstens 18 jaar oud. In november 2013 is een voormeting afgenomen om het
laatstgenoemde criterium te inventariseren. Voor de deelnemers aan de voormeting
werd dit als selectiecriterium gebruikt in de hoofdmeting. Om de steekproef te vergroten
zijn ook de nonrespondenten van de voormeting geselecteerd voor de hoofdmeting en
kregen ze extra of aangepaste vragen.
Responsoverzicht:
Selectie aantal huishoudleden:
3699 (100%)
Nonrespons:
570 (15%)
Respons:
3129 (85%)
Compleet + doelgroep:
2476 (67%)
Incompleet of hoort niet tot de doelgroep:
653 (18%)
Datum van dataverzameling: november 2013, december 2013 en januari 2014
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2

Inleiding

In december 2013 is in het LISS panel1 de vragenlijst “Verschillende generaties”
afgenomen. Hiervoor is in november 2013 een voormeting afgenomen om te bepalen
welke respondenten tot de doelgroep horen. In januari 2014 is de vragenlijst alsnog
voorgelegd aan een kleine groep respondenten die niet zijn meegenomen in de selectie
van december (ongetrouwde partners van de huishoudhoofden).
In totaal is de vragenlijst voorgelegd aan 3699 panelleden en 2476 respondenten
hoorden tot de doelgroep en vulden de vragenlijst compleet in (responspercentage
67%).

1

Verwijzing naar LISS panel data in tekst:
This paper makes use of data of the LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) panel
administered by CentERdata (Tilburg University, The Netherlands).
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3

Codeboek

Dit codeboek beschrijft de vragenlijst zoals deze in het LISS panel is afgenomen.










De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen
in de dataset.
De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief
weergegeven.
open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord
string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden
ingevoerd (standaard 255)
empty: vraag kan onbeantwoord gelaten worden
De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke
variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was
voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range
waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als
‘integer’.
De zogenoemde ‘fills’ (variabele tekst) worden tussen rechte haken []
weergegeven.
Variabelen tussen accolades {} maken geen deel uit van de dataset, maar de
bijbehorende vragen of teksten waren wel onderdeel van de vragenlijst.

Onderstaande variabelen geven de vragen weer zoals gemeten in december 2013. Voor
de meting in januari 2014 zijn de jaartallen waar 2013 stond vervangen door 2014.
nomem_encr2
Nummer van lid huishouden versleuteld
lf13a_m
Jaar en maand van de veldwerkperiode
Inleesvariabelen:
lf13a001
Positie in het huishouden
1 Huishoudhoofd
2 Gehuwde partner
3 Ongehuwde partner
lf13a002
Het huishoudhoofd woont samen met een partner (gehuwd of ongehuwd)
0 Nee
1 Ja

2

Gebruik nomem_encr als key variable bij het mergen van de data met die van andere LISS panel studies uit
het LISS Panel Data Archive: http://www.lissdata.nl/dataarchive/
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lf13a003
Heeft het huishoudhoofd van dit huishouden de voormeting ingevuld en zo ja, heeft
hij/zij kinderen in de doelgroep?
1 ja, meegedaan en heeft kinderen die tot de doelgroep horen
3 vragen van de voormeting niet ingevuld
lf13a004
Aantal kinderen obv voormeting
integer
{G3 staat voor het kind van de respondent of zijn/haar partner. Indien de respondent in
de lf13a003 heeft aangegeven meerdere kinderen te hebben die 18 jaar of ouder zijn, is
één kind random geselecteerd om in deze vragenlijst vragen over te stellen.}
lf13a005
Geslacht G3 indien obv voormeting
1 man
2 vrouw
lf13a006
lf13a007
lf13a008
lf13a009
lf13a010
lf13a011
lf13a012
lf13a013
lf13a014
lf13a015
1 man
2 vrouw

Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht
Geslacht

kind
kind
kind
kind
kind
kind
kind
kind
kind
kind

1 obv voormeting
2 obv voormeting
3 obv voormeting
4 obv voormeting
5 obv voormeting
6 obv voormeting
7 obv voormeting
8 obv voormeting
9 obv voormeting
10 obv voormeting

lf13a016
Welk nummer kind is G3 (indien obv voormeting)?
integer
lf13a017
Geboortejaar G3 indien obv voormeting
1900..1997
if lf13a003=1
{intro}
Deze vragenlijst gaat over de situatie toen uw [if lf13a004>1: kinderen jong waren / if
lf13a004=1: kind jong was]. [if lf13a002=1: Het gaat hier om het kind of kinderen van
zowel u als uw partner.]
Bij sommige vragen verwijzen we naar [if lf13a004>1: de kinderen / if lf13a004=1: het
kind] zoals u [if lf13a002=1: of uw partner] [if lf13a004>1: hun namen / if lf13a004=1:
zijn/haar naam] in november [if lf13a002≠1: hebt / if lf13a002=1: heeft] ingevuld.

