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1. Inleiding 

1.1 Doel van dit document 
In dit document wordt verslag gedaan van het onderzoek Vrijetijdsomnibus 2020-2021. De 
voorbereiding, dataverzameling en verwerking van de gegevens werden gedocumenteerd. Dit 
document dient als naslagwerk voor onderzoekers die meer inzicht wensen in de achtergronden 
van het onderzoek en in het tot stand komen van de analysebestanden. 
In hoofdstuk 2 wordt het doel, achtergrond en geschiedenis gemeld. Daarna wordt in hoofdstuk 
3 uitgebreid ingegaan op de dataverzameling. Hoofdstuk 4 gaat over de uitzonderingen in de 
verwerkingsstraat die voor dit onderzoek zijn toegepast. In de bijlage staat de standaard 
verwerkingsstraat gemeld.  
Tevens wordt in deze notitie op enkele kwaliteitsaspecten van het onderzoek ingegaan. In 
hoofdstuk 5 komt allereerst de non-responsanalyse aan de orde. Daar wordt nagegaan in 
hoeverre er sprake is van selectiviteit in de respons naar achtergrondkenmerken. In hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de weging. 
In hoofdstuk 7 worden naar de andere kwaliteitscriteria gekeken. Hier komen de gegevens over 
bijvoorbeeld het aantal keer dat geen antwoord is gegeven en eventuele inconsistenties aan de 
orde.  
Daarna wordt in hoofdstuk 8 naar de plausibiliteit gekeken, door de gegevens met eerdere jaren 
te vergelijken. Tot slot volgen enkele conclusies die uit deze analyses getrokken kunnen worden 
(hoofdstuk 9).   

1.2 Definities, acroniemen en afkortingen 
 

Begrip Omschrijving 

VTO Vrijetijdsomnibus 

SAM Sociale Samenhang 

LSM Leefstijlmonitor 

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

BRP Basisregistratie Personen  
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2. Doel, achtergrond en geschiedenis van het 
onderzoek 

2.1 Doel en geschiedenis van het onderzoek 
Het onderzoek Vrijetijdsomnibus (VTO) wordt sinds 2012 tweejaarlijks gehouden en werd tot en 
met 2018/2019 uitgevoerd in samenwerking tussen CBS en SCP. Vanaf VTO 2020 wordt het 
onderzoek door het CBS uitgevoerd in samenwerking met de ministeries OCW en VWS.  
Het onderwerp van het onderzoek VTO bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en 
sportbeoefening. Het onderzoek stelt basisvragen over interesse, bezoek en beoefening van 
beide kernthema’s.  
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3. Dataverzameling 

Het uitgangspunt bij de onderzoeksopzet waren onderstaande randvoorwaarden, die zijn 
afgeleid op basis van de overeenkomst tussen het CBS en OCW en VWS en de standaard CBS-
werkwijze. 

 
 Het was voorzien dat de waarneemperioden van het onderzoek VTO van 27 oktober 

2020 tot en met 28 februari 2021 uitgevoerd werd. Er werden twee cawi porties 
uitgezet, een in november 2020 en een in december 2020. De cawi aanschrijfbrief voor 
november 2020 werd verzonden op 27 oktober 2020 en voor december 2020 op 24 
november 2020. De capi herbenadering van deze porties was voorzien in januari en 
februari 2021. Vanwege de tweede golf van de COVID-19-pandemie heeft het capi-
veldwerk in die periode stilgelegen. In april is de capi-waarneming hervat onder een 
coronaprotocol; dit hield onder meer in dat interviews alleen onder strikte voorwaarden 
persoonlijk afgenomen werden, maar dat telefonische enquêtering voor bepaalde 
onderzoeken ook werd toegestaan na werving van een telefoonnummer aan-huis.  

 
 De doelpopulatie bestond uit de in Nederland woonachtige personen die  6 jaar en ouder  

waren. De institutionele bevolking, dat waren personen in inrichtingen, instellingen of 
tehuizen, en personen die niet waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) 
werden niet voor dit onderzoek benaderd.  
 

 De interviews werden verricht in de Nederlandse taal. 
 

 Het onderzoek startte met internetwaarneming, gevolgd door face-to-face waarneming, 
conform de CBS standaard benaderingsstrategie en het CBS coronaprotocol. 
 

 Bij VTO was sprake van doelgerichte benadering, dit houdt in dat voor de groepen die 
via Cawi te weinig responderden, de face-to –face waarneming werd ingezet.  

 
 In eerste instantie werd een responseis afgesproken van 3.000 responsen, maar bleek in 

de praktijk door de corona pandemie niet haalbaar en werd deze bijgesteld naar 2.983 
responsen. 

 
 De inhoud en vraagformuleringen van de VTO vragenlijst werden door OCW,  VWS en 

CBS in overleg vastgesteld. 
 

 Voor VTO werd gebruik gemaakt van een split-half design. De ene helft van de 
respondenten begon met de vragen over sport; de andere helft met de vragen over 
cultuur. 

 
 De geschatte gemiddelde face-to-face vragenlijstduur bedroeg ongeveer 30 minuten. 

 
 Interviewers werden geïnstrueerd via e-learning. OCW en VWS werden betrokken bij de 

opzet van de instructie. De medewerkers van de CBS-helpdesk werden zodanig 
geïnstrueerd dat zij vragen van respondenten konden beantwoorden. 

 
 Op de CBS website werden de respondenten geïnformeerd over het onderzoek. 
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 Er werd een onderzoeksspecifieke folder voor VTO opgesteld. 

 
 In overleg met CBS, OCW en VWS werden alle enquêtematerialen te weten: de 

aanschrijfbrieven, rappelbrieven, de onderzoeksspecifieke folder en de website 
vastgesteld.  

 
 Aan iedere te benaderen persoon werd vóór de eerste benadering een aanschrijfbrief 

en een onderzoeksspecifieke folder verstuurd met daarin het verzoek om deel te nemen 
aan het onderzoek. Bij de aanschrijfbrief werd ingegaan op het doel van het onderzoek. 

 
 Bij de cawi aanschrijfbrief werd een onconditionele incentive ter waarde van 5 euro 

gevoegd. De cawi brief bevatte een hyperlink, die verwees naar de vragenlijst op internet 
en er was een inlogcode en een gebruikersnummer in opgenomen. 

 

 OCW en VWS ontving maandelijks een  standaard voortgangsoverzicht met daarin de 
veldwerkresultaten per maand en totaal. 

3.1 Steekproef 

3.1.1 Steekproefkader en doelpopulatie 
 
De doelpopulatie van VTO 2020 bestond uit in Nederland woonachtige personen van zes jaar of 
ouder in particuliere huishoudens. Dit is geoperationaliseerd als al die personen die staan 
ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), die op de eerste dag van de maand van 
cawi-waarneming zes jaar of ouder waren, en die niet behoorden tot de institutionele bevolking 
(dit zijn personen in inrichtingen, instellingen, of tehuizen). Voor VTO 2020 werd gebruik 
gemaakt van het standaard steekproefkader van personen voor onderzoeken met 
waarnemingsbegin in 2020; dit kader is afgeleid uit de BRP, en bevat circa zeven procent van de 
Nederlandse bevolking. 

3.1.2 Steekproefontwerp 
 
Bij VTO 2020 is capi doelgroepgericht ingezet, net als bij de voorgaande editie van het 
onderzoek (VTO 2018). Dit houdt in dat de doelpopulatie is opgedeeld in (doel)groepen die 
onderling verschillende herbenaderstrategieën ondergingen: uit groepen met hogere 
responskansen werden minder personen herbenaderd, en uit groepen met lagere 
responskansen juist meer. Doel daarvan is een verbetering van de representativiteit van de 
respons ten opzichte van de populatie door verkleining van de spreiding in responskansen; de 
variatiecoëfficiënt (σ/μ) van de responskans was een maat daarvoor. De doelgroepenindeling bij 
VTO 2020 was hetzelfde als die bij VTO 2018: er waren zes doelgroepen gedefinieerd op basis 
van de achtergrondkenmerken herkomst, leeftijd en gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen; zie daarvoor tabel 3.1.2.1. Een steekproefontwerp met doelgroepgerichte 
capi-herbenadering is volledig gedefinieerd door de cawi- en capi-uitzettotalen, en de fracties 
per doelgroep waarmee uit de herbenaderbare cawi-nonrespons voor capi zijn geselecteerd; 
dat van VTO 2020 is dus door acht parameters bepaald.  
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Tabel 3.1.2.1: Doelgroepen gebruikt bij herbenadering van cawi-nonrespons op VTO 

huishoudens-
inkomen 

Westersen (autochtoon Nederlandse of Westerse 
achtergrond) niet-

Westersen 
6-17 jaar 18-54 jaar 55-74 jaar 

75 j. of 
ouder 

kwintielen 
1 t/m 3 

of onbekend 
3 5 4 

1 6 
kwintielen 

4 en 5 
2 

 
Bij de berekening van het ontwerp van VTO 2020 is onveranderd gebruik gemaakt van cawi- en 
capi-realisaties bij VTO 2018 per categorie in de volledige populatie-uitkruising naar herkomst, 
leeftijd in vieren, en inkomen in tweeën, en de aanname dat drie procent van de cawi-nonrespons 
niet kon worden herbenaderd. Het steekproefontwerp is vastgesteld door minimalisatie van de 
variatiecoëfficiënt van de responskans (berekend op die uitkruising), onder de volgende 
randvoorwaarden: 

- een eis van 3.000 responsen (geïmplementeerd als een linker grens van het 95%-
betrouwbaarheidsinterval van het verwachte aantal responsen gelijk aan die eis); en 

- een maximale capi-uitzet van 1.916 personen. 
Dit heeft geleid tot een ontwerp met een variatiecoëfficiënt van 0,137 en parameters als in tabel 
3.1.2.2.  
 

Tabel 3.1.2.2: Steekproefontwerp VTO 2020; de definiërende parameters zijn dikgedrukt 

 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
cawi-uitzet (vast/verwacht) 6.324 533 2.603 435 731 1.318 704 
cawi-respons (verwacht) 2.317 156 1.174 192 269 396 130 
    als percentage 36,6% 29,2% 45,1% 44,1% 36,7% 30,1% 18,5% 
capi-potentieel (verwacht) 3.887 366 1.385 236 449 894 557 
capi-selectiefracties 
(verw./vast) 

0,493 0,559 0,200 0,177 0,436 0,716 1,000 

capi-uitzet (vast/verwacht) 1.916 204 277 42 196 640 557 
capi-respons (verwacht) 761 108 118 20 87 242 186 
    als percentage 39,7% 52,8% 42,6% 48,0% 44,4% 37,7% 33,4% 

responstotaal (verwacht) 3.078 264 1.292 212 356 638 316 
    als percentage 48,7% 49,5% 49,7% 48,7% 48,6% 48,4% 44,9% 

 

3.1.3 Steekproeftrekking en bewerking 
De steekproeven voor VTO 2020 zijn getrokken volgens een gestratificeerd tweetrapsontwerp. In 
de eerste trap is per coropgebied systematisch gemeenten geselecteerd met kansen evenredig 
aan hun inwoneraantallen. Daarbij is tevens voor elke geselecteerde gemeente het aantal te 
trekken personen bepaald: dat aantal bedroeg in beginsel één, maar was voor zelfselecterende 
gemeenten gelijk aan het product van steekproeffractie en inwoneraantal. De tweede trap 
bestond uit enkelvoudig aselecte steekproeven per geselecteerde gemeente uit de intersectie 
van doelpopulatie en steekproefkader. Op deze manier had iedere persoon van zes jaar of ouder 
in het kader bij benadering dezelfde kans gehad om in een steekproef terecht te komen, dit wil 
zeggen de steekproeven zijn zelfwegend. 
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Er zijn twee steekproeven van 3.573 personen getrokken. Tijdens de zogeheten screening werden 
daaruit die personen verwijderd wier adresgegevens onvolledig of onbruikbaar waren (a9), of die 
woonden op een adres dat ofwel in een relevante screeningsbak voorkwam (a1/a2), ofwel 
behoorde tot die van de institutionele bevolking (a3); de relevante bakken waren hier die met de 
steekproeven uit dezelfde periode, en die met de steekproeven uit de voorgaande twaalf 
maanden voor de kleinere CBS-onderzoeken (naast VTO o.a. SAM, LSM). De resterende personen 
zijn vervolgens gesorteerd op postcode, huisnummer, etc., waarna er systematisch 3.162 daarvan 
voor cawi-benadering zijn geselecteerd. 
 
