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Instructies voor het invullen van de vragenlijst 
 
Deze vragenlijst mag alleen worden ingevuld door de gekozen persoon uit het huishouden. Het gaat 
om de persoonlijke situatie en opvattingen, niet om die van anderen!! 
 
Bij elke vraag moet u (rechts) een cirkel plaatsen om het cijfer dat bij uw antwoord hoort. Zie 
onderstaand voorbeeld. 

A2. Bent u man of vrouw? Man  1 

  Vrouw 
  

2 

 
In sommige gevallen moet u een jaartal, cijfer of een bedrag invullen. Zie onderstaand voorbeeld. 

A3. Wanneer bent u geboren? Let wel: de vragenlijst is alleen voor 
personen van 21 -74 jaar  

a. 
Dag 

b. 
Maand 

c. 
Jaar 

  .. .. 19 .. 

 
Kiest u voor de optie ‘anders, nl ….’, dan moet u uw antwoord daar ook bij schrijven. Zie 
onderstaand voorbeeld. 

A5. Hoe vaak bezoekt u een godsdienstige 
bijeenkomst? (kerk, moskee, tempel, synagoge, ..)  

Enkele keren per week 
1 

  1x per week 2 

  2 @ 3x per maand 3 

  1x per jaar 4 

  Minder dan 1x per jaar 5 

  Nooit  6 

  Anders, n.l. …………………………….  
 

7 

 
 
Als u nog vragen hebt mag u bellen op tel. 465558 toestel 497/498 
 
Dank u voor uw medewerking!!

De Familie- en Gezinssituatie van de Surinaamse Bevolking 
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A. ALGEMENE INFORMATIE VAN DE RESPONDENT 

 

A1. In welk district woont u? (omcirkel 1 antwoord) Paramaribo 1 

  Wanica  2 

  Commewijne 3 

  Saramacca  4 

  Coronie  5 

  Nickerie  6 

  Para  7 

  Brokopondo  8 

  Marowijne  9 

  Sipaliwini  10 

 

A2. Bent u man of vrouw? Man  1 

  Vrouw  2 

 

A3. Wanneer bent u geboren? Let wel: de vragenlijst is alleen 
bestemd voor personen van 21 - 74 jaar  

Dag Maand Jaar  

      19 … 

 

A4. Wat is uw geloof?  Geen religie 1 

  Rooms Katholiek  (RK) 2 

  Protestant: EBG 3 

  Protestant: Nederlands Hervormd 4 

  Protestant: Volle Evangelie 5 

  Overige Christen, nl……………………………. 6 

  Jodendom  7 

  Islam: Oostbidders 8 

  Islam: Westbidders 9 

  Boeddhisme  10 

  Hindoeïsme: Sanatana Dharma 11 

  Hindoeïsme: Arya Samaj 12 

  Overige religie, te weten  
……………………………………………………… 
 

13 

  Wil niet zeggen 99 

 

A5. Hoe vaak bezoekt u een godsdienstige 
bijeenkomst? (kerk, moskee, mandir, 
synagoge, ..) 

Enkele keren per week 1 

 1x per week 2 

 2 à 3x per maand 3 

 1 keer per maand 4 

  Enkele keren per jaar 5 

  1x per jaar 6 

  Minder dan 1x per jaar 7 

  Nooit  8 

  Anders, n.l. ……………………………………… 9 
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B. GEZIN VAN HERKOMST 

 

B1. Hoeveel broers en zusters heeft u (uzelf NIET meetellen)? 
Let op: halfbroers/-zussen, pleegbroers/-zussen, stiefbroers/- 
zussen WEL meetellen. Ook de broers/zussen die niet meer 
leven moet u meetellen. 

a. Aantal broers 
 

.. .. 

 
b. Aantal zussen .. .. 

 

B2. Hoe oud is de nog in leven zijnde (volle/half-/pleeg-/stief-) 
broer of zus met wie u het minst in leeftijd verschilt? Is dat 
een broer of een zus? 

a. Is het een 
broer of zus? 

Broer 1 

Zus 2 

Geen 3 

  b. Leeftijd   

 

B3. Heeft deze broer/zus dezelfde vader en moeder als u? 
Nee, is pleeg-/adoptie 
broer/ zus 

1 

  Nee, is halfbroer/-zus 2 

  Ja, zelfde ouders  3 

  Heeft geen broer/zus 98 

 

B4  Bij wie woonde u toen u 12 jaar oud was? Bij wie woonde deze broer/zus toen die 12 jaar 
oud was? 

…. woonde bij a. Uzelf b. Broer/Zus 

 Biologische moeder en biologische vader 1 1 

 Alleen biologische moeder 2 2 

 Alleen biologische vader 3 3 

 Biologische moeder en stiefvader 4 4 

 Biologische vader en stiefmoeder 5 5 

 Pleeggezin  6 6 

 Kindertehuis  7 7 

 Internaat  8 8 

  Anders 9 9 

 Indien anders, vul in .................. ............... 

 Heeft geen broer/zus  98 

 

B
5
. 

Toen u 12 jaar oud was, in welk district woonde U toen? En Uw broer/zus toen die 12 jaar was? 

District a. Uzelf b. Broer/Zus 

 Paramaribo  1 1 

 Wanica  2 2 

 Commewijne  3 3 

 Saramacca 4 4 

 Coronie  5 5 

 Nickerie  6 6 

 Para  7 7 

 Brokopondo  8 8 

 Marowijne 9 9 

 Sipaliwini  10 10 

 Buiten Suriname 97 97 
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 Heeft geen broer/zus   98 

 

B6. Tot welk bevolkingsgroep rekent u …………. 

 
Bevolkingsgroep a: uzelf 

b: de broer/zus 
die net voor of 
na u volgt 

c: uw moeder d. uw vader e: uw partner 

Creool  1 1 1 1 1 

Hindoestaan  2 2 2 2 2 

Javaan 3 3 3 3 3 

Marron  4 4 4 4 4 

Inheems   5 5 5 5 5 

Chinees  6 6 6 6 6 

Gemengd  7 7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 8 

Indien anders, vul in ... ...... ........ ....... ....... ...... 

Heeft geen broer/zus, 
geen partner 

 
98   98 

Weet niet  99 99 99  

 

B7. Wat is het geboorteland van .. 