Heterogeneity in the Grandparent Effect

5/45

if lf13a003=1
{intro_deelA}
De volgende vragen gaan over [if lf13a001=1 and lf13a002=0: uw kinderen / if
lf13a002=1: de kinderen van u of uw [if lf13a002=missing: eventuele] partner] die ten
minste 18 jaar oud zijn.
De volgende reeks vragen zijn gesteld over elk kind (1 t/m 10) dat in de voormeting was
aangegeven. (Blok max. 10 keer doorlopen.)
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lf13a018 – lf13a025,
lf13a029 – lf13a036,
lf13a040 – lf13a047,
lf13a051 – lf13a058,
lf13a062 – lf13a069,
lf13a073 – lf13a080,
lf13a084 – lf13a091,
lf13a095 – lf13a102,
lf13a106 – lf13a113,
lf13a117 – lf13a124
De volgende vragen gaan over [naam kind].
Wilt u voor elke opleiding aangeven of [naam kind] deze opleiding wel of niet heeft
gevolgd? Als [naam kind] nog op school zit kunt u dat ook aangeven.
lf13a018 lbo, huishoudschool, lhno, vmbo-praktijk/kader
lf13a019 mavo, ulo, mulo, vmbo-t/gemengd
lf13a020 havo, mms
lf13a021 vwo, hbs, atheneum, gymnasium
lf13a022 mbo, kmbo
lf13a023 hbo, kandidaatsexamen
lf13a024 universiteit
lf13a025 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel)
1 niet gevolgd
2 wel gevolgd, nog bezig
3 wel gevolgd, met diploma afgerond
4 wel gevolgd, zonder diploma afgerond
lf13a026, lf13a037, lf13a048, lf13a059, lf13a070, lf13a081, lf13a092,
lf13a103, lf13a114, lf13a125
Wat is het geboortejaar van [naam kind]?
1900..1997
lf13a027, lf13a038, lf13a049, lf13a060, lf13a071, lf13a082, lf13a093,
lf13a104, lf13a115, lf13a126
Bent u de biologische ouder van [naam kind]?
1 ja
2 nee
if lf13a002=1
lf13a028, lf13a039, lf13a050, lf13a061, lf13a072, lf13a083, lf13a094,
lf13a105, lf13a116, lf13a127
Is de partner waar u momenteel mee samen woont de biologische ouder van [naam
kind]?
1 ja
2 nee
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De volgende vragen zijn gesteld aan mensen die niet zijn geselecteerd op basis van de
voormeting en van wie geen gegevens over de eventuele kinderen bekend waren, dwz.
de nonrespondenten van de voormeting en hun partners.
if lf13a003=3
{intro_A2}
Deze vragenlijst gaat over ouders met kinderen.
if lf13a003=3
lf13a128
Hebt u één of meer biologische kinderen van minstens 18 jaar oud? Als het kind in
december 18 wordt, telt u hem/haar ook mee.
[In januari 2014: Hebt u één of meer biologische kinderen die eind 2013 minstens 18
jaar oud waren?]
1 ja
2 nee, wel kind(eren) maar ze vallen buiten deze doelgroep
3 nee, geen kind(eren)
if lf13a128=1
lf13a129
Hoeveel eigen kinderen van minimaal 18 jaar hebt u?
1..15
if lf13a128=1
{da23a}
Wat is de naam van [if lf13a129=1: dit kind / if lf13a129>1: uw kind van 18 jaar of
ouder dat op dit moment het eerst jarig is in het nieuwe jaar (na 1 januari 2014)]?
(In januari 2014: …/uw kind van 18 jaar of ouder dat het eerst jarig is na 1 januari
2014?)
We vragen hier naar de naam alleen om het invullen van de vragenlijst makkelijker te
maken.
string
if lf13a128=1
lf13a130
Geeft u ook het geslacht van dit kind aan.
1 man
2 vrouw
if lf13a128=1
lf13a131 – lf13a138
De volgende vragen gaan over [naam G3]. Wilt u voor elke opleiding aangeven of [naam
G3] deze opleiding wel of niet heeft gevolgd? Als [naam G3] nog op school zit kunt u dat
ook aangeven.
lf13a131 lbo, huishoudschool, lhno, vmbo-praktijk/kader
lf13a132 mavo, ulo, mulo, vmbo-t/gemengd
lf13a133 havo, mms
lf13a134 vwo, hbs, atheneum, gymnasium
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lf13a135 mbo, kmbo
lf13a136 hbo, kandidaatsexamen
lf13a137 universiteit
lf13a138 postacademisch (bv. notariaat, artsexamen, doctorstitel)
1 niet gevolgd
2 wel gevolgd, nog bezig
3 wel gevolgd, met diploma afgerond
4 wel gevolgd, zonder diploma afgerond
if lf13a128=1
lf13a139
Wat is het geboortejaar van [naam G3]?
1900..1997
if lf13a003=3 and lf13a002=1
lf13a140
Is de partner waar u momenteel mee samen woont de biologische ouder van [naam
G3]?
1 ja
2 nee
Vragen lf13a141 – lf13a261 zijn gesteld aan de groep respondenten waarbij lf13a003=1
of lf13a128=1.
{intro_deelB}
De volgende vragen gaan over het gezin waarin u bent opgegroeid en over uw ouders.
Hierbij bedoelen wij uw biologische ouders, of eventuele adoptieouders mochten uw
biologische ouders niet bekend zijn.
lf13a141
In het gezin waarin u opgroeide, hoeveel broers en zussen woonden daar die ouder
waren dan u? Tel alle broers en zussen mee, ook broers of zussen die mogelijk al zijn
overleden. Als u bij familie of een pleeggezin opgroeide kunt u deze informatie
gebruiken.
0..20
-8 Niet van toepassing (opgegroeid in internaat, kostschool, of zorginstelling)
if lf13a141≠-8
lf13a142
En hoeveel broers en zussen woonden daar die jonger waren dan u?
0..20
lf13a143
Hoeveel neven en nichten hebt u die ouder zijn dan [naam G3]? We bedoelen de
kinderen van al uw broers en zussen samen. Als u het niet precies weet, maakt u dan
een schatting.
0..100
-9 Ik weet het echt niet
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lf13a144
En hoeveel neven en nichten zijn jonger dan [naam G3]? Als u het niet precies weet,
maakt u dan een schatting.
0..100
-9 Ik weet het echt niet
lf13a145
Wat is het geboortejaar van uw vader?
1800..1970
-9 Ik weet het niet
if lf13a145=-9
lf13a146
Welk decennium is uw vader geboren?
1 Voor 1870
2 1870-1879
3 1880-1889
4 1890-1899
5 1900-1909
6 1910-1919
7 1920-1929
8 1930-1939
9 1940-1949
10 1950-1959
11 1960-1969
12 1970-1979
13 1980-1989
14 1990-1999
15 2000-2009
16 2010-2013
17 ik weet het niet
lf13a147
Is uw vader nog in leven?
1 ja
2 nee
3 ik weet het niet
if lf13a147=2
lf13a148
In welk jaar is uw vader overleden?
1800..2013
-9 Ik weet het niet
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if lf13a148=-9
lf13a149
Welk decennium is uw vader overleden?
1 Voor 1870
2 1870-1879
3 1880-1889
4 1890-1899
5 1900-1909
6 1910-1919
7 1920-1929
8 1930-1939
9 1940-1949
10 1950-1959
11 1960-1969
12 1970-1979
13 1980-1989
14 1990-1999
15 2000-2009
16 2010-2013
17 ik weet het niet
lf13a150
Wat is het geboortejaar van uw moeder?
1800..1970
-9 Ik weet het niet
lf13a150=-9
lf13a151
Welk decennium is uw moeder geboren?
1 Voor 1870
2 1870-1879
3 1880-1889
4 1890-1899
5 1900-1909
6 1910-1919
7 1920-1929
8 1930-1939
9 1940-1949
10 1950-1959
11 1960-1969
12 1970-1979
13 1980-1989
14 1990-1999
15 2000-2009
16 2010-2013
17 ik weet het niet
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lf13a152
Is uw moeder nog in leven?
1 ja
2 nee
3 ik weet het niet
if lf13a152=2
lf13a153
In welk jaar is uw moeder overleden?
1800..2013
-9 Ik weet het niet
if lf13a153=-9
lf13a154
Welk decennium is uw moeder overleden?
1 Voor 1870
2 1870-1879
3 1880-1889
4 1890-1899
5 1900-1909
6 1910-1919
7 1920-1929
8 1930-1939
9 1940-1949
10 1950-1959
11 1960-1969
12 1970-1979
13 1980-1989
14 1990-1999
15 2000-2009
16 2010-2013
17 ik weet het niet
{intro_deelC}
De volgende vragen gaan over [naam G3].
lf13a155
Wat was het eerste serieuze beroep van [naam G3] nadat [if lf13a005=1: hij / if
lf13a005=2: zij] gestopt was met voltijds dagonderwijs?
We bedoelen hier niet vakantiewerk, bijbaantjes tijdens een opleiding, of kortdurend
uitzendwerk.
1 heeft (nog) nooit gewerkt, nog geen serieuze baan gehad
2 hoger intellectueel of vrij beroep (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,
docent wo-hbo, ingenieur)
3 hoger leidinggevend beroep (bv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf,
leidinggevende ambtenaar)
4 middelbaar intellectueel of vrij beroep (bv. leerkracht, kunstenaar, verpleegkundige,
sociaal werker, beleidsfunctionaris)
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5 middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bv. hoofdvertegenwoordiger,
afdelingsmanager of winkelier)
6 overige hoofdarbeid (bv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper,
gezinsverzorgster)
7 geschoolde en leidinggevende handarbeid (bv. automonteur, ploegbaas, elektriciën)
8 semi-geschoolde handarbeid (bv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)
9 ongeschoolde en geoefende handarbeid (bv. schoonmaker, inpakker)
10 agrarisch beroep (bv. landarbeider, zelfstandig agrariër)
11 anders, namelijk:
if lf13a155=11
lf13a156 string
lf13a157
Woonde [naam G3] bij u in huis toen [if lf13a005=1: hij / if lf13a005=2: zij] naar de
lagere school ging?
1 ja, (vrijwel) de volledige tijd
2 nee, slechts een deel van de tijd
3 nee, helemaal niet in die periode
if lf13a157=2 or lf13a157=3
lf13a158
Wat was de reden daarvoor?
1 ik was gescheiden of woonde apart van zijn/haar vader/moeder
2 ik ben nooit gehuwd geweest of heb nooit samengewoond met zijn/haar vader/moeder
3 kind is elders opgegroeid (internaat, pleegouders, verzorgingshuis, familie, etc.)
if lf13a157=2
lf13a159
Hoeveel jaar hebt u met [naam G3] in hetzelfde huis gewoond tot [if lf13a005=1: hij / if
lf13a005=2: zij] naar de middelbare school ging, gerekend vanaf [if lf13a005=1: zijn / if
lf13a005=2: haar] geboorte?
integer
lf13a160
Wat was uw beroep toen [naam G3] naar de lagere school ging? Als u op dat moment
geen werk had, gaat het om het beroep dat u daarvoor had.
1 hoger intellectueel of vrij beroep (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,
docent wo-hbo, ingenieur)
2 hoger leidinggevend beroep (bv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf,
leidinggevende ambtenaar)
3 middelbaar intellectueel of vrij beroep (bv. leerkracht, kunstenaar, verpleegkundige,
sociaal werker, beleidsfunctionaris)
4 middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bv. hoofdvertegenwoordiger,
afdelingsmanager of winkelier)
5 overige hoofdarbeid (bv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper,
gezinsverzorgster)
6 geschoolde en leidinggevende handarbeid (bv. automonteur, ploegbaas, elektriciën)
7 semi-geschoolde handarbeid (bv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)
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8 ongeschoolde en geoefende handarbeid (bv. schoonmaker, inpakker)
9 agrarisch beroep (bv. landarbeider, zelfstandig agrariër)
10 anders, namelijk:
11 nooit (buitenshuis) gewerkt
if lf13a160=10
lf13a161 string