In tabel 3.1.3.1 is weergegeven hoeveel personen er om welke redenen tijdens de screening uit 
de steekproeven werden verwijderd; daarin is afzonderlijk uitgesplitst naar steekproefportie en 
naar doelgroep. Tussen de porties is de screeningsuitval vergelijkbaar, maar niet tussen de 
doelgroepen: de uitval in doelgroep 6 (niet-Westerse personen) is significant hoger, en die in 
doelgroep 1 (Westerse 75-plussers) juist significant lager. Dit is een bekend patroon: niet-
Westerse personen vallen vaker uit vanwege onbruikbare adresgegevens; personen in kleinere 
huishoudens (e.g. 75-plussers) vallen juist minder vaak uit omdat zij minder huisgenoten hebben 
die al eerder in een steekproef konden hebben gezeten. Door een aanpassing in de 
screeningsprocessen1 (per augustus 2020) was de uitval significant afgenomen, in het bijzonder 
op eerder voorkomen in een personen- of adressensteekproef (a1/a2); aangezien de 
steekproeven voor VTO 2020 nog 13 procent groter dan de uitzetomvang werden getrokken, 
waren in beide porties nog ruim voldoende steekproefpersonen voor uitzet beschikbaar na 
screening. Merk op dat het aandeel van doelgroep 6 in zowel de uitzet als ook de getrokken 
steekproef opvallend groter was dan verwacht, en dat van doelgroep 3 juist lager.  
 

Tabel 3.1.3.1: Screeningsoverzicht VTO 2020, naar steekproefportie, in totaal, en naar doelgroep 

 11-20 12-20 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
getrokken 3.573 3.573 7.146 574 2.914 456 807 1.434 961 
  screening 136 129 265 12 96 17 22 46 72 
     als % 3,8% 3,6% 3,7% 2,1% 3,3% 3,7% 2,7% 3,2% 7,5% 

    w.v. a1 58 49 107 3 50 4 9 25 16 

    w.v. a2 1  1  1     

    w.v. a3          

    w.v. a9 77 80 157 9 45 13 13 21 56 

  beschikbaar 3.437 3.444 6.881 562 2.818 439 785 1.388 889 
    reductie 275 282 557 49 208 54 53 120 73 
       als % 8,0% 8,2% 8,1% 8,7% 7,4% 12,3% 6,8% 8,6% 8,2% 

    cawi-uitzet 3.162 3.162 6.324 513 2.610 385 732 1.268 816 
a1/a2 eerder in personen-/adressensteekproef, a3 institutionele bevolking, a9 adresgegevens onbruikbaar 

 

3.1.4 Cawi waarneming 
In totaal zijn 6.324 personen benaderd met het verzoek tot deelname aan het onderzoek via 
internet (cawi), van wie er 2.521 (39,9%) hadden gerespondeerd; in tabel 3.1.4.1 is dit verder 
uitgesplitst naar steekproefportie en doelgroep. De respons is vergelijkbaar tussen de twee 
porties, en significant hoger dan verwacht; die hogere respons is mogelijk een gevolg van de 
COVID-19-pandemie: mensen waren thuis/in lockdown en hadden wellicht niets beters te doen. 

                                                                 
1 De wijziging behelst dat er niet langer met de adressen uit alle steekproeven uit de voorgaande twaalf maanden wordt 
gescreend, maar nog slechts met die uit hetzelfde (en eventueel vergelijkbare) onderzoek(en). Het is sindsdien dus 
mogelijk dat huisgenoten binnen twaalf maanden voor verschillende onderzoeken worden benaderd. 
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Alleen in doelgroep 3 (Westerse jongeren in huishoudens met lagere inkomens) is de respons 
lager dan verwacht; dit is echter niet significant. In doelgroepen 2 en 4 is de respons significant 
hoger dan verwacht.   
 

Tabel 3.1.4.1: Cawi-resultaten VTO 2020, naar steekproefportie, in totaal, en naar doelgroep 

 11-20 12-20 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
cawi-uitzet 3.162 3.162 6.324 513 2.610 385 732 1.268 816 
  nonrespons 84 77 161 65 21 2 28 19 26 
      als % 2,7% 2,4% 2,5% 12,7% 0,8% 0,5% 3,8% 1,5% 3,2% 

    weigering 45 38 83 31 13 2 17 10 10 

    lang 

incapabel 

16 17  33 22   5 2 4 

    [ andere NR ] 23 22 45 12 8  6 7 12 

  cawi-
respons 

1.268 1.253 2.521 165 1.310 159 312 407 168 

      als % 40,1% 39,6% 39,9% 32,2% 50,2% 41,3% 42,6% 32,1% 20,6% 

  geen 
respons 

1.810 1.832 3.642 283 1.279 224 392 842 622 

 

3.1.5 Doelgerichte capi herbenadering 

Initiële capi-selecties 
Na afloop van de cawi-waarneming van elk van de beide steekproefporties werd uit de 
herbenaderbare cawi-nonresponsen doelgroepgerichte selecties gemaakt voor capi-uitzet. 
Allereerst werden die personen verwijderd die waren overleden, of die woonden op een adres 
buiten het capi-waarneemgebied (dit waren gevaarlijke buurten of op de Waddeneilanden). 
Vervolgens werd per doelgroep een systematische steekproef getrokken uit de resterende cawi-
nonrespons (gesorteerd op postcode, huisnummer, etc.) met de relevante capi-selectiefractie uit 
tabel 3.1.2.2 als steekproeffractie. Bij beide steekproefporties werden in die eerste fase minder 
dan de gewenste 958 personen geselecteerd; dit dankzij de hoge cawi-respons en ondanks het 
ook grotere aandeel van doelgroep 6 in het capi-potentieel. Na sortering op postcode, 
huisnummer, etc., waren de capi-selecties tot slot aselect aangevuld. Zie tabel 3.1.5.1 voor de 
uitsplitsing van de selectie voor herbenadering naar afzonderlijk steekproefportie en doelgroep. 
 

Tabel 3.1.5.1: Oorspronkelijke capi-selectie VTO 2020, naar steekproefportie, in totaal, en naar 
doelgroep 

 11-20 12-20 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
  geen 
respons 

1.810 1.832 3.642 283 1.279 224 392 842 622 

buiten waarn. 2 4 6 1 2  1 1 1 
overleden 3  3 1 1   1  
capi-
potentieel 1.805 1.828 3.633 281 1.276 224 391 840 621 
  eerste fase 913 931 1.844 157 256 40 170 600 621 
      als fractie 0,506 0,509 0,508 0,559 0,201 0,179 0,435 0,714 1,000 

  tweede fase 45 27 72 3 42 8 7 12  
  capi-selectie 958 958 1.916 160 298 48 177 612 621 
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Herberekening steekproefontwerp, en gerealiseerde capi-selectie 
De capi-waarneming heeft niet volgens planning kunnen plaatsvinden. Aangezien het niet 
mogelijk was om alle in eerste instantie voor capi geselecteerde personen later (in april) alsnog 
te benaderen, werd er een kleinere capi-uitzet aangeboden. Hiervoor waren twee scenario’s 
uitgewerkt: 

1. systematische selectie uit de samengevoegde oorspronkelijke selecties, en 
2. een geheel nieuwe doelgroepgerichte selectie uit de gecombineerde herbenaderbare 

cawi-nonrespons uit beide steekproefporties waarbij rekening was gehouden met 
realisaties tot en met de cawi-waarneming. 

In beide scenario’s was uitgegaan van tien procent lagere capi-responskansen dan oorspronkelijk 
ingeschat (aanpassing met factor 0,9). Er werd gekozen voor scenario 2; zie tabel 3.1.5.2. 
 

Tabel 3.1.5.2: Herzien steekproefontwerp VTO 2020; realisaties zijn olijfgroen gekleurd, en de relevante 
parameters zijn dikgedrukt 

 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
cawi-uitzet (realisatie) 6.324 513 2.610 385 732 1.268 816 
cawi-respons (realisatie) 2.521 165 1.310 159 312 407 168 
    als percentage 39,9% 32,2% 50,2% 41,3% 42,6% 32,1% 20,6% 
capi-potentieel (realisatie†) 3.642 283 1.279 224 392 842 622 
capi-selectiefracties 
(vast/vast) 

0,365 0,600 0,000 0,174 0,134 0,574 0,939 

capi-uitzet (vast/verwacht) 1.329 170 - 39 53 483 584 
capi-respons (verwacht) 462‡ 81 - 17 21 164 178 
    als percentage 34,7% 47,5% - 43,2% 40,0% 34,0% 30,5% 

responstotaal (verwacht) 2.983‡ 246 1.310 176 333 571 346 
    als percentage 47,2% 47,9% 50,2% 45,7% 45,5% 45,1% 42,5% 
† Er is bij de herberekening niet gerekend met uitval van overledenen of adressen buiten het capi-waarneemgebied. 
‡ Wijkt door afronding af van de som over doelgroepen 1 t/m 6. 

 

De herbenaderbare cawi-nonresponsen uit beide steekproefporties werden samengevoegd, 
waarna opnieuw die personen werden verwijderd die waren overleden, of die woonden op een 
adres buiten het capi-waarneemgebied. Vervolgens werd per doelgroep een systematische 
steekproef getrokken uit de resterende cawi-nonrespons (gesorteerd op postcode, huisnummer, 
etc.) met nu de relevante capi-selectiefractie uit tabel 3.1.5.2 als steekproeffractie. Omdat bij de 
herberekening van de selectiefracties geen rekening was gehouden met uitval uit het capi-
potentieel door overlijden of adressen buiten het capi-waarneemgebied, werden in die eerste 
fase minder dan de gewenste 1.329 personen geselecteerd. Na sortering op postcode, 
huisnummer, etc., was de capi-selectie tot slot aselect aangevuld. Zie tabel 3.1.5.3 voor de 
uitsplitsing van de selectie voor herbenadering naar doelgroep. 
 

Tabel 3.1.5.3: Definitieve alternatieve capi-selectie VTO 2020, in totaal, en naar doelgroep 

 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
geen respons 3.642 283 1.279 224 392 842 622 
  buiten waarneemgebied 6 1 2  1 1 1 
  overleden 13 6 2  3 2  
  capi-potentieel 3.623 276 1.275 224 388 839 621 
    eerste fase 1.322 166  39 52 481 584 
        als fractie 0,365 0,601 0,000 0,174 0,134 0,573 0,940 
    tweede fase 7  7     
    capi-uitzet 1.329 166 7 39 52 481 584 

 



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  14 

Capi-waarneming 
In april werden 1.329 cawi-nonrespondenten door een capi-interviewer herbenaderd. Als aan 
bepaalde voorwaarden kon worden voldaan, en in het bijzonder zowel respondent als 
interviewer dit verantwoord vonden, mocht een interview daadwerkelijk persoonlijk 
plaatsvinden. In andere gevallen werden telefoonnummers van welwillende respondenten 
gevraagd, om de capi-enquête daarna telefonisch af te nemen. In totaal werden zo 449 responsen 
(33,8%) gerealiseerd, waarvan 387 telefonisch; zie tabel 3.1.5.4 voor een uitsplitsing hiervan naar 
doelgroep. Merk op dat het gerealiseerde capi-responspercentage alleen in doelgroep 1 
(Westerse 75-plussers) significant lager was dan verwacht, zelfs nadat die verwachting al van 
52,8% naar 47,5% was bijgesteld. 
 

Tabel 3.1.5.4: Capi-resultaten VTO 2020, in totaal, en naar doelgroep 

 totaal DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 
capi-uitzet 1.329 166 7 39 52 481 584 
  nonrespons 880 107 4 22 34 301 412 
    w.v. weigering 349 41 3 15 23 128 139 

    w.v. taalbarrière 150 2   1 36 111 
  capi-respons 449 60 3 17 18 179 172 
      als percentage 33,8% 35,5% 42,9% 43,6% 34,6% 37,4% 29,5% 

    w.v. persoonlijk 62 13  4 3 21 21 

    w.v. telefonisch 387 47 3 13 15 158 151 

 

3.1.6 Verhuizingsstrategie 
Steekproefpersonen die verhuisd zijn, werden niet herbenaderd.  

3.1.7 Dataverzameling in de Bijlmer en op de Waddeneilanden 
In heel Amsterdam Zuidoost werd face-to-face waargenomen met uitzondering van sommige 
adressen in de postcodes 1102, 1103 en 1104.  Maandelijks werd door de regiomanager van regio 
Amsterdam beoordeeld welke steekproefadressen niet aan huis werden benaderd. Het criterium 
dat daarbij werd gehanteerd was de veiligheid voor de interviewers. In de praktijk kwam het erop 
neer dat sloopflats, gedeeltelijke sloopflats en een deel van de hoogbouw niet aan huis werden 
benaderd. In deze gebieden werd voor VTO wel via internet waargenomen. Omdat op de 
Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Texel geen interviewers 
wonen, werd op deze eilanden niet face-to-face geënquêteerd. Wel werd daar voor VTO via 
internet waargenomen. 