Geboorteland a. uzelf 
b: de broer/ zus 
net na/ voor u 

c: uw 
moeder 

d.uw vader 
e: uw 

partner 

Suriname  1 1 1 1 1 

Nederland  2 2 2 2 2 

Guyana 3 3 3 3 3 

Frans-Guyana 4 4 4 4 4 

Brazilie  5 5 5 5 5 

Nederlandse Antillen 6 6 6 6 6 

Haïti  7 7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 8 

Indien anders, vul in… .................... ...................... ................... ………...... ................. 

Heeft geen broer/zus, 
geen partner 

 
98   98 

Weet niet  99 99 99 99 

  

B8. Wat is het geboortedistrict van: 

Geboortedistrict 
a. Uzelf b: de broer/ zus 

net na/ voor u 
c: uw 

moeder 
d: uw  
vader 

e. uw 
partner 

Paramaribo  1 1 1 1 1 

Wanica  2 2 2 2 2 

Commewijne  3 3 3 3 3 

Saramacca 4 4 4 4 4 

Coronie  5 5 5 5 5 

Nickerie  6 6 6 6 6 

Para  7 7 7 7 7 

Brokopondo  8 8 8 8 8 

Marowijne 9 9 9 9 9 

Sipaliwini   10 10 10 10 10 

Heeft geen broer/zus, 
geen partner, niet in 

98 98 98 98 98 
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Suriname geboren 

Weet niet  99 99 99 99 

C. OPLEIDING 

 
C.1. OPLEIDING VAN DE RESPONDENT 
 

C1. Wat is op dit moment uw 
belangrijkste bezigheid? 

Scholier / student 1 

 Werkt: stagiair(e) 2 

 Werkt: hosselt 3 

  Werkt: vaste baan 4 

  Werkzoekend/werkloos 5 

  Werkt niet, vanwege zorgtaken 6 

  Arbeidsongeschikt / Ziek 7 

  Gepensioneerd 8 

  Anders, nl…………………… 
 

9 
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C2. Kunt U aangeven welke opleidingen U in uw leven allemaal gevolgd hebt? Geef ook aan 
hoe oud u was en in welk land u deze opleidingen hebt afgemaakt. 

Opleiding 
Leeftijd 

Afgemaakt? In welk land afgemaakt? 
Begin Einde 

BO (buitengewoon 
onderwijs) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

GLO (lagere school)   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

ENO (nijverheids-
onderwijs) 

  
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

LTO (lager technisch 
onderwijs) 

  
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

LBGO/ULO   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

MULO   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Pedagogische 
instellingen 
(kweekschool) 

  
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

IMEO (handels- 
school) 

  
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Natin /AMTO   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

HAVO    
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

VWO   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

HBO (JTV, AHKCO, 
PTC, IOL) 

  
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Universiteit   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Anders, nl……………….   
1 – Nee 
2 - Ja 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

 

C3. Indien u nooit naar school bent 
geweest: Kunt u wel lezen en 

Neen ik kan niet lezen en schrijven 1 

 Ja, ik kan wel lezen maar niet schrijven 2 
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 schrijven? Ja, ik kan lezen en schrijven 3 

 

C4. Indien u de laatst genoten 
opleiding NIET HEBT 
AFGEMAAKT, wat is de 
belangrijkste reden daarvoor? 

Ik kon het niveau niet aan/ben gezakt voor het 
examen 

1 

 Ik had geen zin meer 2 

 Ik werd weggestuurd 3 

 Ik kon een baan krijgen en had de opleiding 
daarvoor niet nodig 

4 

  Ik moest vanwege familieomstandigheden gaan 
werken/zorgtaken gaan verrichten 

5 

  Ik ging trouwen 6 

  Anders  7 

  Indien anders, geef de reden aan 
……………………… 

 

  Nog in opleiding 98 

 

C5.  Wat is de hoogst genoten schoolopleiding van uw broer/zus? Let wel: de opleiding hoeft 
niet perse met een diploma/getuigschrift te zijn afgerond. 

Hoogste schoolopleiding   Broer: 

 Nooit naar school gegaan: kan niet lezen / schrijven 0 

 Nooit naar school gegaan: kan wel lezen / schrijven 1 

 BO (buitengewoon onderwijs) 2 

 GLO (lagere school) 3 

 ENO (nijverheidsonderwijs) 4 

 LTO (lager technisch onderwijs) 5 

 LBGO/ULO 6 

 MULO 7 

 Pedagogische instellingen (kweekschool) 8 

 IMEO (handelsschool) 9 

 Natin /AMTO 10 

 HAVO  11 

 VWO 12 

 HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) 13 

 Universiteit 14 

 Anders 15 

 Indien anders, vul in welke andere opleiding ……………… 
 

 Heeft geen broer/zus 98 

 Weet niet 99 

 

C6 Heeft uw broer/zus deze opleiding 
afgemaakt? 

Neen  1 

 Ja  2 

 Geen broer/zus 98 

 

C7.  Als uw broer/zus deze opleiding heeft afgemaakt: hoe oud was uw broer/zus toen? Let wel: 
Indien hij/zij deze opleiding niet heeft afgemaakt: geef aan hoe oud hij/zij was toen hij/zij de 
hoogste opleiding afmaakte.  

   Leeftijd broer/zus bij hoogste opleiding 
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OPLEIDING VAN DE OUDERS 
 
NB: ook als uw ouders niet meer in leven zijn moet u deze vraag invullen  
 

C8.  Wat is de hoogst genoten schoolopleiding van uw moeder? En van Uw vader? Let wel: de 
opleiding hoeft niet perse met een diploma/getuigschrift te zijn afgerond 

Hoogste schoolopleiding  a. uw moeder b. uw vader 

 Nooit naar school gegaan: kan niet lezen / 
schrijven 

0 0 

 Nooit naar school gegaan: kan wel lezen / 
schrijven 

1 1 

 BO (buitengewoon onderwijs) 2 2 

 GLO (lagere school) 3 3 

 ENO (nijverheidsonderwijs) 4 4 

 LTO (lager technisch onderwijs) 5 5 

 LBGO/ULO 6 6 

 MULO 7 7 

 Pedagogische instellingen (kweekschool) 8 8 

 IMEO (handelsschool) 9 9 

 Natin /AMTO 10 10 

 HAVO  11 11 

 VWO 12 12 

 HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) 13 13 

 Universiteit 14 14 

 Anders 15 15 

 
Indien anders, vul in welke andere opleiding 

 
…………. 

 
…….……. 