lf13a162
Woonde u op enig moment met een partner samen toen [naam G3] naar de lagere
school ging?
1 ja
2 nee
if lf13a162=1
lf13a163
Wat was het beroep van uw toenmalige partner toen [naam G3] naar de lagere school
ging? Als hij/zij op dat moment geen werk had, gaat het om het beroep dat hij/zij
daarvoor had.
Als u meerdere partners hebt gehad in die periode kiest u de partner met wie u het
langst samen was.
1 hoger intellectueel of vrij beroep (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,
docent wo-hbo, ingenieur)
2 hoger leidinggevend beroep (bv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf,
leidinggevende ambtenaar)
3 middelbaar intellectueel of vrij beroep (bv. leerkracht, kunstenaar, verpleegkundige,
sociaal werker, beleidsfunctionaris)
4 middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bv. hoofdvertegenwoordiger,
afdelingsmanager of winkelier)
5 overige hoofdarbeid (bv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper,
gezinsverzorgster)
6 geschoolde en leidinggevende handarbeid (bv. automonteur, ploegbaas, elektriciën)
7 semi-geschoolde handarbeid (bv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)
8 ongeschoolde en geoefende handarbeid (bv. schoonmaker, inpakker)
9 agrarisch beroep (bv. landarbeider, zelfstandig agrariër)
10 anders, namelijk:
11 nooit (buitenshuis) gewerkt
if lf13a163=10
lf13a164 string
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if lf13a162=1
lf13a165
Wat is het door uw toenmalige partner hoogst behaalde opleidingsniveau?
Als u meerdere partners hebt gehad in die periode kiest u de partner met wie u het
langst samen was.
1 lbo, huishoudschool, lhno, vmbo-praktijk
2 mavo, ulo, mulo, vmbo-t
3 havo, mms
4 vwo, hbs, atheneum, gymnasium
5 mbo, kort mbo
6 hbo
7 universiteit
8 doctorstitel of een andere postacademische opleiding (bv. notariaat, artsexamen)
9 geen opleiding gevolgd
if (lf13a157=1 or lf13a159>=4)
lf13a166 - lf13a169
De volgende vragen gaan over de periode dat [naam G3] op de lagere school zat.
Hoe vaak nam u deel aan de volgende activiteiten in die periode?
lf13a166 Bezoeken van klassiek concert, opera of ballet
lf13a167 Bezoeken van een kunstmuseum
lf13a168 Bezoeken van een theatervoorstelling
lf13a169 Lezen van boeken
1 nooit
2 een enkele keer
3 soms
4 vaak
5 ik weet het niet

if (lf13a157=1 or lf13a159>=4)
lf13a170
Hoeveel boeken waren er toen ongeveer in uw woning aanwezig? Reken tijdschriften,
kranten, of uw schoolboeken niet mee.
1 geen of zeer weinig
2 genoeg om 1 boekenplank te vullen (11-25 boeken)
3 genoeg om 1 boekenkast te vullen (26-100 boeken)
4 genoeg om 2 boekenkasten te vullen (101-200 boeken)
5 genoeg om 2 of meer boekenkasten te vullen (meer dan 200 boeken)
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if (lf13a157=1 or lf13a159>=4)
lf13a171 - lf13a176
Kunt u van de volgende zaken aangeven of uw gezin daar wel eens mee te maken had
toen [naam G3] naar de lagere school ging?
lf13a171 moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen
lf13a172 kapotte spullen niet snel kunnen vervangen
lf13a173 geld moeten lenen voor noodzakelijke uitgaven
lf13a174 achterstand met betalen huur/hypotheek of gas/water/licht
lf13a175 schuldeisers/deurwaarder aan de deur gehad
lf13a176 financiële steun gehad van vrienden of familie
1 ja, vaak
2 ja, soms
3 nee, nooit
4 ik weet het niet
if (lf13a157=1 or lf13a159>=4)
lf13a177
Hoe zou u de materiële situatie van uw gezin toen omschrijven?
1 arm
2 eenvoudig maar niet arm
3 gemiddeld welvaartsniveau
4 tamelijk welgesteld
5 zeer welgesteld
{intro_deelD}
De laatste vragen gaan over uw biologische ouders.
lf13a178
Wat is het door uw vader hoogst behaalde opleidingsniveau?
1 lbo, huishoudschool, lhno, vmbo-praktijk
2 mavo, ulo, mulo, vmbo-t
3 havo, mms
4 vwo, hbs, atheneum, gymnasium
5 mbo, kort mbo
6 hbo
7 universiteit
8 doctorstitel of een andere postacademische opleiding (bv. notariaat, artsexamen)
9 geen opleiding gevolgd
10 ik weet het niet
if lf13a178=10
lf13a179
In welk van deze categorieën valt het door uw vader hoogst behaalde opleidingsniveau?
1 geen opleiding
2 lage opleiding
3 hoge opleiding
4 ik weet het echt niet
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lf13a180
Wat was het beroep van uw vader toen [naam G3] op de lagere school zat?
Als uw vader op dat moment niet meer werkte of niet meer in leven was, willen we
graag weten wat zijn laatste beroep was.
1 hoger intellectueel of vrij beroep (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,
docent wo-hbo, ingenieur)
2 hoger leidinggevend beroep (bv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf,
leidinggevende ambtenaar)
3 middelbaar intellectueel of vrij beroep (bv. leerkracht, kunstenaar, verpleegkundige,
sociaal werker, beleidsfunctionaris)
4 middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bv. hoofdvertegenwoordiger,
afdelingsmanager of winkelier)
5 overige hoofdarbeid (bv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper,
gezinsverzorgster)
6 geschoolde en leidinggevende handarbeid (bv. automonteur, ploegbaas, elektriciën)
7 semi-geschoolde handarbeid (bv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)
8 ongeschoolde en geoefende handarbeid (bv. schoonmaker, inpakker)
9 agrarisch beroep (bv. landarbeider, zelfstandig agrariër)
10 anders, namelijk:
11 nooit (buitenshuis) gewerkt
12 ik weet het niet
if lf13a180=10
lf13a181 string
if lf13a180=12
lf13a182
In welk van deze categorieën valt het beroep van uw vader toen [naam G3] op de lagere
school zat te plaatsen?
1 hoofdarbeid
2 handarbeid
3 landarbeid
4 zelfstandige
5 ik weet het echt niet
lf13a183
Wat is het door uw moeder hoogst behaalde opleidingsniveau?
1 lbo, huishoudschool, lhno, vmbo-praktijk
2 mavo, ulo, mulo, vmbo-t
3 havo, mms
4 vwo, hbs, atheneum, gymnasium
5 mbo, kort mbo
6 hbo
7 universiteit
8 doctorstitel of een andere postacademische opleiding (bv. notariaat, artsexamen)
9 geen opleiding gevolgd
10 ik weet het niet
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if lf13a183=10
lf13a184
In welk van deze categorieën valt het door uw moeder hoogst behaalde
opleidingsniveau?
1 geen opleiding
2 lage opleiding
3 hoge opleiding
4 ik weet het echt niet
lf13a185
Wat was het beroep van uw moeder toen [naam G3] op de lagere school zat?
Als uw moeder op dat moment niet meer werkte of niet meer in leven was willen we
graag weten wat haar laatste beroep was.
1 hoger intellectueel of vrij beroep (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,
docent wo-hbo, ingenieur)
2 hoger leidinggevend beroep (bv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf,
leidinggevende ambtenaar)
3 middelbaar intellectueel of vrij beroep (bv. leerkracht, kunstenaar, verpleegkundige,
sociaal werker, beleidsfunctionaris)
4 middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bv. hoofdvertegenwoordiger,
afdelingsmanager of winkelier)
5 overige hoofdarbeid (bv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper,
gezinsverzorgster)
6 geschoolde en leidinggevende handarbeid (bv. automonteur, ploegbaas, elektriciën)
7 semi-geschoolde handarbeid (bv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)
8 ongeschoolde en geoefende handarbeid (bv. schoonmaker, inpakker)
9 agrarisch beroep (bv. landarbeider, zelfstandig agrariër)
10 anders, namelijk:
11 nooit (buitenshuis) gewerkt
12 ik weet het niet
if lf13a185=10
lf13a186 string
if lf13a185=12
lf13a187
In welk van deze categorieën valt het beroep van uw moeder toen [naam G3] op de
lagere school zat te plaatsen?
1 hoofdarbeid
2 handarbeid
3 landarbeid
4 zelfstandige
5 ik weet het echt niet
lf13a188
Woonden uw biologische ouders bij elkaar toen [naam G3] 6 jaar oud was?
1 ja, waren samen
2 nee, waren niet samen