3.2 Benaderingsstrategie 
Bij het onderzoek Vrijetijdsomnibus is gestart met een internetwaarneming (cawi), gevolgd door 
face-to-face waarneming (capi). Bij capi was er sprake van doelgroepgerichte benadering. Dit 
hield in dat voor de groepen die via cawi te weinig responderen, face-to-face waarneming (capi) 
werd ingezet. De respondenten die voldoende via cawi waren binnengehaald werden minder via 
capi benaderd. De daarbij behorende benaderingsstrategie was als volgt. 

 
Maandelijks werd een steekproef getrokken, dit gedurende twee maanden. De eerste 
waarneemperiode voor VTO startte op dinsdag 27 oktober 2020. Steekproef-personen ontvingen 
een aanschrijfbrief met inlogcodes met het verzoek om via internet (cawi) deel te nemen aan het 
onderzoek. Bij de cawi aanschrijfbrief werd een onconditionele incentive ter waarde van 5 euro 
toegevoegd. In de brief is nader ingegaan op het doel van het onderzoek en is aangekondigd dat 
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een face-to-face benadering volgde als geen reactie werd ontvangen van de respondent via 
internet.  Een week na het versturen van de aanschrijfbrief werd een eerste rappelbrief verstuurd 
aan de steekproefpersonen die de vragenlijst nog niet via internet hadden ingevuld. Nog eens 
een week later werd een tweede rappelbrief verstuurd aan de steekproefpersonen die op dat 
moment de internetvragenlijst nog niet hadden ingevuld. In tabel 3.2.1 zijn de data opgenomen 
waarop de brieven van de internetwaarneming verzonden werden, inclusief de verwachte 
aantallen. 

 
Tabel 3.2.1: Gegevens over de cawi-porties VTO 2020 

 Verzend Bezorg Sluiten  

Cawi-portie   dag datum dag datum Cawi Aantal 

1. a di 27-10-2020 do/vrij 29/30-10-2020 
 

3.162 
2  r1 di 3-11-2020 do/vrij 5/6-11-2020 

 
2.775 

2  r2 di 10-11-2020 do/vrij 12/13-11-2020 6-12-2020 2.249        

2. a di 24-11-2020 do/vrij 26/27-11-2020 
 

3.162 
2.1 r1 di 1-12-2020 do/vrij 3/4-12-2020 

 
2.775 

2.2 r2 di 8-12-2020 do/vrij 10/11-12-2020 11-1-2021 2.248 

3.2.1 Face-to-face waarneming (capi) 
Personen die niet gereageerd hebben via internet, zijn face-to-face herbenaderd, conform de CBS 
benaderstrategie.  
Op het moment dat bekend was welke steekproefpersonen het betrof had de uitzet al 
plaatsgevonden in de maand volgend op de maand waarin de internetwaarneming was gestart. 
De gebruikelijke CBS benaderstrategie was dat de face-to-face herbenadering pas kon starten in 
de tweede maand na de maand waarin de internetwaarneming was gestart. De face-to-face 
waarneming was gepland in januari en februari 2021, echter door de Covid-19 pandemie moest 
de capi waarneming uitgesteld worden tot in april 2021. 
 
Het face-to-face bezoek is vooraf niet per brief aangekondigd. Personen die naar aanleiding van 
een van de brieven via de CBS-helpdesk of anderszins deelname hadden geweigerd werden niet 
herbenaderd. Op het moment dat de herbenaderingsporties werden geprepareerd, werd voor de 
betreffende steekproefeenheden, de mogelijkheid afgesloten om de vragenlijst via internet in te 
vullen. Hiermee is voorkomen dat respondenten gelijktijdig via internet en face-to-face 
reageerden. 
 
Doelgroepgerichte benadering 
Voor VTO 2020-2021 is net als bij VTO 2018-2019 gebruik gemaakt van doelgroepgerichte 
benadering. Dit houdt in, dat voor de groepen die via Cawi te weinig respondeerden, extra Capi 
benadering is ingezet. De respondenten die voldoende via Cawi waren binnengehaald zijn minder 
via Capi benaderd. Dit is gebeurd via van te voren vastgestelde verhoudingen. Dit komt de 
spreiding in de respons en daarmee de vertekening van de resultaten ten goede. Bovendien kan 
doelgroepgerichte benadering tegelijkertijd zorgen voor een daling van de kosten of een 
vergroting van het responsaantal door efficiënter waar te nemen. 
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In tabel 3.2.1.1 zijn de start- en einddatum en de aantallen opgenomen van de face-to-face 
waarneming.  

 
Tabel 3.2.1.1: Gegevens over de capi-porties VTO 

 
capi-portie startdatum einddatum aantal 

1. 1-4-2021 30-4-2021 1.329 

 

3.3 Vragenlijstontwikkeling 
De doelpopulatie bestaat uit de in Nederland woonachtige personen van 6 jaar of ouder. CBS 
neemt geen vraaggesprekken af bij kinderen onder de 12 jaar. De steekproefpersonen van 6 tot 
12 jaar werden daarom benaderd via de ouders/verzorgers. Aan hen werd gevraagd om namens 
het kind de vragenlijst in te vullen. Steekproefpersonen van 12 tot 16 jaar werden ook via de 
ouders/verzorgers aangeschreven. Bij deze leeftijdsgroep beantwoordde de steekproefpersoon, 
indien de ouders/verzorgers toestemming hadden gegeven voor deelname aan het onderzoek, 
de vragen zelf. Steekproefpersonen vanaf 16 jaar en ouder zijn persoonlijk aangeschreven. 
 
De VTO vragenlijst bestaat uit twee delen; een sportdeel en een cultuurdeel. De ene helft van de 
steekproefpersonen kreeg eerst het cultuurdeel en dan het sportdeel, de andere helft begon met 
het sportdeel en kreeg vervolgens het cultuurdeel. Deze routing gebeurde met behulp van een 
extra steekproefkenmerk, namelijk de VariantCode.  
 
Cultuur 
Het cultuurgedeelte gaat onder andere over deelname aan verschillende culturele activiteiten. 
Gevraagd werd hoe vaak men een bezoek had gebracht aan diverse voorstellingen of 
tentoonstellingen, musea, festivals, feesten en beeldende kunst. Nieuw dit jaar zijn vragen over 
het via internet kijken naar voorstellingen en het digitaal bezoeken van musea en 
tentoonstellingen. Vervolgens volgde een aantal vragen over het in de vrije tijd doen van cultureel 
onderzoek, zoals stamboomonderzoek, het opknappen van historische gebouwen of het 
naspelen van historische gebeurtenissen. Daarna volgde een aantal vragen over culturele 
hobby’s, zoals een instrument bespelen, toneel spelen of tekenen/schilderen. Het 
cultuurgedeelte is dit jaar afgesloten met een aantal vragen over het volgen van cultuur in 
verschillende media. De blokken met vragen over interesse in kunst, cultuur en historie zijn 
geschrapt. 
 
In het cultuurdeel werd bij een aantal vragen gewerkt met een split-half om nieuwe vragen of 
vraagformuleringen te testen. De routing voor deze split-half was gebaseerd op het extra 
steekproefkenmerk VariantCode.  
 
Sport 
Het sportdeel bevat vragen over sporten die men beoefent, op wat voor manier (alleen of in 
groepsverband) en waar men deze sporten beoefent. Vervolgens zijn een aantal vragen gesteld, 
o.a. over de tevredenheid over de trainer, tevredenheid over de locatie waar men sportte, en het 
al dan niet volgen van instructies via (online) filmpjes of een app bij het beoefenen van een sport 
of het doen van oefeningen. Vervolgens werd gevraagd naar de mening over sport- en 
beweegmogelijkheden in de buurt. De sportblokken die volgden gingen over vrijwilligerswerk in 
de sport, het bezoeken van sportwedstrijden, meningen over sport en tot slot een blok over het 
volgen van sport via diverse media.  
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Bij het afnemen van de vragenlijst in de capi mode is er door de interviewer gewerkt met 
toonkaarten.  
 
De geschatte gemiddelde face-to-face (capi) vragenlijstduur bedroeg maximaal 30 minuten. De 
gemiddelde gerealiseerde face-to-face (capi) vragenlijstduur lag met 32,3 minuten, 2,3 minuten 
hoger dan verwacht. De gemiddelde gerealiseerde internetwaarneming (cawi) was 28,9 
minuten.  
 
De tabellen 3.3.1 en 3.3.2 geven de totale gerealiseerde vragenlijstduur weer per modi en, per 
maand, uitgedrukt in minuten. 
 
Tabel 3.3.1: Gemiddeld gerealiseerde cawi vragenlijstduur in minuten naar mode en veldwerkperiode  

  

gemiddelde 
gerealiseerde 

vragenlijstduur aantallen standaarddeviatie 
10-2020 29,4385 1205 19,27197 

11-2020 28,5232 1190 17,48151 

Totaal 28,9837 2395 18,40599 

* De cases met een verschillende start- en einddatum zijn verwijderd. Daarnaast zijn ook 2,5% hoogste en 
laagste vragenlijstduren verwijderd.  
 
Tabel 3.3.2. Gemiddeld gerealiseerde capi vragenlijstduur in minuten naar mode en veldwerkperiode 

  

gemiddelde 
gerealiseerde 

vragenlijstduur aantallen standaarddeviatie 

 

04-2021 32,3088 425 10,56254  

In de tabellen 3.3.3 en 3.3.4 worden de gemiddelde gerealiseerde vragenlijstduur naar modi en 
variantcode sport en cultuur weergegeven 
 
Tabel 3.3.3. Gemiddeld gerealiseerde capi vragenlijstduur in minuten naar mode en veldwerkperiode 

 

VariantCode 

gemiddelde 
gerealiseerde 

vragenlijstduur aantallen standaarddeviatie 
Sport 29,4614 1170 17,97350 
Cultuur 28,5274 1225 18,80578 
Total 28,9837 2395 18,40599 

* De cases met een verschillende start- en einddatum zijn verwijderd. Daarnaast zijn ook 2,5% hoogste en 
laagste vragenlijstduren verwijderd.  
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Tabel 3.3.4. Gemiddeld gerealiseerde capi vragenlijstduur in minuten naar mode en veldwerkperiode 

VariantCode 

gemiddelde 
gerealiseerde 

vragenlijstduur aantallen standaarddeviatie 
Sport 31,8230 205 10,22711 
Cultuur 32,7614 220 10,86948 
Total 32,3088 425 10,56254 

* De cases met een verschillende start- en einddatum zijn verwijderd. Daarnaast zijn ook 2,5% hoogste en 
laagste vragenlijstduren verwijderd.  

3.4 Instructie 
De instructie voor de interviewers die is ingezet vond plaats door middel van e-learning. Alle 
interviewers kregen een gedrukte handleiding toegestuurd. Interviewers konden via de 
leeromgeving waar de e-learning module stond een cursus over de organisatie van het onderzoek 
en de inhoud van de vragenlijst volgen. In de e-learning module was een toets opgenomen die 
door interviewers gemaakt moest worden. Om ingezet te kunnen worden voor VTO was met goed 
gevolg afleggen van de toets een noodzakelijke voorwaarde. Er werd een factsheet gemaakt.   
 
Ten behoeve van dit onderzoek ontvingen alle medewerkers van CCI een interactieve video met 
quizvragen tussendoor die de CCI-medewerkers moesten beantwoorden om verder te komen in 
het filmpje, als checkmoment voor zichzelf. Gedurende het veldwerk konden medewerkers van 
CCI de kennisbank raadplegen.  

3.5 Veldwerk 

3.5.1 Aanpassingen onderzoeksopzet 
- Vanwege de tweede golf van de COVID-19-pandemie kon het capi-veldwerk in de 

beoogde maanden januari en februari 2021 niet plaatsvinden. Dit werd weer mogelijk 
in april 2021.  

- Vanwege de pandemie werd ook de gebruikelijke face-to-face waarneming aangepast. 
Interviews werden alleen persoonlijk afgenomen als aan de dan geldende Corona 
maatregelen voldaan kon worden, lukte dit niet dan werd na werving van een 
telefoonnummer aan-huis, het interview telefonisch afgenomen.   