 Weet niet 99 99 

 
 

D. MIGRATIE 

 

D1. Hebt u uw hele leven in Suriname gewoond? Neen  1 

  Ja  2 

 

D2.   Geef aan in welke periode u NIET in Suriname hebt gewoond. 

D3. In welk land verbleef u toen? 

Perio
- de 

D2. In het 
buitenland 

D3. In welk land was dat? Omcirkel slechts 1 land per regel 

Begin-
leeftijd 

Eind-
leeftijd 

Nederland Overig 
Europees 

land 

USA Nederl. 
Antillen 

Caribisch 
gebied 

Anders 

1e  .. .. .. .. 1 2 3 4 5 6 

2e  .. .. .. .. 1 2 3 4 5 6 

3e  .. .. .. .. 1 2 3 4 5 6 

4e   .. .. .. .. 1 2 3 4 5 6 
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Nooit in het buitenland 98 

 
 

D4. Waar woont Uw broer/zus momenteel? 
Slechts 1 antwoord mogelijk 

Suriname 0 

 Nederland 1 

  Overig Europees land 2 

  USA  3 

  Nederlandse Antillen  4 

  Caribisch gebied 5 

  Anders, nl ………………………………….. 6 

  Heeft geen broer/zus 98 

  Weet niet 99 

 
 

E. BEROEPEN  

 
BEROEPEN VAN DE RESPONDENT  
 
Let wel: Deze vragen gaan allemaal over uw EERSTE beroep 
 

E1. Hoe oud was u toen u VOOR HET EERST begon te werken? Let 
wel: het gaat om de eerste baan na afloop van de opleiding. 
Vakantiejobs en bijbaantjes tijdens de opleiding tellen niet mee. 

.. .. 

  Nooit gewerkt              98 

 

E2.  De volgende vragen gaan over uw EERSTE baan? (Toen u voor het eerst echt begon te 
werken) (NB: Hosselen is ook een baan) 

a. Bij wat voor soort bedrijf/ Overheid  1 

 instelling werkte U? Parastatale organisatie 2 

  Particulier bedrijf 3 

  Eigenaar van bedrijf 4 

  Meewerkend in familiebedrijf 5 

  Hosselt: geen vast bedrijf 6 

  Anders, ……………………….. 7 

  Nooit gewerkt 98 
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b.  
Welke van de volgende beroepen 
had u toen? 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep 
(bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

 Hoger leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, 
manager groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar, 
vakbondsfunctionaris) 

2 

 Administratief (bijvoorbeeld: 
secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, 
office manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

 Commercieel (bijvoorbeeld:verkoopleider, inkoper, 
winkelier, winkelbediende, verzekeringsagent) 

4 

 Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  
restauranteigenaar, politieagent, horecabediening, 
kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, 
hulpverpleegkundige) 

5 

 Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, 
automonteur, drukker, elektricien, kleermaker, 
machinebankwerker) 

6 

 Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: 
metselaar, buschauffeur,  timmerman, bakker, 
metaalbewerker) 

7 

 Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, 
kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

 Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, 
tractorbestuurder) 

9 

 Agrarische ondernemers en leidinggevenden, 
zelfstandige landbouwer 

10 

 Nooit betaald werk gehad 98 

c. 
 

Wat deed u precies? (wat waren 
uw functie en  belangrijkste taken 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

d. Aantal ondergeschikten?  

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding 1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt 98 

 

E3.  De volgende vragen gaan over uw HUIDIGE baan of VORIGE baan indien U momenteel niet 
werkt?  (NB: Hosselen is ook een baan) 

a. Bij wat voor soort bedrijf/ Overheid  1 

 instelling werkt/werkte U? Parastatale organisatie 2 

  Particulier bedrijf 3 

  Eigenaar van bedrijf 4 

  Meewerkend in familiebedrijf 5 

  Hosselt: geen vast bedrijf 6 

  Anders, ……………………….. 7 

  Nooit gewerkt 98 
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b.  Welke van de volgende beroepen 
heeft u momenteel? Als u nu niet 
werkt: welk beroep had u in uw 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep 
(bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

 laatste baan? Hoger leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, 
manager groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar, 
vakbondsfunctionaris) 

2 

 Administratief (bijvoorbeeld: 
secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, 
office manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

 Commercieel (bijvoorbeeld:verkoopleider, inkoper, 
winkelier, winkelbediende, verzekeringsagent) 

4 

 Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  
restauranteigenaar, politieagent, horecabediening, 
kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, 
hulpverpleegkundige) 

5 

 Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, 
automonteur, drukker, elektricien, kleermaker, 
machinebankwerker) 

6 

 Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: 
metselaar, buschauffeur,  timmerman, bakker, 
metaalbewerker) 

7 

 Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, 
kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

 Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, 
tractorbestuurder) 

9 

 Agrarische ondernemers en leidinggevenden, 
zelfstandige landbouwer 

10 

 Nooit betaald werk gehad 98 

c. 
 

Wat doet/deed u daar precies? 
(wat zijn/waren uw functie en  
belangrijkste taken 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

d.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), geeft/gaf geen leiding 1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt 98 

 

E4 Ten aanzien van uw HUIDIGE baan (of als u nu 
niet werkt: uw VORIGE baan): Weet u wie 
vòòr u deze baan had? 

Neen  1 

 Ja  2 

 Nooit gewerkt/ geen voorganger 98 

 

E5 Waarom heeft uw voorganger deze baan 
verlaten? 

Pensionering  1 

 Andere baan aanvaard in Suriname 2 

 Vertrek naar het buitenland 3 

  Overlijden  4 

  Andere baan in zelfde bedrijf  5 

  Anders,…………………………………………….. 6 

  Nooit gewerkt/geen voorganger/ 
kent voorganger  niet 

98 

  Weet niet 99 
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BEROEP VAN DE ‘DICHTSTBIJZIJNDE’ BROER/ZUS VAN DE RESPONDENT 
 

E6.  De volgende vragen gaan over de EERSTE baan van Uw broer / zus? (Toen die voor het eerst 
echt begon te werken) (NB: Hosselen is ook een baan) 

a.  Bij wat voor soort bedrijf/  Overheid 1 

 instelling werkte Uw broer/zus? Parastatale organisatie 2 

  Particulier bedrijf 3 

  Eigenaar van bedrijf 4 

  Meewerkend in familiebedrijf 5 

  Hosselt: geen vast bedrijf 6 

  Anders, ……………………………………………. 7 

  Nooit gewerkt/geen broer/zus/ 98 

  Weet niet 99 

b.  Welke van de volgende beroepen 
had uw broer/zus toen? 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep 
(bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