Heterogeneity in the Grandparent Effect

18/45

if lf13a188=2
lf13a189
Wat was daarvoor de reden?
1 vader overleden
2 moeder overleden
3 beide overleden
4 gescheiden, uit elkaar gegaan
5 nooit bij elkaar gewoond
Vragen Lf13a191 – Lf13a243 zijn gesteld aan de respondenten voor wie de volgende
criteria gelden: lf13a188=1 or lf13a189<>3.
Deze vragen werden gesteld over de moeder en/of vader of gezamenlijk over beide
ouders van de respondent, afhankelijk van de antwoorden op lf13a188 en lf13a189 (zie
hulpvariabele lf13a190 hieronder). Indien de vragen respectievelijk over de moeder én
vader werden gesteld, zijn eerst vragen over moeder [1] en daarna over vader [2]
gesteld. De vragen in de tweede reeks gaan dus altijd over de vader.
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
(hulpvariabele)
lf13a190
Over wie gaan de vragen in de eerste ronde (moeder of vader of beide ouders)?
if lf13a188=1: ouders
if lf13a189=1 or (lf13a189=4 or lf13a189=5): moeder
if lf13a189=2: vader
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a191
De volgende vragen gaan over uw [lf13a190]. Toen [naam G3] 6 jaar oud was, hoe ver
was het reizen van waar u toen woonde naar het huis van uw [lf13a190]? Neem een
enkele reis met de meest gangbare manier van vervoer. Als u het niet precies weet,
maakt u dan een schatting.
Als u toen niet in hetzelfde land woonde als uw [lf13a190], kiest u voor 'ander land'.
Aantal minuten
integer
-9 Ander land
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a192
Hoeveel boeken waren er toen ongeveer in de woning van uw [lf13a190] aanwezig?
Reken tijdschriften, kranten, of uw schoolboeken niet mee.
1 geen of zeer weinig
2 genoeg om 1 boekenplank te vullen (11-25 boeken)
3 genoeg om 1 boekenkast te vullen (26-100 boeken)
4 genoeg om 2 boekenkasten te vullen (101-200 boeken)
5 genoeg om 2 of meer boekenkasten te vullen (meer dan 200 boeken)

Heterogeneity in the Grandparent Effect

19/45

if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a193 - lf13a198
Kunt u van de volgende zaken aangeven of uw [lf13a190] daar wel eens mee te maken
[hadden/had] toen [naam G3] naar de lagere school ging?
lf13a193 moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen
lf13a194 kapotte spullen niet snel kunnen vervangen
lf13a195 geld moeten lenen voor noodzakelijke uitgaven
lf13a196 achterstand met betalen huur/hypotheek of gas/water/licht
lf13a197 schuldeisers/deurwaarder aan de deur gehad
lf13a198 financiële steun gehad van vrienden of familie
1 ja, vaak
2 ja, soms
3 nee, nooit
4 ik weet het niet
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a199
Hoe zou u de materiële situatie van uw [lf13a190] toen omschrijven?
1 arm
2 eenvoudig maar niet arm
3 gemiddeld welvaartsniveau
4 tamelijk welgesteld
5 zeer welgesteld
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a200
[Pasten/paste] uw [lf13a190] wel eens op [naam G3] toen [if lf13a005=1: hij / if
lf13a005=2: zij] 6 jaar oud was? We bedoelen na school, 's avonds, of in het weekend.
Het maakt niet uit bij wie dat was.
1 nee, nooit
2 ja, heel af en toe
3 ja, ongeveer 1 keer per maand
4 ja, ongeveer 2-3 keer per maand
5 ja, ongeveer wekelijks

if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a201
Ging [naam G3] wel eens bij uw [lf13a190] logeren? Het maakt niet uit of u daar bij
was.
1 nee, nooit
2 ja, heel af en toe
3 ja, 1-2 keer per jaar
4 ja, 3-5 keer per jaar
5 ja, 6-11 keer per jaar of vaker
6 ja, 12 keer per jaar of vaker
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if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a202
Heeft [naam G3] tussen [if lf13a005=1: zijn / if lf13a005=2: haar] 16de en 28de
levensjaar wel eens waardevolle spullen of geld ontvangen van uw [lf13a190]? We
bedoelen hier niet normale verjaardagscadeaus of andere kleine geschenken. Tel een
eventuele erfenis niet mee.
1 ja
2 nee
if Lf13a202=1
lf13a203 - lf13a212
Wat is de reden dat [naam G3] geld en spullen ontving van uw [lf13a190]? U kunt
meerdere opties aanvinken.
lf13a203:hypotheek woning
lf13a204:huur woning
lf13a205:uitzet
lf13a206:studiekosten/collegegeld
lf13a207:jaarlijkse/maandelijkse toelage
lf13a208:incidentele gift
lf13a209:auto
lf13a210:rijbewijs
lf13a211:anders, namelijk:
lf13a212 string
0 nee
1 ja
if lf13a188=1 or lf13a189<>3
lf13a213
Om welk bedrag ging het ongeveer? Tel alle bedragen of waardevolle spullen bij elkaar
op. Als er meerdere malen geld is gegeven, tel dat bij elkaar op. Tel een eventuele
erfenis niet mee.
1 minder dan 1.000 euro
2 1.000-2.000 euro
3 2.000-5.000 euro
4 5.000-10.000 euro
5 10.000-25.000 euro
6 meer dan 25.000 euro
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a214
De volgende vragen gaan over uw vader. Toen [naam G3] 6 jaar oud was, hoe ver was
het reizen van waar u toen woonde naar het huis van uw vader? Neem een enkele reis
met de meest gangbare manier van vervoer. Als u het niet precies weet, maakt u dan
een schatting.
Als u toen niet in hetzelfde land woonde als uw vader, kiest u voor 'ander land'.
Aantal minuten
integer
-9 Ander land
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if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a215
Hoeveel boeken waren er toen ongeveer in de woning van uw vader aanwezig? Reken
tijdschriften, kranten, of uw schoolboeken niet mee.
1 geen of zeer weinig
2 genoeg om 1 boekenplank te vullen (11-25 boeken)
3 genoeg om 1 boekenkast te vullen (26-100 boeken)
4 genoeg om 2 boekenkasten te vullen (101-200 boeken)
5 genoeg om 2 of meer boekenkasten te vullen (meer dan 200 boeken)
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a216 - lf13a221
Kunt u van de volgende zaken aangeven of uw vader daar wel eens mee te maken had
toen [naam G3] naar de lagere school ging?
lf13a216 moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen
lf13a217 kapotte spullen niet snel kunnen vervangen
lf13a218 geld moeten lenen voor noodzakelijke uitgaven
lf13a219 achterstand met betalen huur/hypotheek of gas/water/licht
lf13a220 schuldeisers/deurwaarder aan de deur gehad
lf13a221 financiële steun gehad van vrienden of familie
1 ja, vaak
2 ja, soms
3 nee, nooit
4 ik weet het niet
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a222
Hoe zou u de materiële situatie van uw vader toen omschrijven?
1 arm
2 eenvoudig maar niet arm
3 gemiddeld welvaartsniveau
4 tamelijk welgesteld
5 zeer welgesteld
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a223
Paste uw vader wel eens op [naam G3] toen [if lf13a005=1: hij / if lf13a005=2: zij] 6
jaar oud was? We bedoelen na school, 's avonds, of in het weekend. Het maakt niet uit
bij wie dat was.
1 nee, nooit
2 ja, heel af en toe
3 ja, ongeveer 1 keer per maand
4 ja, ongeveer 2-3 keer per maand
5 ja, ongeveer wekelijks