- In verband met de capaciteit in het veld was het niet mogelijk om alle, in eerste instantie 
voor capi geselecteerde personen, te benaderen. De oorspronkelijke capi omvang werd 
gereduceerd tot een steekproefomvang van 1.329 respondenten, waardoor het niet 
meer mogelijk was om de eerder afgesproken responseis van 3.000 responsen te halen. 
Met deze uitzet werd verwacht dat er 462 responsen gerealiseerd zouden worden. 
Vanuit de Cawi waarnemingen werden 2.521 responsen gerealiseerd. Met de te 
verwachte Capi responsen van 462 was de verwachting om 2.983 responsen te halen.   

3.5.2 Realisatie 
Maandelijks is, na afsluiting van de maandportie  op de 4de werkdag van de maand een 
voortgangsoverzicht geleverd met daarin de veldwerkresultaten per maand (in aantallen en 
procentueel), per doelgroepen en cumulatief. Bij het eindoverzicht werd tevens het split half 
design geleverd, uitgesplitst per mode (in aantallen en procentueel).  
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In tabel 3.5.2.1 zijn de responsresultaten weergegeven per waarneemperiode en per mode, 
uitgesplitst naar aantallen en percentages. Onderstaande tabel laat zien dat er in totaal 2.970 
responsen zijn behaald, via de internetwaarneming 2.520 responsen en via de face-to-face 
waarneming 450 responsen.  
 
Tabel 3.5.2.1: VTO 2020 - 2021 begin- en einddatum taak, uitzet, responsaantallen, 
responspercentages en targetpercentages per veldwerkperiode 

 

Veldwerkperiode 
202010 202011 totaal  

Mode CAWI Begindatum taak 27-oct-2020 24-nov-20 27-oct-2020 

Einddatum taak 6-dec-20 11-jan-21 11-jan-21 

Uitzet 3162 3162 6324 

Respons 1267 1253 2520 

Respons % 40,1 39,6 39,8 

Target % 36,6 36,6 36,6 

CAPI * Begindatum taak 1-apr-21 1-apr-21 1-apr-21 

Einddatum taak 30-apr-21 30-apr-21 30-apr-21 

Uitzet 662 671 1333 

Respons 227 223 450 

Respons % 34,3 33,2 33,8 

Target % 39,7 39,7 39,7 

*De CAPI waarneming is gepresenteerd onder de CAWI steekproefmaand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tabel 3.5.2.2 is de uitzet, de totale responspercentages en –aantallen weergegeven per mode 
en doelgroep, inclusief uitdunning bij Capi. 

 
Tabel 3.5.2.2: Uitzet met totale responspercentages en –aantallen per mode en doelgroep, inclusief 
uitdunning bij Capi 

  
 

Cawi uitzet Cawi* 
respons % 

Cawi 
respons 

Capi 
uitzet 

Capi** 
respons % 

Capi 
respons 

Respons 
% totaal 

Respons 
aantal Uitdunning capi herbenaderbare 

NR 
totaal 

1 513 32,16% 165 
166 36,14% 60 43,86% 225 41% 283 

2 2610 50,15% 1309 
10 30,00% 3 50,27% 1312 99% 1279 

3 385 41,30% 159 
39 43,59% 17 45,71% 176 83% 224 

4 732 42,62% 312 
53 33,96% 18 45,08% 330 86% 392 

5 1268 32,10% 407 
481 37,42% 180 46,29% 587 43% 842 

6 816 20,59% 168 
584 29,45% 172 41,67% 340 6% 622 

Totaal 6324 39,86% 2520 1333 33,78% 450 46,96% 2970 63% 3642 
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*Cawi over de perioden 202010 en 202011 

**Capi over de periode 202102 

 
Tabel 3.5.2.3 geeft het aandeel face to face en telefonisch afgenomen weer per doelgroep per 
periode.  

 
Tabel 3.5.2.3: Aandeel face to face en telefonisch afgenomen responsen per doelgroep in april 2021 

  

Doelgroep 

1 2 3 4 5 6 Totaal 

n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

CAPI 
respons 

Face to 
Face 

13 21,7% 0 0,0% 4 23,5% 3 16,7% 21 11,7% 21 12,2% 62 13,8% 

Telefonisch 47 78,3% 3 100,0% 13 76,5% 15 83,3% 158 88,3% 151 87,8% 387 86,2% 

Totaal 60 100,0% 3 100,0% 17 100,0% 18 100,0% 179 100,0% 172 100,0% 449 100,0% 

        
Tabel 3.5.2.2 geeft het eindoverzicht split-half design VTO, variantcode 1 (sport-cultuur) 
uitgedrukt in aantallen. 
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Tabel 3.5.2.2: Responsaantallen cawi en capi VTO 2020 - 2021. Splithalf Variantcode 1 (sport-cultuur) 

  

Veldwerkperiode 
202010 202011 Total 
Mode Mode Mode 

CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total 
Uitzet 1581 321 1581 1581 349 1581 3162 670 3162 
Kaderfouten 3 8 11 1 10 11 4 18 22 
Nonrespons 37 198 235 36 231 267 73 429 502 
   wv. Verhuisd binnen Nederland 9 27 36 8 18 26 17 45 62 
   wv. Weigering 21 79 100 16 104 120 37 183 220 
   wv. Geen gelegenheid, niet in staat 5 18 23 10 25 35 15 43 58 

   wv. Taalbarriere 1 31 32 1 44 45 2 75 77 
   wv. Geen contact 0 21 21 0 18 18 0 39 39 
   wv. Overig 1 22 23 1 22 23 2 44 46 
Volledige respons (streng) 622 111 733 608 106 714 1230 217 1447 
Onvolledige/afgebroken respons 0 4 4 0 2 2 0 6 6 
Nog geen eindresultaat 919 nvt nvt 936 nvt nvt 1855 nvt nvt 
   wv. door naar CAPI  321 nvt nvt 349 nvt nvt 670 nvt nvt 
   wv. uitgedund 598 nvt nvt 587 nvt nvt 1185 nvt nvt 

 
Tabel 3.5.2.3 geeft het eindoverzicht split-half design VTO, variantcode 1 (sport-cultuur) 
uitgedrukt in percentages. 
 
Tabel 3.5.2.3: Responspercentages cawi en capi VTO 2020 - 2021. Splithalf Variantcode 1 (sport-cultuur) 

  

Veldwerkperiode 
202010 202011 Total 
Mode Mode Mode 

CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total 
Uitzet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Kaderfouten 0,2% 2,5% 0,7% 0,1% 2,9% 0,7% 0,1% 2,7% 0,7% 
Nonrespons 2,3% 61,7% 14,9% 2,3% 66,2% 16,9% 2,3% 64,0% 15,9% 
   wv. Verhuisd binnen Nederland 0,6% 8,4% 2,3% 0,5% 5,2% 1,6% 0,5% 6,7% 2,0% 
   wv. Weigering 1,3% 24,6% 6,3% 1,0% 29,8% 7,6% 1,2% 27,3% 7,0% 
   wv. Geen gelegenheid, niet in 
staat 

0,3% 5,6% 1,5% 0,6% 7,2% 2,2% 0,5% 6,4% 1,8% 

   wv. Taalbarriere 0,1% 9,7% 2,0% 0,1% 12,6% 2,8% 0,1% 11,2% 2,4% 
   wv. Geen contact 0,0% 6,5% 1,3% 0,0% 5,2% 1,1% 0,0% 5,8% 1,2% 
   wv. Overig 0,1% 6,9% 1,5% 0,1% 6,3% 1,5% 0,1% 6,6% 1,5% 
Volledige respons (streng) 39,3% 34,6% 46,4% 38,5% 30,4% 45,2% 38,9% 32,4% 45,8% 
Onvolledige/afgebroken respons 0,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,6% 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 
Herbenaderbare nonrespons 58,1% 

  
59,2% 

  
58,7% 

  

   wv. door naar CAPI  34,9% 
  

37,3% 
  

36,1% 
  

   wv. uitgedund 65,1%     62,7%     63,9%     

 
Tabel 3.5.2.4 geeft het eindoverzicht split-half design VTO, variantcode 2 (cultuur-sport) 
uitgedrukt in aantallen.  
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Tabel 3.5.2.4: Responsaantallen cawi en capi VTO 2020 - 2021.Splithalf Variantcode 2(cultuur-sport) 

  

Veldwerkperiode 
202010 202011 Total 
Mode Mode Mode 

CAPI Total CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total 
Uitzet 341 1581 1581 322 1581 3162 663 3162 
Kaderfouten 9 9 1 5 6 1 14 15 
Nonrespons 212 255 38 194 232 81 406 487 
   wv. Verhuisd binnen Nederland 17 23 8 18 26 14 35 49 
   wv. Weigering 94 118 22 74 96 46 168 214 
   wv. Geen gelegenheid, niet in staat 17 28 8 23 31 19 40 59 

   wv. Taalbarriere 44 46 0 31 31 2 75 77 
   wv. Geen contact 21 21 0 25 25 0 46 46 
   wv. Overig 19 19 0 23 23 0 42 42 
Volledige respons (streng) 116 761 645 117 762 1290 233 1523 
Onvolledige/afgebroken respons 4 4 0 6 6 0 10 10 
Nog geen eindresultaat nvt nvt 897 nvt nvt 1790 nvt nvt 
   wv. door naar CAPI  nvt nvt 322 nvt nvt 663 nvt nvt 
   wv. uitgedund nvt nvt 575 nvt nvt 1127 nvt nvt 

 
Tabel 3.5.2.5 geeft het eindoverzicht split-half design VTO, variantcode 2 (cultuur-sport) 
uitgedrukt in percentages. 
 
Tabel 3.5.2.5: Responspercentages cawi en capi VTO 2020 - 2021. Splithalf Variantcode 2 (cultuur-sport) 

  

Veldwerkperiode 
202010 202011 Total 
Mode Mode Mode 

CAPI Total CAWI CAPI Total CAWI CAPI Total 
Uitzet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Kaderfouten 2,6% 0,6% 0,1% 1,6% 0,4% 0,0% 2,1% 0,5% 
Nonrespons 62,2% 16,1% 2,4% 60,2% 14,7% 2,6% 61,2% 15,4% 
   wv. Verhuisd binnen Nederland 5,0% 1,5% 0,5% 5,6% 1,6% 0,4% 5,3% 1,5% 
   wv. Weigering 27,6% 7,5% 1,4% 23,0% 6,1% 1,5% 25,3% 6,8% 
   wv. Geen gelegenheid, niet in staat 5,0% 1,8% 0,5% 7,1% 2,0% 0,6% 6,0% 1,9% 

   wv. Taalbarriere 12,9% 2,9% 0,0% 9,6% 2,0% 0,1% 11,3% 2,4% 
   wv. Geen contact 6,2% 1,3% 0,0% 7,8% 1,6% 0,0% 6,9% 1,5% 
   wv. Overig 5,6% 1,2% 0,0% 7,1% 1,5% 0,0% 6,3% 1,3% 
Volledige respons (streng) 34,0% 48,1% 40,8% 36,3% 48,2% 40,8% 35,1% 48,2% 
Onvolledige/afgebroken respons 1,2% 0,3% 0,0% 1,9% 0,4% 0,0% 1,5% 0,3% 
Herbenaderbare nonrespons 

  
56,7% 

  
56,6% 

  

   wv. door naar CAPI  
  

35,9% 
  

37,0% 
  

   wv. uitgedund     64,1%     63,0%     

 
 
 



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  23 

4. Verwerken (dataprocessing) 

De term dataprocessing wordt gebruikt om de werkzaamheden samen te vatten die nodig zijn 
om aan de antwoorden die respondenten geven op de vragen in de vragenlijst plausibele 
statistische informatie te kunnen ontlenen. De verwerking van de data is zoveel mogelijk 
geautomatiseerd. Het verwerken is uitgevoerd door statistische afdeling, sector SAL/SDV van de 
Divisie SER. 

4.1 Inleiding 
Onderstaande figuur geeft het verwerkingsproces van de onderzoeksdata in hoofdlijnen aan. De 
vijf deelprocessen (weergegeven in de vierkanten blokken) worden in de bijlage in meer detail 
beschreven. 
 
Figuur 1. Procesmodel Verwerkingsproces 

 
 
Hieronder wordt de verwerking van VTO beschreven en wordt aandacht besteed aan de keuzes 
die hierin gemaakt zijn. 

4.2 Controleren en uniformeren waarneemdata 
De data zijn afkomstig van enquêtes uitgezet via het internet (CAWI) en d.m.v. enquêteurs en 
enquêtrices (CAPI) en worden elektronisch opgeslagen in het enquête systeem van het CBS.  
 