 Hoger leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, 
manager groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar, 
vakbondsfunctionaris) 

2 

 Administratief (bijvoorbeeld: 
secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, 
office manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

 Commercieel (bijvoorbeeld:verkoopleider, inkoper, 
winkelier, winkelbediende, verzekeringsagent) 

4 

 Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  
restauranteigenaar, politieagent, horecabediening, 
kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, 
hulpverpleegkundige) 

5 

 Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, 
automonteur, drukker, elektricien, kleermaker, 
machinebankwerker) 

6 

 Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: 
metselaar, buschauffeur,  timmerman, bakker, 
metaalbewerker) 

7 

 Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, 
kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

 Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, 
tractorbestuurder) 

9 

 Agrarische ondernemers en leidinggevenden, 
zelfstandige landbouwer 

10 

 Nooit betaald werk gehad/geen broer/zus 98 

 Broer/zus overleden/Weet niet 99 

c.  Wat deed hij/zij daar precies? 
(wat waren zijn/haar functie en  
belangrijkste taken) 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

d.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding  1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt/geen broer/zus 98 

Weet niet 99 
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 E7. Wat is op dit moment de 
belangrijkste bezigheid van Uw 
broer / zus? 

Scholier / student 1 

 Werkt: stagiair(e) 2 

 Werkt: hosselt 3 

  Werkt: vaste baan 4 

  Werkzoekend/werkloos 5 

  Werkt niet, vanwege zorgtaken 6 

  Arbeidsongeschikt / Ziek 7 

  Gepensioneerd 8 

  Anders, nl…………………… 9 

 

E8.  De volgende vragen gaan over de HUIDIGE baan of VORIGE baan van uw broer / zus indien 
deze momenteel niet werkt.  (NB: Hosselen is ook een baan) 

a. Bij wat voor soort bedrijf/ Overheid  1 

 instelling werkt/werkte Uw broer/ Parastatale organisatie 2 

 zus? Particulier bedrijf 3 

  Eigenaar van bedrijf 4 

  Meewerkend in familiebedrijf 5 

  Hosselt: geen vast bedrijf 6 

  Anders, ……………………….. 7 

  Nooit gewerkt/geen broer/zus 98 

  Weet niet 99 

b.  Welke van de volgende beroepen 
heeft uw broer/zus nu? (of in 
zijn/haar laatste baan als hij/zij 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep 
(bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

 nu niet werkt) Hoger leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, 
manager groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar, 
vakbondsfunctionaris) 

2 

 Administratief (bijvoorbeeld: 
secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, 
office manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

 Commercieel (bijvoorbeeld:verkoopleider, inkoper, 
winkelier, winkelbediende, verzekeringsagent) 

4 

 Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  
restauranteigenaar, politieagent, horecabediening, 
kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, 
hulpverpleegkundige) 

5 

 Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, 
automonteur, drukker, elektricien, kleermaker, 
machinebankwerker) 

6 

 Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: 
metselaar, buschauffeur,  timmerman, bakker, 
metaalbewerker) 

7 

 Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, 
kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

 Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, 
tractorbestuurder) 

9 

 Agrarische ondernemers en leidinggevenden, 
zelfstandige landbouwer 

10 

 Nooit betaald werk gehad/geen broer/zus 98 

 Weet niet 99 
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c. 
 

Wat doet/deed hij/zij daar 
precies? (wat zijn/waren zijn/haar 
functie en  belangrijkste taken 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

d.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), geeft/gaf geen leiding 1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt/geen broer/zus 98 

  Weet niet 99 

 
BEROEP VAN DE OUDERS 
 
NB: ook als uw ouders niet meer in leven zijn moet u deze vragen invullen 
 
E9. De volgende vragen gaan over de baan van uw ouders TOEN U 12 JAAR OUD WAS  
N.B.: Als uw ouders toen geen baan hadden, geef informatie over de baan die uw ouders hadden 
VOORDAT u 12 jaar oud was. (NB: Hosselen is ook een baan) 
 

E9  1. Moeder 2. Vader 

a. Wat voor beroep had uw moeder? Wat 
deed uw moeder daar precies? Wat waren 
uw moeders belangrijkste taken?  
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
Geen beroep  98 
Weet niet       99 

b. Wat voor beroep had uw vader? Wat deed 
uw vader daar precies? Wat waren uw 
vaders belangrijkste taken?  
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
Geen beroep  98 
Weet niet        99 

 

E10. De volgende vragen gaan over de baan van uw ouders 
TOEN U 12 JAAR OUD WAS  
N.B.: Als uw ouders toen geen baan hadden, geef informatie 
over de baan die uw ouders hadden VOORDAT u 12 jaar oud 
was. (NB: Hosselen is ook een baan) 

1. Moeder 2. Vader 

a.  Bij wat voor soort 
bedrijf/instelling werkte 
uw moeder en uw vader? 

Overheid 1 1 

Parastatale organisatie 2 2 

Particulier bedrijf 3 3 

Eigenaar van bedrijf 4 4 

Meewerkend in familiebedrijf 5 5 

Hosselt: geen vast bedrijf 6 6 

Anders,…….. 7 7 

Nooit gewerkt 98 98 

Weet niet 99 99 

b.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), gaf 
geen leiding 

1 1 

2-10 ondergeschikten 2 2 

>10 ondergeschikten 3 3 

Nooit gewerkt 98 98 

Weet niet 99 99 
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F. BURGERLIJKE STAAT 

 

F1 Hebt u een vaste partner en woont U 
daarmee samen? 

Ja, ik woon samen met een partner  1 

 Ik heb wel een partner, maar wij wonen 
niet samen 

2 

 Nee, ik heb geen partner  3 

 

F2 Wat is uw officiële burgerlijke staat? Slechts 
1 antwoord mogelijk 

Gehuwd  1 

 Weduwe/weduwnaar  2 

  Gescheiden 3 

  Gehuwd, maar gescheiden van tafel en 
bed 

4 

  Nooit gehuwd geweest  5 

  Anders, n.l. ………………………………. 6 

 
 

G. OPLEIDING EN BEROEP VAN DE PARTNER 

 
De volgende vragen gaan over de opleiding van uw partner. 
NB: Ook als uw partner overleden is moet u deze vragen invullen.  
Als u nooit een partner hebt gehad kunt u meteen verder gaan naar sectie H.  
 