Heterogeneity in the Grandparent Effect

22/45

if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a224
Ging [naam G3] wel eens bij uw vader logeren? Het maakt niet uit of u daar bij was.
1 nee, nooit
2 ja, heel af en toe
3 ja, 1-2 keer per jaar
4 ja, 3-5 keer per jaar
5 ja, 6-11 keer per jaar of vaker
6 ja, 12 keer per jaar of vaker
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a225
Heeft [naam G3] tussen [if lf13a005=1: zijn / if lf13a005=2: haar] 16de en 28de
levensjaar wel eens waardevolle spullen of geld ontvangen van uw vader? We bedoelen
hier niet normale verjaardagscadeaus of andere kleine geschenken. Tel een eventuele
erfenis niet mee.
1 ja
2 nee
if Lf13a225=1
lf13a226 - lf13a234
Wat is de reden dat [naam G3] geld en spullen ontving van uw vader? U kunt meerdere
opties aanvinken.
lf13a226:hypotheek woning
lf13a227:huur woning
lf13a228:uitzet
lf13a229:studiekosten/collegegeld
lf13a230:jaarlijkse/maandelijkse toelage
lf13a231:incidentele gift
lf13a232:auto
lf13a233:rijbewijs
lf13a234:anders, namelijk:
lf13a235 string
0 nee
1 ja
if (lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a236
Om welk bedrag ging het ongeveer? Tel alle bedragen of waardevolle spullen bij elkaar
op. Als er meerdere malen geld is gegeven, tel dat bij elkaar op. Tel een eventuele
erfenis niet mee.
1 minder dan 1.000 euro
2 1.000-2.000 euro
3 2.000-5.000 euro
4 5.000-10.000 euro
5 10.000-25.000 euro
6 meer dan 25.000 euro
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if (lf13a188=1 or lf13a189=1 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
De volgende vragen gaan over uw moeder.
Hoe vaak nam uw moeder deel aan de volgende activiteiten toen [naam G3] op de
lagere school zat?
lf13a237 Bezoeken van klassiek concert, opera of ballet
lf13a238 Bezoeken van een kunstmuseum
lf13a239 Bezoeken van een theatervoorstelling
lf13a240 Lezen van boeken
1 nooit
2 een enkele keer
3 soms
4 vaak
5 ik weet het niet
if (lf13a188=1 or lf13a189=1 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a241
Hoe vaak had uw moeder contact met [naam G3] in die periode? We bedoelen hier
elkaar zien en spreken, niet bellen of sms-en. Tel de logeerpartijtjes niet mee.
1 nooit
2 ongeveer één keer per jaar
3 enkele keren per jaar
4 ongeveer maandelijks
5 ongeveer wekelijks
6 enkele keren per week
7 vrijwel dagelijks
if (lf13a188=1 or lf13a189=1 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a242
In welke mate was uw moeder betrokken bij de opvoeding van [naam G3]?
1 helemaal niet betrokken
2 nauwelijks betrokken
3 een beetje betrokken
4 redelijk sterk betrokken
5 sterk betrokken
if (lf13a188=1 or lf13a189=1 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a243
Hoe zou u al met al de band die er toen was tussen uw moeder en [naam G3]
omschrijven?
1 zeer zwak
2 zwak
3 niet sterk, niet zwak
4 sterk
5 zeer sterk
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if (lf13a188=1 or lf13a189=2 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
De volgende vragen gaan over uw vader.
Hoe vaak nam uw vader deel aan de volgende activiteiten toen [naam G3] op de lagere
school zat?
lf13a244 Bezoeken van klassiek concert, opera of ballet
lf13a245 Bezoeken van een kunstmuseum
lf13a246 Bezoeken van een theatervoorstelling
lf13a247 Lezen van boeken
1 nooit
2 een enkele keer
3 soms
4 vaak
5 ik weet het niet
if (lf13a188=1 or lf13a189=2 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a248
Hoe vaak had uw vader contact met [naam G3] in die periode? We bedoelen hier elkaar
zien en spreken, niet bellen of sms-en. Tel de logeerpartijtjes niet mee.
1 nooit
2 ongeveer één keer per jaar
3 enkele keren per jaar
4 ongeveer maandelijks
5 ongeveer wekelijks
6 enkele keren per week
7 vrijwel dagelijks
if (lf13a188=1 or lf13a189=2 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a249
In welke mate was uw vader betrokken bij de opvoeding van [naam G3]?
1 helemaal niet betrokken
2 nauwelijks betrokken
3 een beetje betrokken
4 redelijk sterk betrokken
5 sterk betrokken
if (lf13a188=1 or lf13a189=2 or lf13a189=4 or lf13a189=5)
lf13a250
Hoe zou u al met al de band die er toen was tussen uw vader en [naam G3]
omschrijven?
1 zeer zwak
2 zwak
3 niet sterk, niet zwak
4 sterk
5 zeer sterk
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if lf13a153=-9
lf13a251
Is uw moeder overleden voor de geboorte van [naam G3]?
1 ja
2 nee
if ((lf13a153=response and ((lf13a003=1 and lf13a153>lf13a017) or (lf13a003=3 and
lf13a153>lf13a139))) or lf13a251=2)
lf13a252
Heeft [naam G3] iets geërfd van uw moeder?
1 ja
2 nee
if lf13a252=1
lf13a253
Wat is de totale waarde van het geld en bezittingen die [naam G3] heeft geërfd na het
overlijden van uw moeder?
integer euro
if lf13a148=-9
lf13a254
Is uw vader overleden voor de geboorte van [naam G3]?
1 ja
2 nee
if ((lf13a148=response and ((lf13a003=1 and lf13a148>lf13a017) or (lf13a003=3 and
lf13a148>lf13a139))) or lf13a254=2)
lf13a255
Heeft [naam G3] iets geërfd van uw vader?
1 ja
2 nee
if lf13a255=1
lf13a256
Wat is de totale waarde van het geld en bezittingen die [naam G3] heeft geërfd na het
overlijden van uw vader?
integer euro
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lf13a257 – lf13a261
NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.
Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld.
Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:
1 = beslist niet
5 = beslist wel
lf13a257 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?
lf13a258 Vond u de vragen duidelijk?
lf13a259 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?
lf13a260 Vond u het onderwerp interessant?
lf13a261 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?
1 1 beslist niet
22
33
44
5 5 beslist wel
if not (lf13a003=1 or lf13a128=1):
{uitro_nontarget}
Het onderzoek is gericht op panelleden met biologische kinderen van minstens 18 jaar
oud. U valt helaas niet in de doelgroep van dit onderzoek. Gaat u verder naar het einde
van de vragenlijst.
lf13a262
Datum begin vragenlijst
lf13a263
Tijd begin vragenlijst
lf13a264
Datum einde vragenlijst
lf13a265
Tijd einde vragenlijst
Berekende variabele
lf13a266
Duur vragenlijst in seconden
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4