De range- en routingcontrole zijn vastgelegd in de vragenlijstschema’s en zijn vervolgens in de 
elektronische vragenlijsten ingebouwd. Deze controles worden automatisch uitgevoerd tijdens 
het afnemen van de enquête. 
 
De metadata van enquêtedata is mode specifiek. In CAWI mode wordt bijvoorbeeld de “weet 
niet” of “weigert” categorie (indien van toepassing) als aparte categorie weergegeven, terwijl 
dat niet in de CAPI mode het geval is, waarbij standaard “weet niet” en “weigert” is toegestaan. 
Ook kan de vraagstelling in verschillende modes iets afwijken, of bevatten de verschillende 
modes iets andere antwoordcategorieën. Er zijn kleine verschillen in de meta voor beide modes.  
 
De data in het CBS enquêtesysteem worden tevens opgeslagen in BLAISE formaat. Variabele 
namen in dit systeem bevatten een punt (.) notatie waardoor variabelen in verschillende 
vragenblokken dezelfde lokale naam kunnen hebben. Bij het omzetten naar SPSS formaat zijn 
de variabele namen aangepast, door het gebruik van pre- of postfixen. 
 
Voor de volgende variabelen zijn aanpassingen gedaan, zie tabel 4.2.1. 
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Figuur 4.2.1: Aanpassingen variabelen 

 
Variabele in enquête systeem Variabele in SPSS-bestand Opmerking 
SportLidLoc1.Freq Freq_1  
SportLidLoc1.LidSP_A[1..9]  
(meerkeuzevraag) 

LidSP_A_1intro 
LidSP_A_1Alleen 
LidSP_A_1Groep 
LidSP_A_1LidSport 
LidSP_A_1Abonnee 
LidSP_A_1School 
LidSP_A_1Bedryf 
LidSP_A_1SocCult 
LidSP_A_1Zorg 
LidSP_A_1Anders 

 

SportLidLoc1.LidSP_B LidSP_B_1  
SportLidLoc1.LidMax LidMax_1    
SportLidLoc1.Training[1..4]  
(meerkeuzevraag) 

Training_1[1..4] 
Training_1intro 
Training_1Training 
Training_1Comp 
Training_1Toernooi 
Training_1Geen 

 

SportLidLoc1.Locatie_A[1..7]  
(meerkeuzevraag) 

 
 
 
  

Locatie_A_1intro 
Locatie_A_1Overdek 
Locatie_A_1AnderAcc 
Locatie_A_1OpenL 
Locatie_A_1OpenB 
Locatie_A_1Natuur 
Locatie_A_1HuisTuin 
Locatie_A_1Anders 

 

SportLidLoc1.Locatie_B Locatie_B_1  

SportLidLoc1.LocMax LocMax_1  
SportLidLoc1.Loc_Overdekt 
(meerkeuzevraag) 
 
 
 

Loc_Overdekt_1intro 
Loc_Overdekt_1Zwembad 
Loc_Overdekt_1FitCentrum 
Loc_Overdekt_1Sporthal 
Loc_Overdekt_1Anders 

 

SportLidLoc2.Freq Freq_2  
SportLidLoc2.LidSP_A[1..9]  
(meerkeuzevraag) 

LidSP_A_2intro 
LidSP_A_2Alleen 
LidSP_A_2Groep 
LidSP_A_2LidSport 
LidSP_A_2Abonnee 
LidSP_A_2School 
LidSP_A_2Bedryf 
LidSP_A_2SocCult 
LidSP_A_2Zorg 
LidSP_A_2Anders 

 

SportLidLoc2.LidSP_B LidSP_B_2  
SportLidLoc2.LidMax LidMax_2  
SportLidLoc2.Training[1..4]  
(meerkeuzevraag) 

Training_2[1..4] 
Training_2intro 
Training_2Training 
Training_2Comp 
Training_2Toernooi 
Training_2Geen 

 

SportLidLoc2.Locatie_A[1..7]  
(meerkeuzevraag) 

Locatie_A_2intro 
Locatie_A_2Overdek 
Locatie_A_2AnderAcc 
Locatie_A_2OpenL 
Locatie_A_2OpenB 
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Locatie_A_2Natuur 
Locatie_A_2HuisTuin 
Locatie_A_2Anders 

SportLidLoc2.Locatie_B Locatie_B_2  

SportLidLoc2.LocMax LocMax_2  
SportLidLoc2.Loc_Overdekt 
(meerkeuzevraag) 
 
 
 

Loc_Overdekt_2intro 
Loc_Overdekt_2Zwembad 
Loc_Overdekt_2FitCentrum 
Loc_Overdekt_2Sporthal 
Loc_Overdekt_2Anders 

 

SportLidLoc3.Freq Freq_3  
SportLidLoc3.LidSP_A[1..9]  
(meerkeuzevraag) 

LidSP_A_3intro 
LidSP_A_3Alleen 
LidSP_A_3Groep 
LidSP_A_3LidSport 
LidSP_A_3Abonnee 
LidSP_A_3School 
LidSP_A_3Bedryf 
LidSP_A_3SocCult 
LidSP_A_3Zorg 
LidSP_A_3Anders 

 

SportLidLoc3.LidSP_B LidSP_B_3  
SportLidLoc3.LidMax LidMax_3  
SportLidLoc3.Training[1..4]  
(meerkeuzevraag) 

Training_3[1..4] 
Training_3intro 
Training_3Training 
Training_3Comp 
Training_3Toernooi 
Training_3Geen 

 

SportLidLoc3.Locatie_A[1..7]  
(meerkeuzevraag) 

Locatie_A_3intro 
Locatie_A_3Overdek 
Locatie_A_3AnderAcc 
Locatie_A_3OpenL 
Locatie_A_3OpenB 
Locatie_A_3Natuur 
Locatie_A_3HuisTuin 
Locatie_A_3Anders 

 

SportLidLoc3.Locatie_B Locatie_B_3  

SportLidLoc3.LocMax LocMax_3  
SportLidLoc3.Loc_Overdekt 
(meerkeuzevraag) 
 
 
 

Loc_Overdekt_3intro 
Loc_Overdekt_3Zwembad 
Loc_Overdekt_3FitCentrum 
Loc_Overdekt_3Sporthal 
Loc_Overdekt_3Anders 

 

SportLidLocBelangrijk.Freq Freq_Belangrijkste  
SportLidLocBelangrijk.LidSP_A[1..9] 
(meerkeuzevraag) 

LidSP_A_belangrijksteintro 
LidSP_A_belangrijksteAlleen 
LidSP_A_belangrijksteGroep 
LidSP_A_belangrijksteLidSport 
LidSP_A_belangrijksteAbonnee 
LidSP_A_belangrijksteSchool 
LidSP_A_belangrijksteBedryf 
LidSP_A_belangrijksteSocCult 
LidSP_A_belangrijksteZorg 
LidSP_A_belangrijksteAnders 

 

SportLidLocBelangrijk.LidSP_B LidSP_B_belangrijkste  
SportLidLocBelangrijk.LidMax LidMax_belangrijkste  
SportLidLocBelangrijk.Training[1..4] 
(meerkeuzevraag) 

Training_belangrijksteintro 
Training_belangrijksteTraining 
Training_belangrijksteComp 
Training_belangrijksteToernooi 
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Training_belangrijksteGeen 
SportLidLocBelangrijk.Locatie_A[1..7] 
(meerkeuzevraag) 

Locatie_A_belangrijksteintro 
Locatie_A_belangrijksteOverdek 
Locatie_A_belangrijksteAnderAc 
Locatie_A_belangrijksteOpenL 
Locatie_A_belangrijksteOpenB 
Locatie_A_belangrijksteNatuur 
Locatie_A_belangrijksteHuisTui 
Locatie_A_belangrijksteAnders 

 

SportLidLocBelangrijk.Locatie_B Locatie_B_belangrijkste  
SportLidLocBelangrijk.LocMax LocMax_belangrijkste  
SportLidLocBelangrijk.Loc_Overdekt 
(meerkeuzevraag) 
 
 
 

Loc_Overdekt_belangrijksteintro 
Loc_Overdekt_belangrijksteZwembad 
Loc_Overdekt_belangrijksteFitCentrum 
Loc_Overdekt_belangrijksteSporthal 
Loc_Overdekt_belangrijksteAnders 

 

Mening.SteunEve 
 
 
 
 

SteunEve Variabele heeft in 
verschillende modes een 
andere indeling.  
Is samengevoegd tot 1 
variabele. 

Mening.Geaardh 
 
 
 
 

Geaardh Variabele heeft in 
verschillende modes een 
andere indeling.  
Is samengevoegd tot 1 
variabele. 

 
Doel van uniformeren is om tot één uniforme recordstructuur te komen. Vervolgens kunnen de 
databestanden van de diverse modes (en versies) worden samengevoegd tot één fysiek 
bestand. 

4.3 Verrijken 
Na het samenvoegen van alle enquête data in één bestand, is het bestand verrijkt met 
registerinformatie. Deze informatie is afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), 
het GIR (gebiedsindelingen register) en uit de inkomensgegevens.  
 
GBA-gegevens van 2020 en 2021 zijn gebruikt voor verrijking (afhankelijk van wanneer de 
respondent geënquêteerd is). Hierbij is zo recent mogelijke informatie gebruikt. De meest 
recente inkomensgegevens die voor het CBS beschikbaar zijn, zijn de (voorlopige) 
inkomensgegevens van 2019. Regionale gegevens zijn verrijkt op enquête datum. Hierbij is de 
codelijst gebruikt die vastgesteld is op 1 januari 2021.  
 
In de volgende tabel is weergegeven welke registervariabelen zijn toegevoegd. De tweede 
kolom bevat de variabele namen zoals deze voorkomen in het geleverde SPSS-bestand. In de 
derde kolom is vermeld waar de variabele vandaan komt en welke peildatum deze betreft. 
  



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  27 

 
Tabel 4.3.1. Overzicht verrijkingsvariabelen 

Variabele omschrijving Naam variabele Bron, Peildatum 
Postcode (4 cijfers) Postcode_num GIR indeling 2021, enquêtedatum 
Gemeentecode GemCode GIR indeling 2021, enquêtedatum 
Landsdeel Landsdl GIR indeling 2021, enquêtedatum 
Provincie Prov GIR indeling 2021, enquêtedatum 
Stedelijkheid Stedgem GIR indeling 2021, enquêtedatum 
Generatie 
 

SSB_GBAGeneratie 
 

GBA 2020/2021, zo dicht mogelijk bij 
enquêtedatum 

Herkomststgroepering in 4 
categorieën 

SSB_ETNGROEPKORT1 GBA 2020/2021, zo dicht mogelijk bij 
enquêtedatum 

Herkomststgroepering in 8 
categorieën 

SSB_ETNGROEP3 GBA 2020/2021, zo dicht mogelijk bij 
enquêtedatum 

Type huishouden SSB_TYPHH GBA 2020/2021, zo dicht mogelijk bij 
enquêtedatum 

Plaats in huishouden SSB_PLHH GBA 2020/2021, zo dicht mogelijk bij 
enquêtedatum 

Sociaaleconomische categorie op 
jaarbasis 

INPSECJ Inkomensbestand 2019 (voorlopig) 

Percentiegroepen gestandaardiseerd 
inkomen particuliere huishoudens 

INHP100HGEST Inkomensbestand 2019 (voorlopig) 

 

4.4 Afleiden 
Naast registervariabelen zijn er ook afgeleide variabelen toegevoegd. Deze worden toegevoegd 
voor analyse en publicatie doeleinden, of als deze variabelen in de weging (zie hoofdstuk 8) 
gebruikt worden. Ook zijn meerkeuzevragen omgezet naar dummy variabelen (dichotomiseren). 
Er zijn ook enkele afleidingen gemaakt op basis van het huishouden, huishoudsamenstelling, 
herkomst en inkomen. 
Voor dit onderzoek wordt voor het huishouden alleen informatie zoals leeftijd, geslacht en 
burgerlijke staat van de ondervraagde persoon (OP) opgeslagen. 
In onderstaande tabel 4.4.1 is aangegeven welke afgeleide variabelen gemaakt zijn. 
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Tabel 4.4.1. Overzicht afgeleide variabelen 

Variabele omschrijving Naam variabele bestand Overige opmerking 
Mode Afl_mode Mode waarin de enquête is afgenomen 
Enquêtedatum Afl_enquetedatum Datum waarop enquête is afgenomen. 
Leeftijd OP enquêtedatum Afl_leeftijd Geldt op enquêtedatum 
Geslacht OP Afl_geslacht Geldt op enquêtedatum 
Burgerlijke staat van OP Afl_BurgSt Geldt op steekproefdatum 
Type huishouden (indikking) Afl_typehuishouden3 Indikking van variabele SSB_TYPHH, met 

onbekenden in categorie 3. 
Percentielgroepen 
gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 

Afl_huishoudinkomen Indikking van INHP100HGEST, met onbekenden 
in categorie 1. 