G1 Wat is de hoogste schoolopleiding van uw partner? 
Nooit naar school geweest: kan 
niet lezen en schrijven 

0 

 Slechts 1 antwoord mogelijk Nooit naar school geweest: kan 
wel lezen en schrijven 

1 

  BO (buitengewoon onderwijs) 2 

  GLO (lagere school) 3 

  ENO (nijverheidsonderwijs) 4 

  LTO (lager technisch onderwijs) 5 

  LBGO/ULO 6 

  MULO 7 

  Pedagogische instellingen 
(kweekschool) 

8 

  IMEO (handelsschool) 9 

  Natin /AMTO 10 

  HAVO 11 

  VWO 12 

  HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) 13 

  Universiteit 14 

  Anders 15 

  Indien anders, …………………………. 
 

  Geen partner 98 

  Weet niet 99 
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G2.  De volgende vragen gaan over de eerste baan van Uw partner? (Toen die voor het eerst echt 
begon te werken) (NB: Hosselen is ook een baan) 

 
 
 
 
a.  Bij wat voor soort bedrijf/ 

instelling werkte Uw partner? 

Overheid 1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf 3 

Eigenaar van bedrijf 4 

Meewerkend in familiebedrijf 5 

Hosselt: geen vast bedrijf 6 

Anders,…….. 7 

Nooit gewerkt /Geen partner 98 

Weet niet 99 

b.  
Wat deed uw partner daar 
precies? (wat waren zijn/haar 
functie en  belangrijkste taken) 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

c.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding  1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt/geen partner 98 

Weet niet 99 

  

G3.  De volgende vragen gaan over de huidige baan of vorige baan van uw partner indien deze 
momenteel niet werkt?  (NB: Hosselen is ook een baan) 

a.  
Bij wat voor soort bedrijf/ 
instelling werkt/werkte Uw 
partner? 

Overheid 1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf 3 

Eigenaar van bedrijf 4 

Meewerkend in familiebedrijf 5 

Hosselt: geen vast bedrijf 6 

Anders,…….. 7 

Nooit gewerkt/ Geen partner 98 

Weet niet 99 

b.  
 

Wat doet/deed hij/zij daar 
precies? (wat zijn/waren zijn/haar 
functie en  belangrijkste taken) 
 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

c.  Aantal ondergeschikten? 

0-1 ondergeschikte(n), geeft/gaf geen leiding 1 

2-10 ondergeschikten 2 

>10 ondergeschikten 3 

Nooit gewerkt/ geen partner 98 

Weet niet 99 
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H. SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN 

 

H1 Hoeveel personen wonen er totaal in dit huis, buiten uzelf en uw partner? 
 
Let op: deze vraag gaat  alleen over de overige personen in het huishouden. 
Dus NIET uzelf of uw eventuele partner.  
 
Reken allen mee die regelmatig in het huis eten, dus ook inwonende kinderen 
en huisgenoten 

 
 

Aantal 

  
 

 .. .. 

H2 Van al deze overige personen in uw huishouden, willen we graag weten wat hun geslacht en 
leeftijd is, in welke relatie ze tot u staan en wat hun opleiding en hun belangrijkste bezigheid 
is. Begin bij de oudste persoon en noem iedereen tot de jongste persoon in het huishouden. 
 

 
A. Relatie tot u:                                                              

PERSOON 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Zoon/dochter (inclusief stief-, adoptie, pleeg- of uw partners 
kind)  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ouders, schoonouders, ouders van uw partner, stiefouders 2 2 2 2 2 2 2 2 
Broer, zus (incl. half, stief, adoptie, pleeg)  3 3 3 3 3 3 3 3 
Ander familielid 4 4 4 4 4 4 4 4 
Niet familielid, als huisgenoten 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
B. Geslacht                                                                     

PERSOON 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Man/jongen 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vrouw/meisje  2 2 2 2 2 2 2 2 
 
C. Leeftijd:                                                                     

PERSOON 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Vul de leeftijd van deze personen in het juiste vakje in: 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

D. Belangrijkste bezigheid                                          
PERSOON 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Full-time betaald werk 1 1 1 1 1 1 1 1 
Part-time betaald werk 2 2 2 2 2 2 2 2 
Werkloos 3 3 3 3 3 3 3 3 
Arbeidsongeschikt 4 4 4 4 4 4 4 4 
Gepensioneerd 5 5 5 5 5 5 5 5 
Huisvrouw/-man 6 6 6 6 6 6 6 6 
Scholier/student/jong kind 7 7 7 7 7 7 7 7 
Anders 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
E. Hoogste opleiding (voltooid of nog mee bezig)        

PERSOON 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Basisonderwijs (GLO) 1 1 1 1 1 1 1 1 
 VOJ  (LBO/LHNO/LTS/VBO/LBGO/MULO) 2 2 2 2 2 2 2 2 
VOS (HAVO/VWO/IMEO/NATIN) 3 3 3 3 3 3 3 3 
MBO (Verpleegkundige opleiding, IMEO, NATIN, Kweekschool) 4 4 4 4 4 4 4 4 
HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) en Universiteit 5 5 5 5 5 5 5 5 
Geen opleiding/ niet van toepassing 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I. HET INKOMEN 

 
Uw eigen inkomen 
 

I1.  Wat is uw persoonlijk maandelijks netto inkomen in SRD?  

Minder dan 500 SRD. per maand 1 
500 - < 1000 SRD. per maand 2 
1000 - < 2000 SRD. per maand 3 
2000 - < 3000 SRD. per maand 4 
3000 - < 4000 SRD. per maand 5 
4000 - < 5000 SRD. per maand 6 
5000 - < 10000 SRD. per maand 7 
10000 - < 25000 SRD. per maand 8 
25000 - < 50000 SRD. per maand 9 
Geen inkomen 0 

 
TOTAAL inkomen van het huishouden waar u deel van uitmaakt 
 

I2.  Wat is totale maandinkomen van het huishouden waar u deel van 
uitmaakt? Het totale maandelijks netto inkomen in SRD? 