Descriptives

N
lf13a_m Jaar en maand van

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

3129

201312

201401

201316,44

19,374

3129

1

3

1,53

,591

3129

0

1

,83

,372

3129

1

3

1,69

,950

2055

1

7

2,33

1,023

2479

1

2

1,50

,500

2055

1

2

1,51

,500

1709

1

2

1,48

,500

659

1

2

1,52

,500

255

1

2

1,48

,501

87

1

2

1,52

,503

20

1

2

1,70

,470

3

1

2

1,67

,577

de veldwerkperiode
lf13a001 Positie in het
huishouden
lf13a002 Het huishoudhoofd
woont samen met een
partner (gehuwd of
ongehuwd)
lf13a003 Heeft het
huishoudhoofd van dit
huishouden de voormeting
ingevuld en zo ja, heeft
hij/zij kinderen in de
doelgroep
lf13a004 Aantal kinderen
obv voormeting
lf13a005 Geslacht G3 indien
obv voormeting
lf13a006 Geslacht kind 1
obv voormeting
lf13a007 Geslacht kind 2
obv voormeting
lf13a008 Geslacht kind 3
obv voormeting
lf13a009 Geslacht kind 4
obv voormeting
lf13a010 Geslacht kind 5
obv voormeting
lf13a011 Geslacht kind 6
obv voormeting
lf13a012 Geslacht kind 7
obv voormeting
lf13a013 Geslacht kind 8

0

obv voormeting
lf13a014 Geslacht kind 9

0

obv voormeting
lf13a015 Geslacht kind 10

0

obv voormeting
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lf13a016 Welk nummer kind

2055

1

7

1,65

,865

2054

1900

1997

1977,78

10,654

2055

1

4

1,39

,838

2055

1

4

1,77

1,022

lf13a020 havo, mms

2055

1

4

1,67

1,005

lf13a021 vwo, hbs,

2055

1

4

1,67

,995

lf13a022 mbo, kmbo

2055

1

4

1,51

,912

lf13a023 hbo,

2055

1

4

1,62

,966

lf13a024 universiteit

2055

1

4

1,48

,895

lf13a025 postacademisch

2055

1

4

1,09

,414

2054

1900

1997

1976,03

10,718

2054

1

2

1,07

,261

1631

1

2

1,10

,296

1708

1

4

1,41

,861

1708

1

4

1,79

1,024

lf13a031 havo, mms

1708

1

4

1,68

1,005

lf13a032 vwo, hbs,

1708

1

4

1,58

,958

lf13a033 mbo, kmbo

1708

1

4

1,56

,923

lf13a034 hbo,

1708

1

4

1,67

,972

lf13a035 universiteit

1708

1

4

1,40

,819

lf13a036 postacademisch

1708

1

4

1,08

,391

is G3 (indien obv
voormeting)?
lf13a017 Geboortejaar G3
indien obv voormeting
lf13a018 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a019 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a026 Wat is het
geboortejaar van [kind 1]?
lf13a027 Bent u de
biologische ouder van [kind
1]?
lf13a028 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 1]?
lf13a029 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a030 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
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doctorstitel)
lf13a037 Wat is het

1708

1902

1997

1977,39

10,138

1708

1

2

1,07

,260

1385

1

2

1,09

,291

659

1

4

1,40

,852

659

1

4

1,76

1,016

lf13a042 havo, mms

659

1

4

1,67

,987

lf13a043 vwo, hbs,

659

1

4

1,57

,938

lf13a044 mbo, kmbo

659

1

4

1,53

,911

lf13a045 hbo,

659

1

4

1,63

,955

lf13a046 universiteit

659

1

4

1,48

,894

lf13a047 postacademisch

659

1

4

1,11

,467

659

1920

1996

1977,39

10,509

659

1

2

1,11

,318

531

1

2

1,13

,337

255

1

4

1,53

,942

255

1

4

1,78

1,038

lf13a053 havo, mms

255

1

4

1,64

,982

lf13a054 vwo, hbs,

255

1

4

1,49

,913

255

1

4

1,60

,950

geboortejaar van [kind 2]?
lf13a038 Bent u de
biologische ouder van [kind
2]?
lf13a039 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 2]?
lf13a040 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a041 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a048 Wat is het
geboortejaar van [kind 3]?
lf13a049 Bent u de
biologische ouder van [kind
3]?
lf13a050 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 3]?
lf13a051 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a052 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium
lf13a055 mbo, kmbo
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lf13a056 hbo,

255

1

4

1,62

,939

lf13a057 universiteit

255

1

4

1,33

,785

lf13a058 postacademisch

255

1

3

1,06

,338

255

1910

1995

1977,87

10,904

255

1

2

1,25

,432

208

1

2

1,22

,416

87

1

4

1,66

1,044

87

1

4

1,76

1,011

lf13a064 havo, mms

87

1

4

1,78

1,050

lf13a065 vwo, hbs,

87

1

4

1,38

,825

lf13a066 mbo, kmbo

87

1

4

1,52

,887

lf13a067 hbo,

87

1

4

1,60

,933

lf13a068 universiteit

87

1

3

1,11

,416

lf13a069 postacademisch

87

1

3

1,06

,318

87

1956

1995

1979,61

10,936

87

1

2

1,31

,465

69

1

2

1,25

,434

20

1

4

1,80

1,152

20

1

4

2,15

1,089

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a059 Wat is het
geboortejaar van [kind 4]?
lf13a060 Bent u de
biologische ouder van [kind
4]?
lf13a061 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 4]?
lf13a062 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a063 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a070 Wat is het
geboortejaar van [kind 5]?
lf13a071 Bent u de
biologische ouder van [kind
5]?
lf13a072 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 5]?
lf13a073 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a074 mavo, ulo, mulo,
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vmbo-t/gemengd
lf13a075 havo, mms

20

1

3

1,50

,827

lf13a076 vwo, hbs,

20

1

4

1,50

,946

lf13a077 mbo, kmbo

20

1

3

1,20

,616

lf13a078 hbo,

20

1

3

1,45

,826

lf13a079 universiteit

20

1

3

1,30

,733

lf13a080 postacademisch

20

1

1

1,00

,000

20

1966

1995

1980,90

10,372

20

1

2

1,20

,410

16

1

2

1,13

,342

3

1

1

1,00

,000

3

3

4

3,33

,577

lf13a086 havo, mms

3

1

1

1,00

,000

lf13a087 vwo, hbs,

3

1

1

1,00

,000

lf13a088 mbo, kmbo

3

1

4

3,00

1,732

lf13a089 hbo,

3

1

1

1,00

,000

lf13a090 universiteit

3

1

1

1,00

,000

lf13a091 postacademisch

3

1

1

1,00

,000

3

1986

1995

1989,00

5,196

3

1

1

1,00

,000

2

1

1

1,00

,000

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a081 Wat is het
geboortejaar van [kind 6]?
lf13a082 Bent u de
biologische ouder van [kind
6]?
lf13a083 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 6]?
lf13a084 lbo,
huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a085 mavo, ulo, mulo,
vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a092 Wat is het
geboortejaar van [kind 7]?
lf13a093 Bent u de
biologische ouder van [kind
7]?
lf13a094 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
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van [kind 7]?
lf13a095 lbo,

0

huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a096 mavo, ulo, mulo,

0

vmbo-t/gemengd
lf13a097 havo, mms

0

lf13a098 vwo, hbs,

0

atheneum, gymnasium
lf13a099 mbo, kmbo

0

lf13a100 hbo,

0

kandidaatsexamen
lf13a101 universiteit

0

lf13a102 postacademisch

0

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a103 Wat is het

0

geboortejaar van [kind 8]?
lf13a104 Bent u de

0

biologische ouder van [kind
8]?
lf13a105 Is de partner waar

0

u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 8]?
lf13a106 lbo,

0

huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a107 mavo, ulo, mulo,

0

vmbo-t/gemengd
lf13a108 havo, mms

0

lf13a109 vwo, hbs,

0

atheneum, gymnasium
lf13a110 mbo, kmbo

0

lf13a111 hbo,

0

kandidaatsexamen
lf13a112 universiteit

0

lf13a113 postacademisch

0

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a114 Wat is het

0

geboortejaar van [kind 9]?
lf13a115 Bent u de

Heterogeneity in the Grandparent Effect

0

33/45

biologische ouder van [kind
9]?
lf13a116 Is de partner waar

0

u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 9]?
lf13a117 lbo,

0

huishoudschool, lhno,
vmbo-praktijk/kader
lf13a118 mavo, ulo, mulo,

0

vmbo-t/gemengd
lf13a119 havo, mms

0

lf13a120 vwo, hbs,

0

atheneum, gymnasium
lf13a121 mbo, kmbo

0

lf13a122 hbo,

0

kandidaatsexamen
lf13a123 universiteit

0

lf13a124 postacademisch

0

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a125 Wat is het

0

geboortejaar van [kind 10]?
lf13a126 Bent u de

0

biologische ouder van [kind
10]?
lf13a127 Is de partner waar

0

u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [kind 10]?
lf13a128 Hebt u één of