Gestandaardiseerd inkomen Afl_gestinkh5 
 

Indikking van INHP100HGEST, met onbekenden 
in categorie 1. 

Stedelijkheid Afl_stedgem4 Indikking van StedGem in 4 categorieën 
Leeftijd OP in 4 klassen Afl_leeftijd4 

 
Leeftijd OP in 4 klassen op enquêtedatum 

Leeftijd OP in 7 klassen Afl_leeftijd7 
 

Leeftijd OP in 7 klassen op enquêtedatum 

Leeftijd OP in 12 klassen Afl_leeftijd12 Leeftijd OP in 12 klassen op enquêtedatum 
Herkomst (autochtoon, westerse 
allochtoon, niet-westerse 
allochtoon) 

Afl_herkomst3 Indikking van SSB_ETNGROEPKORT1, met 
onbekenden in categorie 1. 

Herkomst (autochtoon, allochtoon) Afl_herkomst2 Indikking van Afl_herkomst3, met onbekenden 
in categorie 1. 

Doelgroepen Afl_Doelgroep6 Doelgroep in 6 categorieën, voor weging 
VTO2018/2019 en 2020/2021. 

Eindgewicht Eindgewicht Ophooggewicht berekend d.m.v. weging naar 
de populatie op 1 januari 2021. 

 
Verder zijn ook meerkeuze vragen omgezet naar dummy variabelen (dichotomiseren). Deze 
variabelen hebben de namen van de originele meerkeuzevragen met als postfix de 
categorienamen. Deze gedichotomiseerde variabelen hebben allen dezelfde standaardindeling: 
 

 (0) Nee 
 (1) Ja 
 (8) Weigert 
 (9) Weet niet 

 

Hieronder volgt de lijst met de dummy variabelen die afgeleid zijn van meerkeuzevragen.  
De overige (sport)variabelen die ook gedichotomiseerd zijn, zijn al weergegeven in tabel 4.2.1. 
 
Variabele in originele vragenlijst  Variabelen in SPSS-bestand 
Museum.WMuseum   WMuseumintro 

WMuseumKunst 
WMuseumGesch 
WMuseumNatuur 
WMuseumWeten 
WMuseumVolken 
WMuseumGemengd 

Onderzoek.Aansluit   Aansluitintro 
AansluitVerenig 
AansluitInfGroep 
AansluitNee 

Onderzoek.CultSteu   CultSteuintro 
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CultSteuOnbetWrk 
CultSteuLidVrie 
CultSteuGeldGeef 
CultSteuAndrMan 
CultSteuGeenDeze 

Onderzoek.CultVeld   CultVeldintro 
CultVeldModern 
CultVeldErfgoed 
CultVeldAmateur 
CultVeldPopMuz 
CultVeldVrywBieb 
CultVeldGeenDeze 

Hobby.Aansluit    Aansluitintro2 
AansluitVerenig2 
AansluitInfGroep2 
AansluitNee2 

CultAcht.WelkBep   WelkBepintro 
WelkBepLicham 
WelkBepAuditie 
WelkBepVisueel 
WelkBepVerstand 
WelkBepPsych 
WelkBepChroni 

SportLidLoc.Sport   Sportintro 
SportAtletiek 
SportBadmint 
SportBasket 
SportBiljart 
SportBoksen 
SportBowling 
SportBridge 
SportDammen 
SportDansen 
SportDarts 
SportDuiken 
SportFitness1 
SportFitness2 
SportFitness3 
SportGolf 
SportGymTur 
SportHandbal 
SportHardloop 
SportHockey 
SportHonksoft 
SportBoules 
SportJudo 
SportKano 
SportKarate 
SportKickbox 
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SportKlimmen 
SportKorfbal 
SportMidget 
SportMotor 
SportMountain 
SportPaard 
SportRoeien 
SportSchaats 
SportSchaken 
SportSchieten 
SportSkate 
SportWinter 
SportSquash 
SportTaekwon 
SportTafelt 
SportTennis 
SportVeldvoet 
SportVolley 
SportWandel 
SportWater 
SportFietsen 
SportYoga 
SportZaalvoet 
SportZeilSurf 
SportZwemmen 
SportAnders 
SportGeenDeze 

SportB.InstrucOnline   InstrucOnlineintro 
InstrucOnlineTV 
InstrucOnlineWebsite 
InstrucOnlineDVD 
InstrucOnlineApp 
InstrucOnlineGame 
InstrucOnlineAnders 
InstrucOnlineNee 

 SportB.InstrucMeerKst   InstrucSportintro  
InstrucMeerKstintro 
InstrucMeerKstWebsite 
InstrucMeerKstDVD 
InstrucMeerKstApp 
InstrucMeerKstGame 
InstrucMeerKstAnders 
InstrucMeerKstBoek 
InstrucMeerKstNee 

SportB.InstrucReden   InstrucRedenintro 
InstrucRedenLeren 
InstrucRedenDoen 
InstrucRedenBedenken 
InstrucRedenStimuleert 
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InstrucRedenAnders 
SportB.InstrucSport   InstrucSportintro  

InstrucSportAtletiek 
InstrucSportBadmint 
InstrucSportBasket 
InstrucSportBiljart 
InstrucSportBoksen 
InstrucSportBowling 
InstrucSportBridge 
InstrucSportDammen 
InstrucSportDansen 
InstrucSportDarts 
InstrucSportDuiken 
InstrucSportFitness1 
InstrucSportFitness2 
InstrucSportFitness3 
InstrucSportGolf 
InstrucSportGymTur 
InstrucSportHandbal 
InstrucSportHardloop 
InstrucSportHockey 
InstrucSportHonksoft 
InstrucSportBoules 
InstrucSportJudo 
InstrucSportKano 
InstrucSportKarate 
InstrucSportKickbox 
InstrucSportKlimmen 
InstrucSportKorfbal 
InstrucSportMidget 
InstrucSportMotor 
InstrucSportMountain 
InstrucSportPaard 
InstrucSportRoeien 
InstrucSportSchaats 
InstrucSportSchaken 
InstrucSportSchieten 
InstrucSportSkate 
InstrucSportWinter 
InstrucSportSquash 
InstrucSportTaekwon 
InstrucSportTafelt 
InstrucSportTennis 
InstrucSportVeldvoet 
InstrucSportVolley 
InstrucSportWandel 
InstrucSportWater 
InstrucSportFietsen 
InstrucSportYoga 
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InstrucSportZaalvoet 
InstrucSportZeilSurf 
InstrucSportZwemmen 
InstrucSportAnders 

SportB.InstrucWaar   InstrucWaarintro 
InstrucWaarThuis 
InstrucWaarElders 

WelkAct_A    WelkAct_Aintro 
WelkAct_ATrainer 
WelkAct_AScheids 
WelkAct_ABestuur 
WelkAct_ACommiss 
WelkAct_AOrgani 
WelkAct_AOnderh 
WelkAct_AHoreca 
WelkAct_AAnders 

VrijOplWelk_a    VrijOplWelk_aintro 
VrijOplWelk_aBeroepsOpl 
VrijOplWelk_aSportBond 
VrijOplWelk_aCursus 
VrijOplWelk_aAnders 

WedBez.BezSp    BezSpintro 
BezSpAtletiek 
BezSpBadmint 
BezSpBasket 
BezSpBiljart 
BezSpBoksen 
BezSpBowling 
BezSpBridge 
BezSpDammen 
BezSpDansen 
BezSpDarts 
BezSpDuiken 
BezSpFitness1 
BezSpFitness2 
BezSpFitness3 
BezSpGolf 
BezSpGymTur 
BezSpHandbal 
BezSpHardloop 
BezSpHockey 
BezSpHonksoft 
BezSpBoules 
BezSpJudo 
BezSpKano 
BezSpKarate 
BezSpKickbox 
BezSpKlimmen 
BezSpKorfbal 
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BezSpMidget 
BezSpMotor 
BezSpMountain 
BezSpPaard 
BezSpRoeien 
BezSpSchaats 
BezSpSchaken 
BezSpSchieten 
BezSpSkate 
BezSpWinter 
BezSpSquash 
BezSpTaekwon 
BezSpTafelt 
BezSpTennis 
BezSpVeldvoet 
BezSpVolley 
BezSpWandel 
BezSpWater 
BezSpFietsen 
BezSpYoga 
BezSpZaalvoet 
BezSpZeilSurf 
BezSpZwemmen 
BezSpAnders 

WedBez.EntreeKst2   EntreeKst2intro 
EntreeKst2Interesse 
EntreeKst2Tijd 
EntreeKst2Kosten 
EntreeKst2Gezondheid 
EntreeKst2Kaarten 
EntreeKst2Anders 

Wanged     Wangedintro 
WangedDiefstal 
WangedVerniel 
WangedLicham 
WangedOpmerk 
WangedDiscri 
WangedIntimi 
WangedOverlast 
WangedGeenDeze 

WelkBep    WelkBepintro 
WelkBepLicham 
WelkBepAuditie 
WelkBepVisueel 
WelkBepVerstand 
WelkBepPsych 
WelkBepChroni 
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5. Responsrapportage 

5.1 Afbakening respons 
De definities voor respons zijn als volgt: 
Strenge respons = alle administratief/technisch correct binnengekomen responsen  / uitzet. 
Administratieve respons = alle administratief/technisch correct binnengekomen responsen  / 
uitzet minus kaderfouten. 
Zowel de strenge respons als de administratieve respons hoeven niet persé een statistische 
respons te zijn. Een correcte en volledige respons kan in de verwerking afvallen doordat 
bepaalde kritieke vragen niet (goed) ingevuld zijn.  
Statistische respons = alle administratief/technisch correct binnengekomen responsen minus 
afgevallen records bij verwerking / uitzet minus kaderfouten en afgevallen records bij 
verwerking.  
Er worden dus op basis van bepaalde verwerkingskeuzes nog records verwijderd. Bijvoorbeeld: 
uitsluitend onderzoekspersonen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, variabelen die 
nodig zijn voor de weging moeten gevuld zijn, een specifieke vraag in de vragenlijst moet 
beantwoord zijn). 

5.2 Steekproef- en responsverantwoording 
 
Niet alle personen die in een steekproef getrokken worden, kunnen ook echt worden benaderd. 
Om de enquêtedruk op de bevolking te spreiden, worden personen niet aangeschreven indien 
hierop in de voorafgaande twaalf maanden al iemand voor CBS-onderzoek is benaderd. Ook 
respecteert CBS het wanneer personen bij hun gemeente hebben aangegeven dat NAW-
gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt, en wordt de institutionele bevolking 
uitgesloten van benadering. Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een persoon niet 
benaderd kan worden. Om toch het gewenste aantal personen te kunnen benaderen, worden 
steekproeven groter getrokken dan het gewenste aantal uit te zetten personen. De personen die 
wel benaderd kunnen worden, vormen de bruikbare steekproef. Hieruit wordt het gewenste 
aantal te benaderen personen voor uitzet geselecteerd. 
 
In tabel 5.2.1 is de steekproefomvang aangegeven, het aantal bruikbare elementen en de 
daadwerkelijke uitzet. Er zijn 7146 steekproefpersonen getrokken daarvan waren er 6881 
bruikbaar. Uitgezet zijn er uiteindelijk 6324. 
Zonder kaderfouten (o.a. respondent overleden, verhuisd naar buitenland, onbekend, naar 
instelling) blijven er 6287 personen over, waarvan er 2970 daadwerkelijk hebben deelgenomen 
aan het onderzoek (2321 personen zijn uitgedund van CAWI naar CAPI en er zijn 1005 
nonresponsen). Dit komt neer op een administratieve respons van 47,2 procent.  
De uiteindelijke statistische respons bedraagt ook 47,2 procent omdat alle records zijn 
overgebleven na verwerking. 
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Tabel 5.2.1. Steekproef- en responsverantwoording 

 Totaal 

Getrokken steekproef 7146 

Bruikbare steekproef 6881 

Uitgezette steekproef 6324 

  

Kaderfouten 37 

Overleden 4 

Verhuisd naar buitenland 11 

Onderzoekspersoon onbekend 5 

Naar instelling/tehuis 8 

Overig 9 

  

Netto steekproef (excl. kaderfouten) 6287 

Uitdunning naar CAPI 2312 

  

Non-respons 1005 

Verhuisd binnen Nederland 111 

Weigering 434 

Geen gelegenheid / niet in staat 117 

Taalbarrière 154 

Geen contact 85 

Onveilige situatie 15 

Afgebroken interview 16 

Overig 73 
  
Administratieve respons 2970 
Statistische respons 2970 
  
% Strenge respons 47,0% 
% Administratieve respons 47,2% 
% Statistische respons 47,2% 
  

 

5.3 Selectiviteit van de respons 
Tabel 5.3.1 geeft het responspercentage per bevolkingsgroep. Dit geeft aan welke groepen er 
beter of juist slechter responderen dan gemiddeld. 
De belangrijkste bevolkingsgroepen die als achtergrondkenmerk in de weging zijn meegenomen 
worden weergegeven met de bijbehorende responspercentages.  
 