 

Minder dan 500 SRD. per maand 1 
500 - < 1000 SRD. per maand 2 
1000 - < 2000 SRD. per maand 3 
2000 - < 3000 SRD. per maand 4 
3000 - < 4000 SRD. per maand 5 
4000 - < 5000 SRD. per maand 6 
5000 - < 10000 SRD. per maand 7 
10000 - < 25000 SRD. per maand 8 
25000 - < 50000 SRD. per maand 9 
Weet  niet 99 
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J. SOCIALE ONGELIJKHEID 

 
De volgende vragen gaan over uw meningen over sociale ongelijkheid 
 
Nu volgen een aantal vragen over de mogelijkheden om vooruit te komen 
Omcirkel telkens één (1) hokje om aan te geven hoe belangrijk u denkt dat het is om vooruit te 
komen in het leven…   
 
J1. Hoe belangrijk is het in Suriname …….Let op: per regel slechts 1 hokje omcirkelen 
Hoe belangrijk is het in Suriname……….. Absoluut 

noodzakelijk 
Erg 
belangrijk 

Tamelijk 
belangrijk 

Niet erg 
belangrijk 

Helemaal 
niet 
belangrijk 

Weet 
niet 

a.… om uit een rijke familie te komen? 1 2 3 4 5 99 

b... om ouders te hebben met een goede 
opleiding? 

1 2 3 4 5 99 

c… om zelf een goede opleiding te hebben? 1 2 3 4 5 99 

d. om ambitie te hebben? (om hogerop te 
willen komen) 

1 2 3 4 5 99 

e... om hard te werken? 1 2 3 4 5 99 

f... om de juiste mensen te kennen? 1 2 3 4 5 99 

g.….om politieke connecties te hebben? 1 2 3 4 5 99 

h...om ‘steekpenningen’ (tjoekoe) te betalen  
en te ontvangen?  

1 2 3 4 5 99 

i.…om van een bepaalde etnische groep te 
zijn?  

1 2 3 4 5 99 

j.…om een bepaalde huidskleur te hebben? 1 2 3 4 5 99 

k...om een bepaald geloof te hebben? 1 2 3 4 5 99 

l.…om als man of vrouw geboren te zijn? 1 2 3 4 5 99 

 
J2 In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken. Per regel slechts 1 hokje omcirkelen 
Uitspraak  Sterk mee 

eens 
Mee 
eens 

Noch mee 
eens, noch 
mee oneens 

Mee 
oneens 

Sterk 
mee 
oneens 

Weet 
niet 

a. Om vandaag de dag in Suriname de top te 
bereiken moet men corrupt zijn 

1 2 3 4 5 99 

b. In Suriname hebben alleen de leerlingen die 
van de beste middelbare scholen komen een 
goede kans om een universitaire opleiding te 
volgen 

1 2 3 4 5 99 

c. In Suriname kunnen alleen rijke mensen zich 
de kosten van een universitaire opleiding 
veroorloven 

1 2 3 4 5 99 

d. In Suriname hebben mensen dezelfde 
kansen om in een universiteit binnen te 
komen, ongeacht hun geslacht, etniciteit of 
sociale achtergrond 

1 2 3 4 5 99 
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K. INKOMENSNORMEN 

 

K1 Verdient u (verdiende u)  – volgens u - …….  Veel minder dan u toekomt 1 

 (Let wel: Als u nu geen betaald werk verricht, gelieve Minder dan u toekomt 2 

 dan over uw laatste baan te vertellen). Wat u toekomt 3 

 Slechts 1 hokje omcirkelen Meer dan u toekomt 4 

  Veel meer dan u toekomt 5 

  Nooit betaald werk gehad 6 

  Weet niet 99 

 
Wij zouden graag weten hoeveel u denkt dat de mensen met de volgende banen feitelijk verdienen 
in Suriname. Gelieve in te vullen hoeveel u denkt dat zij gewoonlijk netto per maand, dus na aftrek 
van belastingen en premies verdienen. Veel mensen weten dit niet zo precies, maar uw beste 
schatting is goed genoeg. Dit is misschien moeilijk, maar het is erg belangrijk. Wilt u het alstublieft 
proberen? 

K2.Wat denkt u dat het netto maandinkomen is van een ……. Netto bedrag in SRD. 

a. …huisarts? ………………………… 
 

b. …directeur van een groot bedrijf? ………………………… 
 

c. …winkelbediende? ………………………… 
 

d.  … ongeschoolde fabrieksarbeider? ………………………… 
 

e.  …minister? ………………………… 
 

 
K3: Wilt u nu aangeven wat u vindt dat zo iemand netto per maand zou moeten verdienen? Het 
gaat hier weer om het netto maandinkomen, dus het inkomen na aftrek van belasting, premies, enz. 

Wat vindt u dat het netto maandinkomen zou moeten zijn van een ……. Netto bedrag in SRD. 

a. …huisarts? 
………………………… 

 

b.  …directeur van een groot bedrijf? 
………………………… 

 

c.  …winkelbediende? 
………………………… 

 

d.  .... ongeschoolde fabrieksarbeider? 
………………………… 

 

e. …minister? 
………………………… 
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L. INKOMENSBELEID 

 
L1: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: 
Per regel slechts 1 hokje omcirkelen 
Uitspraak  Sterk mee 

eens 
Mee 
eens 

Noch mee 
eens, noch 
mee oneens 

Mee 
oneens 

Sterk 
mee 
oneens 

Weet 
niet 

a. De inkomens verschillen zijn in Suriname te 
groot 

1 2 3 4 5 99 

b. Het is een taak van de overheid om de 
verschillen tussen de hoge en de lage 
inkomens te verkleinen 

1 2 3 4 5 99 

c. De overheid dient werklozen een 
behoorlijke levensstandaard te garanderen 

1 2 3 4 5 99 

d. De overheid moet minder geld besteden 
aan bijstandsuitkeringen  

1 2 3 4 5 99 

 
L2: Vindt u dat mensen met een hoog inkomen een hoger percentage belasting moeten betalen 
dan mensen met een laag inkomen? Of zou dat percentage eigenlijk even groot moeten zijn of juist 
lager? Slechts 1 antwoord omcirkelen 

Veel hoger percentage 1 

Hoger percentage 2 

Even groot percentage 3 

Lager percentage 4 

Veel lager percentage 5 

Weet niet 99 

 
L3: Hoe zou u in het algemeen de huidige belastingen voor mensen met een hoog inkomen in 
Suriname beschrijven? De belastingen zijn thans:..(slechts 1 hokje omcirkelen) 