1074

1

3

1,81

,752

423

1

7

2,12

1,016

424

1

2

1,49

,501

424

1

4

1,39

,841

meer biologische kinderen
van minstens 18 jaar oud?
Als het kind in december 18
wordt, telt u hem/haar ook
mee.
lf13a129 Hoeveel eigen
kinderen van minimaal 18
jaar hebt u?
lf13a130 Geeft u ook het
geslacht van dit kind aan.
lf13a131 lbo,
huishoudschool, lhno,
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vmbo-praktijk/kader
lf13a132 mavo, ulo, mulo,

424

1

4

1,68

,998

lf13a133 havo, mms

424

1

4

1,68

,997

lf13a134 vwo, hbs,

424

1

4

1,61

,984

lf13a135 mbo, kmbo

424

1

4

1,59

,923

lf13a136 hbo,

424

1

4

1,59

,892

lf13a137 universiteit

424

1

4

1,40

,819

lf13a138 postacademisch

424

1

4

1,07

,358

423

1955

1997

1982,37

10,188

387

1

2

1,14

,350

2439

0

13

1,79

2,109

2439

0

14

1,69

1,846

2198

0

100

4,27

6,664

2184

0

100

4,08

5,272

2245

1873

1955

1917,54

12,330

187

2

10

6,61

1,333

2461

1

2

1,87

,339

1998

1912

2013

1987,88

15,815

103

6

16

13,21

1,696

vmbo-t/gemengd

atheneum, gymnasium

kandidaatsexamen

(bv. notariaat, artsexamen,
doctorstitel)
lf13a139 Wat is het
geboortejaar van [G3]?
lf13a140 Is de partner waar
u momenteel mee samen
woont de biologische ouder
van [G3]?
lf13a141 In het gezin
waarin u opgroeide, hoeveel
broers en zussen woonden
daar die ouder waren dan
u?
lf13a142 En hoeveel broers
en zussen woonden daar
die jonger waren dan u?
lf13a143 Hoeveel neven en
nichten hebt u die ouder
zijn dan [G3]?
lf13a144 En hoeveel neven
en nichten zijn jonger dan
[G3]?
lf13a145 Wat is het
geboortejaar van uw vader?
lf13a146 Welk decennium is
uw vader geboren?
lf13a147 Is uw vader nog in
leven?
lf13a148 In welk jaar is uw
vader overleden?
lf13a149 Welk decennium is
uw vader overleden?
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lf13a150 Wat is het

2287

1885

1957

1920,39

12,027

150

4

14

6,98

1,504

2469

1

2

1,74

,441

1708

1910

2013

1994,06

14,264

82

9

15

13,67

1,306

2477

1

11

5,60

3,395

2477

1

3

1,12

,462

178

1

3

1,69

,825

50

0

24

7,22

5,373

2477

1

11

5,64

3,000

2477

1

2

1,06

,244

2320

1

11

5,79

3,008

2320

1

9

3,80

2,319

geboortejaar van uw
moeder?
lf13a151 Welk decennium is
uw moeder geboren?
lf13a152 Is uw moeder nog
in leven?
lf13a153 In welk jaar is uw
moeder overleden?
lf13a154 Welk decennium is
uw moeder overleden?
lf13a155 Wat was het
eerste serieuze beroep van
[G3] nadat [hij/zij] gestopt
was met voltijds
dagonderwijs?
lf13a157 Woonde [G3] bij u
in huis toen [hij/zij] naar de
lagere school ging?
lf13a158 Wat was de reden
daarvoor?
lf13a159 Hoeveel jaar hebt
u met [G3] in hetzelfde huis
gewoond tot [hij/zij] naar
de middelbare school ging,
gerekend vanaf [zijn/haar]
geboorte?
lf13a160 Wat was uw
beroep toen [G3] naar de
lagere school ging? Als u op
dat moment geen werk had,
gaat het om het beroep dat
u daarvoor had.
lf13a162 Woonde u op enig
moment met een partner
samen toen [G3] naar de
lagere school ging?
lf13a163 Wat was het
beroep van uw toenmalige
partner toen [G3] naar de
lagere school ging?
lf13a165 Wat is het door uw
toenmalige partner hoogst
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behaalde opleidingsniveau?
Als u meerdere partners
hebt gehad in die periode
kiest u de partner met wie
u het langst samen was.
lf13a166 Bezoeken van

2306

1

4

1,63

,872

2310

1

4

1,98

,929

2312

1

4

2,21

,916

lf13a169 Lezen van boeken

2322

1

4

3,34

,919

lf13a170 Hoeveel boeken

2334

1

5

3,19

1,164

2334

1

3

2,60

,585

2334

1

3

2,69

,528

2334

1

3

2,85

,385

2334

1

3

2,96

,223

2334

1

3

2,97

,203

2334

1

3

2,88

,351

2334

1

5

2,88

,677

2031

1

9

4,33

3,192

182

1

3

2,01

,504

klassiek concert, opera of
ballet
lf13a167 Bezoeken van een
kunstmuseum
lf13a168 Bezoeken van een
theatervoorstelling

waren er toen ongeveer in
uw woning aanwezig?
Reken tijdschriften,
kranten, of uw
schoolboeken niet mee.
lf13a171 moeite hebben de
eindjes aan elkaar te
knopen
lf13a172 kapotte spullen
niet snel kunnen vervangen
lf13a173 geld moeten lenen
voor noodzakelijke uitgaven
lf13a174 achterstand met
betalen huur/hypotheek of
gas/water/licht
lf13a175
schuldeisers/deurwaarder
aan de deur gehad
lf13a176 financiële steun
gehad van vrienden of
familie
lf13a177 Hoe zou u de
materiële situatie van uw
gezin toen omschrijven?
lf13a178 Wat is het door uw
vader hoogst behaalde
opleidingsniveau?
lf13a179 In welk van deze
categorieën valt het door
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uw vader hoogst behaalde
opleidingsniveau?
lf13a180 Wat was het

2326

1

11

6,80

2,803

36

1

4

2,19

,980

2164

1

9

3,77

3,446

104

1

3

1,80

,490

2311

1

11

9,28

2,421

31

1

4

2,23

,717

2476

1

2

1,33

,469

809

1

5

2,04

1,236

Lf13a191 Aantal minuten:

2244

0

9999999

4501,19

211099,428

Lf13a192 Hoeveel boeken

2360

1

5

2,49

1,188

2104

1

3

2,70

,545

2118

1

3

2,75

,508

beroep van uw vader toen
[G3] op de lagere school
zat?
lf13a182 In welk van deze
categorieën valt het beroep
van uw vader toen [G3] op
de lagere school zat te
plaatsen?
lf13a183 Wat is het door uw
moeder hoogst behaalde
opleidingsniveau?
lf13a184 In welk van deze
categorieën valt het door
uw moeder hoogst behaalde
opleidingsniveau?
lf13a185 Wat was het
beroep van uw moeder toen
[G3] op de lagere school
zat?
lf13a187 In welk van deze
categorieën valt het beroep
van uw moeder toen [G3]
op de lagere school zat te
plaatsen?
lf13a188 Woonden uw
biologische ouders bij
elkaar toen [G3] 6 jaar oud
was?
lf13a189 Wat was daarvoor
de reden?

waren er toen ongeveer in
de woning van uw
[ouders/moeder/vader]
aanwezig?
Lf13a193 moeite hebben de
eindjes aan elkaar te
knopen
Lf13a194 kapotte spullen
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niet snel kunnen vervangen
Lf13a195 geld moeten