De deelname aan de VTO verschilt tussen bevolkingsgroepen. De respons is relatief hoog onder 
vrouwen en ook onder jongeren tussen de 6 en 20 jaar. Bij 6- tot 12-jarigen zijn ouders vaak 
bereid  om de vragenlijst in te vullen voor hun (jonge) kinderen. Maar ook mensen tussen de 60 
en 70 jaar doen relatief vaak mee aan het onderzoek.  
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Gehuwden doen vaker mee aan het onderzoek dan gescheiden mensen of mensen die  
verweduwd zijn.Verder is de respons hoger onder mensen zonder migratieachtergrond dan 
onder mensen met migratieachtergrond. Ook is de respons het laagst in de laagste 
inkomensgroep ten opzichte van hogere inkomensgroepen. En de respons onder mensen die in 
West-Nederland wonen is lager dan degenen die in een ander landsdeel wonen. Onder mensen 
uit Zuid-Nederland is de respons juist wat hoger dan in West-Nederland. 
De selectiviteit in respons is zoals verwacht en komt overeen met eerder onderzoek dat door 
het CBS is uitgevoerd. Ook is het vergelijkbaar met eerdere jaren van het VTO. 
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Tabel 5.3.1. Statistisch responspercentage per achtergrondkenmerk 
  

 % 

 2020 

Geslacht   

Man 44,6 

Vrouw 49,3 

Leeftijd  
 6 t/m 19 jaar     50,5 

 20 t/m 29 jaar     38,3 
 30 t/m 39 jaar     45,1 
 40 t/m 49 jaar     47,6 
 50 t/m 59 jaar     47,2 
 60 t/m 69 jaar     51,7 
 70 +     46,9 

Burgerlijke staat  

gehuwd incl. geregistreerd partnerschap 51,9 

gescheiden 40,9 

Weduwe/weduwnaar 41,8 

Nooit gehuwd geweest 44,1 

Achtergrond  

Nederlands 49,4 
Westers 35,6 

Niet-Westers 41,8 

Doelgroep  

1: Westerse 75-plussers  43,9 

2: Westerse personen met hogere inkomens 51,7 

3: Westerse jongeren in huishoudens met lagere inkomens 44,8 

4: Westerse 18 – 54 jarigen met lagere inkomens 45,5 

5: Westerse 55 – 74 jarigen met lagere inkomens 43,1 

6: Niet – westersen 41,8 

Regio  

Noord 47,4 

Oost 48,7 

West 44,7 

Zuid 50,1 
Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen  

Eerste (laagste) Tertiel 38,5 
Tweede Tertiell 48,9 

Derde Tertiel 50,2 
    

 
Tabel 5.3.2 geeft de verdeling naar achtergrondkenmerken voor de populatie, de uitgezette 
steekproef en de respons. Ook dit geeft een beeld van de selectiviteit naar 
achtergrondkenmerken in de zin van een onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde 



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  38 

bevolkingsgroepen ten opzichte van de steekproef en de populatie. In de steekproeftrekking 
wordt rekening gehouden met mogelijke kaderfouten, hierdoor verschillen de verdelingen in de 
getrokken steekproef en de uiteindelijk uitgezette steekproef nauwelijks. 
Het ligt voor de hand dat de groepen met een hogere respons op de enquete relatief gezien ook 
vaak oververtegenwoordigd zijn in de respons ten opzichte van de steekproef (en mogelijk ook 
de populatie). Het gaat dan om vrouwen, personen van 6 tot 19 jaar en 60 tot 69 jaar, 
gehuwden, personen met een Nederlandse achtergrond en personen in de hogere 
inkomensklassen. Groepen met een lage respons zijn vaak ondervertegenwoordigd; in dit geval 
zijn dat de personen met een migratieachtergrond en personen uit de laagste inkomensklassen. 
Voor verschillen tussen de verdeling in de populatie en in de respons kan worden gecorrigeerd 
in de weging (zie hoofdstuk 6). 
 
Tabel 5.1.2 Verdelingen populatie, netto steekproef en statistische respons 

% Populatie Uitgezette 

steekproef 

(excl. 

kaderfout) 

Statistische 

respons 

(ongewogen) 

Geslacht    
Man 49,7 49,2 46,7 
Vrouw 50,3 50,8 53,3 

    
Leeftijd    
6 t/m 19 jaar 16,7 16,8 18,0 
20 t/m 29 jaar 13,7 12,9 10,5 
30 t/m 39 jaar 13,3 13,2 12,7 
40 t/m 49 jaar 13,2 13,0 13,2 
50 t/m 59 jaar 15,6 15,8 15,8 
60 t/m 69 jaar 13,1 13,7 15,0 
70+ 14,5 14,6 14,7 

    
Burgerlijke staat    
gehuwd incl. geregistreerd 
partnerschap 40,9 41,5 45,8 
gescheiden 8,4 7,8 6,8 
Weduwe/weduwnaar 4,9 5,0 4,5 
Nooit gehuwd geweest 45,8 45,7 42,8 

    
Achtergrond    
Nederlands 75,6 76,7 80,5 
Westers 10,7 10,5 8,0 
Niet - westers 13,7 12,7 11,5 

    
Doelgroep    
1: Westerse 75-plussers  8,2 8,0 7,6 
2: Westerse personen met hogere 
inkomens 40,3 41,6 45,6 
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3: Westerse jongeren in 
huishoudens met lagere inkomens 6,1 6,1 5,8 
4: Westerse 18 – 54 jarigen met 
lagere inkomens 11,9 12,4 12,0 
5: Westerse 55 – 74 jarigen met 
lagere inkomens 19,9 19,2 17,6 
6: Niet – westersen 13,7 12,7 11,5 

    
Regio    
Noord 9,9 9,9 10,0 
Oost 21,1 21,0 21,8 
West 47,8 48,0 45,7 
Zuid 21,2 21,1 22,5 

    
Gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen    
Eerste (laagste) tertiel 34,3 33,3 27,5 
Tweede tertiel 31,0 31,6 34,7 
Derde (hoogste) tertiel 34,7 35,1 37,8 
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6. Weging 

6.1 Weegmodel 
Het weegmodel voor VTO 2020 is als volgt: 

𝑇𝑦𝑝𝑒ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛(3) + 𝐻𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛(3) × 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑒𝑙(4) +

𝐻𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛(3) × 𝑆𝑡𝑒𝑑𝑔𝑒𝑚(5) + 𝐿𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑(11) × 𝑆𝑡𝑒𝑑𝑔𝑒𝑚(4) +

𝐿𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑(7) × 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑒𝑙(4)  + 𝐺𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡(2) × 𝑆𝑡𝑒𝑑𝑔𝑒𝑚(5) + 𝐺𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡(2) ×

𝐵𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡(4) + 𝐺𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡(2) × 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑒(12) + 𝐺𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡(2) ×
𝐻𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡(3) + 𝐺𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡(2) × 𝐿𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑(12) + 𝐷𝑜𝑒𝑙𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝(6) 
 
Dit weegmodel is ontwikkeld is gebaseerd op het weegmodel dat in 2010 ontwikkeld is (zie ook 
de beschrijving van de weging in Banning (2013) ). Daar is in 2018 doelgroep aan toegevoegd, om 
te corrigeren voor het doelgroepgerichte uitdunnen van de herbenaderbare cawi nonrespons, 
waardoor bovenstaande weegmodel ontstond. Dit weegmodel is in 2018 gebruikt en nu ook voor 
de weging van 2020.  
 
De doelgroep variabele is afgeleid uit de variabelen huishoudinkomen, leeftijd en herkomst en 
deze variabele is ingedeeld in de categorieën zoals in figuur 1 is weergegeven. Westers zijn 
Nederlanders en personen met een westerse migratie-achtergrond en niet-westers zijn personen 
met een niet-westerse migratie-achtergrond. Het huishoudinkomen is verdeeld in kwintielen. 

Figuur 6.1.1: Indeling van de doelgroepen 

 

 

6.2 Gewichten 
Insluitgewichten corrigeren voor verschillen in kansen dat bepaalde groepen in de steekproef 
getrokken worden. Daarnaast zorgen insluitgewichten ervoor dat het berekende totaal voor de 
populatieomvang overeenkomt met de doelpopulatie. In VTO 2018 was er sprake van een 
oversampling waardoor bepaalde groepen een andere trekkingskans en dus insluitgewicht 
kregen. In VTO 2020 is daar echter geen sprake meer van, en dus krijgen alle respondenten het 
zelfde insluitgewicht. Het insluitgewicht voor een respondent 𝑖 wordt berekend met de formule: 

𝑑 = 𝑐 ∗   waarbij 𝑁 het populatietotaal, 𝑛 de steekproefomvang, en de constante c zodanig 

gekozen dat de som van de insluitgewichten van de respondenten gelijk is aan N. Omdat alle 

respondenten het zelfde insluitgewicht krijgen is 𝑐 = . Hiermee wordt 𝑑 = ∗ = , oftewel 

het populatie totaal gedeeld door de responsomvang. De waarde van c is ongeveer 2,129. In tabel 
1 staan de insluitgewichten voor VTO 2020-2021. 
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Tabel 6.2.1: Insluitgewichten 

 𝑁 𝑛 𝑟 𝑁/𝑛 𝑑  (N/r) 
Totaal 16.200.111 6.324 2.970  2.561 5.454 

 
 
De weging is uitgevoerd met het R-package Survey. Er zijn responsgegevens van 2970 personen 
gebruikt. De lineaire weegmethode kan negatieve gewichten geven, maar voor VTO 2020-2021 is 
dit niet het geval en het kleinste eindgewicht is 674. In tabel 2 staan enkele kenmerken van de 
verdeling van de correctie- en eindgewichten. Als correctiegewichten rond de 1 liggen is dat een 
teken dat het weegmodel weinig hoeft te corrigeren voor de selectieve nonrespons. Voor VTO 
2020-2021 is het kleinste correctiegewicht 0,12, het gemiddelde van de correctiegewichten is 
1,00 en het grootste correctiegewicht is 2,61. De standaarddeviatie van de correctiegewichten is 
0,34. 
 
Tabel 6.2.2: Verdeling van de correctie- en eindgewichten 

 Correctiegewicht Eindgewicht 
Minimum 0,12 674 
Eerste kwartiel 0,76 4.141 
Mediaan 0,97 5.275 
Gemiddelde 1,00 5.455 
Derde kwartiel 1,20 6.561 
Maximum 2,61 14.242 

 
Al met al laat de spreiding, de standaard deviatie en het design effect van de gewichten zien dat 
de weging gebaseerd op het weegmodel van 2018 (en de jaren daarvoor) plausibel en goed te 
gebruiken is voor 2020. 

 

6.3 Resultaten 
De ongewogen en gewogen uitkomsten op enkele doelvariabelen zijn met elkaar vergeleken in 
tabel 1. Een aantal belangrijke doelvariabelen zijn gekozen waarbij uit zowel het sportblok als het 
cultuurblok vragen zijn gekozen. Daarnaast is er ook een mix gekozen van soort vragen, zoals 
meerkeuzevragen en vragen naar frequenties. De verschillen in de ongewogen en gewogen cijfers 
zijn klein. Het weegmodel (met doelgroep) corrigeert voor de selectiviteit in respons (en de 
doelgroepgerichte uitdunning). 
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Tabel 6.3.1: Schattingen met weegmodel met en zonder doelgroep vergeleken 

Doelvariabelen Ongewogen 
Gemiddeld 

Gewogen 
Gemiddeld 

Cultuur   
Aantal keren bezocht: Een optreden van klassieke 
muziek 0,18 0,17 

Aantal keren bezocht: Een optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 0,88 0,97 

Aantal keren bezocht: Een urban, rap of hip-hop 
optreden 0,43 0,45 

Hoe vaak was u in de afgelopen 12 maanden op een 
feest met een optreden van muzikanten?  0,71 0,79 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in de 
vrije tijd een museum bezocht?  1,49 1,45 

Sport   
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in totaal 
gesport? 136,96 137,47 

Hoe vaak heeft u de minst belangrijke sport in de 
afgelopen 12 maanden beoefend? 42,49 43,14 

In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties 
aanwezig. Antwoord mee eens. 55,7% 55,2% 

Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in 
mijn buurt. Antwoord mee eens. 56,2% 55,2% 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 
vrijwilligers werk gedaan in de sport? Antwoord eens 
per week of vaker. 5,2% 5,1% 

Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 
Antwoord: mee eens. 45,2% 45,1% 
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7. Andere kwaliteitsindicatoren 

Behalve door naar de respons en de verdeling van de respons naar achtergrondkenmerken te 
kijken, kan ook op andere manieren een indruk gekregen worden van de kwaliteit van het 
onderzoek. Bij VTO is gekeken naar missings, geen antwoord op vragen en tellingen. 