…veel te hoog 1 

….te hoog 2 

…ongeveer juist 3 

….te laag 4 

….veel te laag 5 

Weet niet 99 

 
L4: Vindt u het rechtvaardig of onrechtvaardig – goed of verkeerd – dat mensen met een hoger 
inkomen zich een betere gezondheidszorg kunnen veroorloven dan mensen met een lager 
inkomen? (slechts 1 hokje omcirkelen) 

Dat is volstrekt rechtvaardig, zeker goed 1 

Dat is enigszins rechtvaardig, goed 2 

Dat is rechtvaardig, noch onrechtvaardig, gemengde gevoelens 3 

Dat is enigszins onrechtvaardig, verkeerd 4 

Dat is volstrekt onrechtvaardig, zeker verkeerd 5 

Weet niet 99 
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L5: Vindt u het rechtvaardig of onrechtvaardig – goed of verkeerd – dat mensen met een hoger 
inkomen zich kunnen veroorloven hun kinderen een betere opleiding te laten volgen dan mensen 
met een lager inkomen? (slechts 1 hokje omcirkelen) 

Dat is volstrekt rechtvaardig, zeker goed 1 

Dat is enigszins rechtvaardig, goed 2 

Dat is rechtvaardig, noch onrechtvaardig, gemengde gevoelens 3 

Dat is enigszins onrechtvaardig, verkeerd 4 

Dat is volstrekt onrechtvaardig, zeker verkeerd 5 

Weet niet 99 

 

M. SOCIALE GROEPEN IN DE SAMENLEVING 

 
M1: In alle landen komen er tegenstellingen of zelfs conflicten voor tussen groepen in de 
samenleving. Hoe groot zijn volgens u in Suriname de conflicten tussen: (per regel 1 hokje 
omcirkelen) 

 Zeer grote 
conflicten 

Grote 
conflicten 

Geen erg 
grote 
conflicten 

Er zijn geen 
conflicten 

Weet 
niet 

a. …arme mensen en rijke mensen? 1 2 3 4 99 

b. .. de arbeidersklasse en de middenklasse? 1 2 3 4 99 

c. . werkgevers en werknemers? 1 2 3 4 99 

d. ..de mensen bovenaan en de mensen onderaan de 
maatschappelijke ladder? 

1 2 3 4 99 

 
M2: In onze samenleving zijn er groepen die zich eerder bovenaan en groepen die zich eerder 
onderaan de maatschappelijke ladder bevinden. Hieronder vindt u een schaal die van boven naar 
beneden loopt. Waar zou u zichzelf plaatsen op deze schaal? (Slechts 1 hokje omcirkelen) 
 

BOVENAAN  □10 BOVENAAN 

 □9  

 □8  

 □7  

 □6  

 □5  

 □4  

 □3  

 □2  

ONDERAAN □1 ONDERAAN 
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M3: En als u denkt aan het gezin waarin u opgroeide, waar zou u die op die ladder plaatsen?  
(Slechts 1 hokje omcirkelen) 
 

BOVENAAN  □10 BOVENAAN 

 □9  

 □8  

 □7  

 □6  

 □5  

 □4  

 □3  

 □2  

ONDERAAN □1 ONDERAAN 

 
M4: Denk nu aan uw huidige baan (indien u momenteel niet werkt: denk dan aan uw laatste baan). 
Wanneer u deze job vergelijkt met de baan die uw vader uitoefende toen u 12 jaar was, vindt u 
dan dat de status van uw eigen baan………….. 
(slechts 1 hokje omcirkelen) 

Veel hoger is/was dan die van uw vader 1 

Hoger is/was dan van uw vader 2 

Lager is/was dan van uw vader 3 

Veel lager is/was dan die van uw vader 4 

Ik heb (nog) nooit een baan gehad 5 

Ik weet niet welke baan mijn vader had/mijn 
vader heeft nooit een baan gehad/ ik heb mijn 
vader nooit gekend/ toen ik 12 jaar was, was 
mijn vader overleden 

98 

 

N. SALARISNORMEN 

 
N1: Als het er om gaat hoeveel geld mensen zouden behoren te verdienen, hoe belangrijk vindt u 
dan de volgende zaken: (Per regel slechts 1 hokje omcirkelen) 
Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken bij 
het bepalen van iemands salaris… 

Van 
absoluut 
belang 

Erg 
belangrijk 

Tamelijk 
belangrijk 

Niet erg 
belangrijk 

Helemaal 
niet 
belangrijk 

Weet 
niet 

a… de verantwoordelijkheid van de baan? 1 2 3 4 5 99 

b... het aantal jaren onderwijs en bijscholing 
dat men heeft gevolgd? 

1 2 3 4 5 99 

c… hoeveel nodig is om een gezin te 
onderhouden? 

1 2 3 4 5 99 

d… of men kinderen te verzorgen heeft?  1 2 3 4 5 99 

e... hoe goed iemand het werk doet? 1 2 3 4 5 99 

f... hoe hard iemand werkt? 1 2 3 4 5 99 
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N2: Hoe rechtvaardig vindt u het inkomen dat u met werken verdient? Let wel: wij vragen u niet 
hoeveel u zou willen verdienen, maar wat u rechtvaardig vindt gezien uw talenten en 
inspanningen. Let wel: Indien u momenteel niet werkt, gelieve dan uw vorige baan te beschrijven. 
(Slechts 1 antwoord omcirkelen) 

Veel minder dan rechtvaardig is 1 

Een beetje minder dan rechtvaardig is 2 

Ongeveer rechtvaardig 3 

Een beetje meer dan rechtvaardig is 4 

Veel meer dan rechtvaardig is 5 

Ik heb nog nooit een betaalde baan gehad 6 

Weet niet 99 
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O. SAMENLEVINGSTYPEN 

 
O1: U ziet hier vijf tekeningen die verschillende soorten samenlevingen voorstellen. Wilt u de 
tekeningen eens aandachtig bekijken en de beschrijvingen die erbij staan goed lezen. 

     
Type A 

 
Een kleine elite aan de 
top, heel weinig 
mensen in het midden 
en de grote massa 
onderaan. 
 

Type B 
 
Een samenleving in de 
vorm van een piramide 
met een kleine elite 
aan de top, meer 
mensen in het midden 
en het grootste deel 
van de bevolking 
onderaan. 

Type C 
 
Een piramide, 
maar dan met 
weinig 
mensen onderaan. 
 

Type D 
 
Een samenleving 
met de meeste 
mensen in het 
midden. 
 