2046

1

3

2,92

,312

2095

1

3

2,97

,203

2090

1

3

2,98

,170

2036

1

3

2,93

,273

2360

1

5

2,68

,765

2360

1

5

1,92

1,165

2360

1

6

2,13

1,395

2360

1

2

1,84

,365

374

0

1

,00

,052

374

0

1

,01

,089

lenen voor noodzakelijke
uitgaven
Lf13a196 achterstand met
betalen huur/hypotheek of
gas/water/licht
Lf13a197
schuldeisers/deurwaarder
aan de deur gehad
Lf13a198 financiële steun
gehad van vrienden of
familie
Lf13a199 Hoe zou u de
materiële situatie van uw
[ouders/moeder/vader]
toen omschrijven?
Lf13a200 [Pasten/paste] uw
[ouders/moeder/vader] wel
eens op [G3] toen [hij/zij] 6
jaar oud was? We bedoelen
na school, s avonds, of in
het weekend. Het maakt
niet uit bij wie dat was.
Lf13a201 Ging [G3] wel
eens bij uw
[ouders/moeder/vader]
logeren? Het maakt niet uit
of u daar bij was.
Lf13a202 Heeft [G3] tussen
[zijn/haar] 16de en 28de
levensjaar wel eens
waardevolle spullen of geld
ontvangen van uw
[ouders/moeder/vader]?
Lf13a203 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. hypotheek
woning
Lf13a204 Wat is de reden
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dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. huur woning
Lf13a205 Wat is de reden

374

0

1

,08

,276

374

0

1

,03

,169

374

0

1

,05

,209

374

0

1

,72

,451

374

0

1

,05

,214

374

0

1

,08

,276

dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. uitzet
Lf13a206 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken.
studiekosten/collegegeld
Lf13a207 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken.
jaarlijkse/maandelijkse
toelage
Lf13a208 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. incidentele gift
Lf13a209 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. auto
Lf13a210 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
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aanvinken. rijbewijs
Lf13a211 Wat is de reden

374

0

1

,12

,329

374

1

6

1,52

,887

Lf13a214 Aantal minuten:

127

0

99999999

794529,69

8873286,809

Lf13a215 Hoeveel boeken

153

1

5

2,18

1,325

88

1

3

2,64

,591

86

1

3

2,73

,562

84

1

3

2,81

,452

86

1

3

2,86

,411

86

1

3

2,88

,357

82

1

3

2,87

,377

153

1

5

2,64

,886

153

1

5

1,18

,650

dat [G3] geld en spullen
ontving van uw
[ouders/moeder/vader]? U
kunt meerdere opties
aanvinken. anders,
namelijk:
Lf13a213 Om welk bedrag
ging het ongeveer? Tel alle
bedragen of waardevolle
spullen bij elkaar op. Als er
meerdere malen geld is
gegeven, tel dat bij elkaar
op. Tel een eventuele
erfenis niet mee.

waren er toen ongeveer in
de woning van uw vader
aanwezig?
Lf13a216 moeite hebben de
eindjes aan elkaar te
knopen
Lf13a217 kapotte spullen
niet snel kunnen vervangen
Lf13a218 geld moeten
lenen voor noodzakelijke
uitgaven
Lf13a219 achterstand met
betalen huur/hypotheek of
gas/water/licht
Lf13a220
schuldeisers/deurwaarder
aan de deur gehad
Lf13a221 financiële steun
gehad van vrienden of
familie
Lf13a222 Hoe zou u de
materiële situatie van uw
vader toen omschrijven?
Lf13a223 Paste uw vader
wel eens op [G3] toen
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[hij/zij] 6 jaar oud was?
Lf13a224 Ging [G3] wel

153

1

6

1,16

,619

153

1

2

1,94

,236

9

0

0

,00

,000

9

0

0

,00

,000

9

0

0

,00

,000

9

0

0

,00

,000

9

0

1

,22

,441

9

0

1

,67

,500

eens bij uw vader logeren?
Het maakt niet uit of u daar
bij was.
Lf13a225 Heeft [G3] tussen
[zijn/haar] 16de en 28de
levensjaar wel eens
waardevolle spullen of geld
ontvangen van uw vader?
Lf13a226 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. hypotheek
woning
Lf13a227 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. huur woning
Lf13a228 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. uitzet
Lf13a229 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken.
studiekosten/collegegeld
Lf13a230 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken.
jaarlijkse/maandelijkse
toelage
Lf13a231 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
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aanvinken. incidentele gift
Lf13a232 Wat is de reden

9

0

0

,00

,000

9

0

1

,22

,441

9

0

1

,11

,333

9

1

3

1,22

,667

2105

1

4

1,38

,752

2098

1

4

1,40

,741

2107

1

4

1,57

,815

Lf13a240 Lezen van boeken

2127

1

4

2,60

1,199

Lf13a241 Hoe vaak had uw

2232

1

7

4,13

1,534

2232

1

5

2,10

1,039

dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. auto
Lf13a233 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. rijbewijs
Lf13a234 Wat is de reden
dat [G3] geld en spullen
ontving van uw vader? U
kunt meerdere opties
aanvinken. anders,
namelijk:
Lf13a236 Om welk bedrag
ging het ongeveer? Tel alle
bedragen of waardevolle
spullen bij elkaar op. Als er
meerdere malen geld is
gegeven, tel dat bij elkaar
op. Tel een eventuele
erfenis niet mee.
Lf13a237 Bezoeken van
klassiek concert, opera of
ballet
Lf13a238 Bezoeken van een
kunstmuseum
Lf13a239 Bezoeken van een
theatervoorstelling

moeder contact met [G3] in
die periode? We bedoelen
hier elkaar zien en spreken,
niet bellen of sms-en. Tel
de logeerpartijtjes niet
mee.
Lf13a242 In welke mate
was uw moeder betrokken
bij de opvoeding van [G3]?
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Lf13a243 Hoe zou u al met

2232

1

5

3,22

1,047

1807

1

4

1,32

,692

1798

1

4

1,36

,713

1802

1

4

1,46

,763

Lf13a247 Lezen van boeken

1819

1

4

2,25

1,199

Lf13a248 Hoe vaak had uw

1948

1

7

3,80

1,677

1948

1

5

1,95

1,041

1948

1

5

2,99

1,130

109

1

2

1,92

,277

1619

1

2

1,86

,348

228

0

70000

1539,40

5583,058

137

1

2

1,80

,405

1631

1

2

1,92

,278

138

0

25000

1419,02

3233,945

2476

1

5

2,25

1,404

al de band die er toen was
tussen uw moeder en [G3]
omschrijven?
Lf13a244 Bezoeken van
klassiek concert, opera of
ballet
Lf13a245 Bezoeken van een
kunstmuseum
Lf13a246 Bezoeken van een
theatervoorstelling

vader contact met [G3] in
die periode?
Lf13a249 In welke mate
was uw vader betrokken bij
de opvoeding van [G3]?
Lf13a250 Hoe zou u al met
al de band die er toen was
tussen uw vader en [G3]
omschrijven?
lf13a251 Is uw moeder
overleden voor de geboorte
van [G3]?
lf13a252 Heeft [G3] iets
geërfd van uw moeder?
lf13a253 Wat is de totale
waarde van het geld en
bezittingen die [G3] heeft
geërfd na het overlijden van
uw moeder?
lf13a254 Is uw vader
overleden voor de geboorte
van [G3]?
lf13a255 Heeft [G3] iets
geërfd van uw vader?
lf13a256 Wat is de totale
waarde van het geld en
bezittingen die [G3] heeft
geërfd na het overlijden van
uw vader?
lf13a257 Vond u het
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moeilijk om de vragen te
beantwoorden?
lf13a258 Vond u de vragen

2476

1

5

4,13

1,095

2476

1

5

3,14

1,271

2476

1

5

3,63

1,136

2476

1

5

3,67

1,144

3126

1

2

1,90

,295

3129

00:00:05

23:59:08

15:47:46

04:18:30,460

3126

00:02:22

23:58:42

15:55:09

04:25:03,686

3126

11

1917263

11140,70

95890,134

duidelijk?
lf13a259 Heeft de
vragenlijst u aan het
denken gezet?
lf13a260 Vond u het
onderwerp interessant?
lf13a261 Vond u het
plezierig om de vragen in te
vullen?
opm Hebt u nog
opmerkingen over deze
vragenlijst?
Lf13a263 Tijd begin
vragenlijst
Lf13a265 Tijd einde
vragenlijst
lf13a266 Duur in seconden
Valid N (listwise)
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