Type E 
 
Veel mensen nabij 
de top en slechts 
weinig mensen 
onderaan. 

 
a. Welk soort samenleving is Suriname vandaag de dag? Welke tekening past het beste bij de 
huidige situatie? (één hokje aankruisen) 
 
 
Samenleving: 
 
het beste bij de huidige situatie? 
Samenleving: 
 

 

 Type A □1 

□2 

 

 

 

 

 Type B 

 Type C □3 
 Type D □4 

  Type E □5 
 

 
Weet niet 

 
 

□99 
b. Wat voor een samenleving denkt u dat Suriname zou moeten zijn? Wat is uw voorkeur? 
(één hokje aankruisen) 

 

 Type A □1 

□2 

 

 

 

 

 Type B 

 Type C □3 
 Type D □4 

  Type E □5 
 Weet niet 

 □99 
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O2: De meeste mensen zien zichzelf als horende bij een bepaalde klasse. Tot welke sociale klasse 
rekent u zichzelf? (slechts 1 hokje omcirkelen) 

Lagere klasse 1 

Arbeidersklasse  2 

Lagere middenklasse 3 

Middenklasse  4 

Hogere middenklasse 5 

Hogere klasse 6 

 

P. BEZIT 

 
De volgende vragen gaan over de bezittingen van u en het gezin waarvan u deel uit maakt. 
 
P1. Hoeveel geld zou u over houden als de woning waarin u en het gezin wonen verkocht werd, en alle 
erop rustende schulden, zoals een hypothecaire of persoonlijke lening zouden zijn afbetaald? Geef uw 
beste schatting. (één hokje aankruisen) . Bedragen zijn in € en de tegenwaarde in SRD.  

 Alleen maar schulden □01 

 Geen dergelijke bezittingen.  □02 

€1-€10.000 SRD 1 - SRD 50.000 □03 

€10.000-€20.000 SRD 50.000 - SRD 100.000 □04 

€20.000-€30.000 SRD 100.000 - SRD 150.000 □05 
€30.000-€50.000 SRD 150.000 - SRD 250.000 □06 
€50.000-€75.000 SRD 250.000 - SRD 375.000 □07 
€75.000-€100.000 SRD 375.000 - SRD 500.000 □08 
€100.000-€200.000 SRD 500.000 - SRD 1.000.000 □09 
€200.000-€300.000 SRD 1.000.000 - SRD 1.500.000 □10 
€300.000-€400.000 SRD 1.500.000 - SRD 2.000.000 □11 
Meer dan €400.000 Meer dan SRD 2.000.000 □12 
 Weet niet □99 
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P2. Hoeveel geld zou u over houden wanneer u en het gezin alle spaartegoeden, aandelen en obligaties 
zou verzilveren en daarna alle persoonlijke schulden zou afbetalen (hypotheekleningen niet 
meegerekend)? Geef uw beste schatting. (één hokje aankruisen)  

 Alleen maar schulden □01 

 Niets □02 

 SRD 1 - SRD 2.500 □03 

 SRD 2.500 - SRD 5.000 □04 

 SRD 5.000 - SRD 7.500 □05 
 SRD 7.500 - SRD 10.000 □06 
 SRD 10.000 - SRD 20.000 □07 
 SRD 20.000 - SRD 30.000 □08 
 SRD 30.000 - SRD 50.000 □09 
 SRD 50.000 - SRD 75.000 □10 
 SRD 75.000 - SRD 100.000 □11 
 Meer dan SRD 100.000 □12 
 Weet niet □99 
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Q. VERKIEZINGEN 

 

Q1. Bent u bij de laatste verkiezingen op 25 mei 2010 gaan stemmen? Nee  1 

  Ja 2 

 

Q2. Op welke partij/combinatie hebt u gestemd bij de 
parlementsverkiezingen van 25 mei 2010? 

A-combinatie (ABOP, BEP, Seeka) 
1 

  BVD-PVF combinatie 2 

  DOE 3 

  DUS 4 

  Mega Combinatie (KTPI, NDP, NS, 
PALU) 

5 

  Nieuw Front combinatie (DA’91, 
NPS, SPA, VHP) 

6 

  NU  7 

  PVRS 8 

  Volksalliantie (D21, Middenblok, 
NPLO, Pendawalima, Pertjajah 
Luhur, PPP, PPRS, Trefpunt 2000) 

9 

  Heb niet gestemd 98 

  Wil niet zeggen 99 

 

Q3. Als er vandaag landelijke verkiezingen voor een 
nieuw parlement (DNA) zouden zijn, op welke partij 
zou u dan gaan stemmen? 

A-combinatie (ABOP, BEP, Seeka) 
1 

  BVD-PVF combinatie 2 

  DOE 3 

  DUS 4 

  Mega Combinatie (KTPI, NDP, NS, 
PALU) 

5 

  Nieuw Front combinatie (DA’91, 
NPS, SPA, VHP) 

6 

  NU  7 

  PVRS 8 

  Volksalliantie (D21, Middenblok, 
NPLO, Pendawalima, Pertjajah 
Luhur, PPP, PPRS, Trefpunt 2000) 

9 

  Zou niet stemmen 98 

  Weet niet 99 

 
Q4. Beschouwt u zichzelf als ‘links’ (progressief) of als ‘rechts’ (conservatief)? (Slechts één 

antwoord aankruisen) 

Zeer links 

Gematigd 

links 

Geen van 

beide 

Gematigd 

rechts 

 

Zeer rechts 
Weet niet 

□1 □2 □3 □4 □5 □8 
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Wilt u tot slot aangeven op welke wijze de dataverzameling heeft plaatsgehad?  
Slechts 1 antwoord mogelijk 
 

Interviewer vult vragenlijst in bijzijn van respondent in: 

Interviewer leest vragen op 1 

Respondent leest zelf de vragen op in bijzijn van 
interviewer en interviewer vult de antwoorden in 

2 

Tolk vertaalt de vragen 3 

Respondent vult vragenlijst zelf in 

Respondent vult ter plekke de vragenlijst in  4 

Vragenlijst wordt afgegeven aan respondent en 
later/andere dag opgehaald 

5 

Vragenlijst wordt afgegeven aan respondent die het op 
de post doet 

6 

Anders, n.l.……………….. 
 

7 

 
De ruimte hieronder kunt u gebruiken om opmerkingen te plaatsen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dank u voor uw medewerking!! 