7.1 Missings, geen antwoord op vragen en tellingen 
- Er zijn geen vragen gevonden met een opvallend hoog aantal missings, weet niet, of 

weigert.  
- Er zijn geen respondenten die op een hoog percentage vragen geen antwoord 

geven. 
- Tellingen op de variabelen geven geen aanwijzingen dat de routering niet klopt. 
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8. Plausibiliteitsanalyse 

Om nader inzicht te krijgen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Vrijetijdsomnibus (VTO) 
2020/2021, is een plausibiliteitsanalyse uitgevoerd. Sport en cultuur staan als belangrijke 
overheidsterreinen op het gebied van vrijetijdsbesteding centraal in de VTO. In de 
plausibiliteitsanalyse is bekeken in hoeverre cijfers over de sport- en cultuurparticipatie van de 
Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder vergelijkbaar zijn met die van VTO 2018/2019. 
Daarnaast zijn er extra analyses en vergelijkingen gedaan om effecten van waarnemen in een 
periode met maatregelen omtrent COVID-19 vast te stellen. 
 

8.1 Vergelijking met het voorafgaande jaar van dit onderzoek 
Bij sportparticipatie gaat het om het beoefenen van één of verschillende soorten sport in de 
vrije tijd in de afgelopen 12 maanden, zoals voetbal, tennis, fitness, toerfietsen of schaken. Bij 
cultuurparticipatie gaat het om het bezoeken van culturele voorstellingen, uitvoeringen en 
musea in zowel binnen- als buitenland in de afgelopen 12 maanden. Naast deze passieve 
cultuurparticipatie, is eveneens gekeken naar actieve cultuurparticipatie, dat wil zeggen het 
beoefenen van culturele hobby’s in de vrije tijd in de afgelopen 12 maanden. Voorbeelden 
hiervan zijn het bespelen van een instrument en zingen. 

8.1.1 Sportparticipatie  
In tabel 8.1.1.1 staat aangegeven welk deel van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder in 

de afgelopen 12 maanden een bepaalde sport heeft beoefend. Het gaat om gewogen cijfers. 

Er zijn verschillen te zien in sportparticipatie in vergelijking met VTO 2018/2019. Fitness blijkt 

nog steeds het meest populair, maar als tweede komt nu de wandelsport, waar in voorafgaande 

jaren zwemmen het op twee na grootste aandeel had. Over het algemeen lijken sporten door 

een minder groot percentage beoefend. Dit heeft te maken met de maatregelen tegen COVID-

19 die in (een groot deel van) 2020 van kracht waren (zie ook paragraaf 8.2). De verschillen in 

afname zijn niet bij alle sporten even groot en er is een toename te zien in het aandeel mensen 

dat aan wandelen aan wielrennen/toerfietsen deed. Het aandeel dat niet aan sport deed is ook 

wat groter dan in 2018/2019. 
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Tabel 8.1.1.1: Beoefening verschillende soorten sport door de Nederlandse bevolking van 6 jaar en oudera 

 VTO 
 2018/2019 

VTO  
2020/2021 

Aerobics, steps 
of spinning 

 
9,4 

 
6,7 

Atletiek  1,9 1,6 
Badminton 4,9 3,8 
Basketbal 2,3 2,5 
Biljart, 
poolbiljart of 
snooker 

 
5,7 3,8 

Boksen 2,7 2,1 
Bowling 9,7 6,4 
Bridge 1,0 1,0 
Dammen 4,0 1,6 
Dansen 8,7 6,4 
Darts 4,0 3,2 
Duiksport 1,6 0,7 
Fitness 27,1 26,2 
Golf 3,3 3,0 
Gymnastiek of 
turnen 

4,2 3,5 

Handbal 1,0 0,8 
Hardlopen, 
joggen of 
trimmen 

 
18,1 18,0 

Hockey 3,2 2,4 
Honkbal of 
softbal 

 
0,7 0,5 

Jeu de boules 3,1 2,4 
Judo 1,3 0,9 
Kano 3,0 2,8 
Karate 0,7 0,4 
Kickboksen 2,7 1,5 
Klimsport 2,5 2,2 
Korfbal 1,1 0,8 
Midgetgolf 4,4 2,8 
Motor- of 
autosport 

1,6 
1,1 

Paardensport 2,7 1,8 
Roeien 1,3 1,6 
Schaatsen 7,8 3,4 
Schaken 3,6 3,1 
Schietsport 1,2 0,9 
Skeeleren of 
skaten 

 
3,7 

4,8 

Skiën, 
langlaufen of 
snowboarden 

 
8,2 5,5 

Squash 1,9 1,6 
Taekwondo 0,3 0,3 
Tafeltennis 4,7 3,6 
Tennis 7,7 6,5 
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Veldvoetbal 11,0 8,7 
Volleybal 3,1 2,9 
Wandelsport 
of nordic 
walking 

 
19,7 23,6 

Wielrennen, 
toerfietsen of 
mountainbiken 

 
11,8 13,8 

Waterpolo 0,3 0,3 
Zaalvoetbal 3,3 2,4 
Zeilen of 
surfen 

 
2,8 

3,2 

Zwemmen 27,6 20,2 
Andere sport 5,5 6,1 
Geen sport 21,0 23,4 

a Het gaat hier om personen van 6 jaar of ouder die minstens 1 keer in de afgelopen 12 maanden een bepaalde sport 

hebben beoefend. 

8.1.2 Passieve cultuurparticipatie 
Net als in voorgaande edities is museumbezoek nog steeds populair. Het percentage ligt in 2020 

wel een stuk lager dan in de voorafgaande edities. Over het algemeen is de passieve 

cultuurparticipatie gedaald. Dit heeft te maken met de maatregelen tegen COVID-19 die in 2020 

van kracht waren (zie ook paragraaf 8.2).  
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Tabel 8.1.2.1: Bezoek culturele voorstellingen, uitvoeringen en musea van de Nederlandse bevolking van 6 
jaar en oudera 

 

VTO 
2018/2019 

VTO 
2020/2021 

Musicalvoorstelling 27,8 10,5 
Film 68,4 x 
Toneelvoorstelling 24,5 13,0 

Operavoorstelling of operette 5,7 2,1 

Optreden van klassieke muziek 16,0 7,6 
Optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 29,8 14,5 
Urban, rap of hip-hop optreden 9,0 2,9 

Dance- of housefeest met een 
optreden van een DJ of VJ 16,4 8,4 
Jazz optreden 8,4 2,6 
Levenslied optreden 7,6 2,0 

Optreden van wereldmuziek 8,6 3,2 
Cabaret of stand-up comedy 
voorstelling 20,0 11,6 

Voorstelling van klassiek ballet of 
moderne dans 8,5 3,7 

Voorstelling van volksdans, tango, 
salsa, stijldans of street- en 
breakdance 7,4 2,0 

Literaire avond of voorleesavond 8,2 4,6 

Bezoek aan een museum in binnen- of 
buitenland 57,3 42,2 

a Het gaat hier om personen van 6 jaar en ouder die minstens 1 keer in de afgelopen 12 maanden een culturele 

voorstelling of uitvoering hebben bezocht. 

X niet uitgevraagd in 2020/2021 

8.1.3 Actieve cultuurparticipatie 
Zingen is net als in voorgaande jaren de meest beoefende hobby. Cabaret of stand-up comedy 

blijft het minst boefend. Over het algemeen is de actieve cultuurparticipatie afgenomen (zingen, 

toneel spelen) of gelijk gebeven (instrument bespelen, dans, tekenen, beeldhouwen).  
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Tabel 8.1.3.1: Beoefenen van culturele hobby’s in de vrije tijd door de Nederlandse bevolking van 6 jaar en 
oudera 

 VTO 
2018/2019 

VTO  
2020/2021 

Instrument bespeeld 20,2 19,8 
Gezongen 27,1 25,2 
Toneel gespeeld 7,2 5,1 

Klassiek ballet of moderne dans 3,0 2,8 

Volksdans, werelddans, stijldans 6,4 5,6 

Cabaret of stand-up comedy 
gedaan 

2,3 1,9 

Tekenen, schilderen of grafisch 
werk zonder computer 22,8 22,9 

Beeldhouwen, boetseren, potten 
bakken, sieraden maken of 
textiele werkvormen 

11,7 12,0 

Film, videokunst, grafisch 
ontwerpen 22,8 19,9 

Verhalen, gedichten of weblogs 
geschreven 

14,7 11,7 
a Personen van 6 jaar en ouder die in de vrije tijd ‘dagelijks’, ‘eens per week of vaker’, ‘eens per maand of vaker’ of 

‘enkele keren in de afgelopen 12 maanden’ een culturele hobby hebben beoefend. 

8.2 Effecten van maatregelen vanwege COVID-19 
De veranderingen in cijfers voor VTO2020/2021 ten opzichte van VTO 2018/20219 zijn 
opvallend, ook als je kijkt naar de trend en cijfers uit voorafgaande onderzoeksjaren van VTO. 
Bij het maken van een vergelijking moet daarom een kanttekening gemaakt worden. Het 
veldwerk van VTO vond plaats tijdens geldende maatregelen tegen COVID-19. Op 14 oktober 
2020 kondigde premier Mark Rutte een sluiting van de horeca af en vanaf 15 december 2020 
gold een lockdown voor het hele land. Nog belangrijker, in de maanden voorafgaand aan het 
veldwerk (de periode waar in de vragenlijst deels naar gerefereerd wordt) waren sinds half 
maart maatregelen van kracht als thuiswerken, afgelaste evenementen, sluiting 
scholen/dagopvang, eet- en drinkgeleden, sportclubs en coffeeshops (tot juni). Het vliegverkeer 
is ook op bepaalde momenten vele malen minder geweest dan gebruikelijk door een negatief 
reisadvies en het gebruik van het OV werd tot een minimum beperkt. De kans is dus reëel dat 
de coronacrisis en de getroffen maatregelen invloed hebben gehad op het antwoordgedrag van 
respondenten van VTO (zie ook paragraaf 8.1). Daarnaast kan mogelijk ook een aangepaste 
waarneming vanwege de maatregelen de uiteindelijke uitkomsten hebben beinvloed. Het CAPI-
veldwerk kon niet starten zoals gepland in januari 2021, maar heeft plaatsgevonden in de 
maand april van 2021. Daarnaast heeft een groot deel van de CAPI waarneming uiteindelijk 
telefonisch plaatsgevonden omdat bezoek van een interviewer in huis niet gewenst was (zie ook 
paragraaf 3.5). 
 
Om een corona-effect op de gerapporteerde sport- en cultuurparticipatie te onderscheiden van 
eventuele selectie-effecten door een aangepaste waarneming, is een vergelijking gemaakt met 
alleen de data voor 2018 en 2020 die verzameld zijn via internet (CAWI). Daarbij is bij de weging 
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van de CAWI-data van 2018  de oversampling van destijds buiten beschouwing gelaten om een 
betere vergelijking met de gewogen CAWI-data van 2020 te maken. 
 
 
Tabel 8.1.1.1: Beoefening verschillende soorten sport door de Nederlandse bevolking van 6 jaar en oudera 

 VTO 
 2018/2019 

VTO  
2020/2021 

Aerobics, steps 
of spinning 

 
9,5 

 
7,0 

Atletiek  1,9 1,9 
Badminton 5,8 4,2 
Basketbal 2,3 2,9 
Biljart, 
poolbiljart of 
snooker 

 
6,7 4,5 

Boksen 2,7 2,6 
Bowling 12,1 7,7 
Bridge 1,0 1,1 
Dammen 2,5 1,9 
Dansen 9,8 7,4 
Darts 4,2 3,6 
Duiksport 2,1 0,7 
Fitness 28,9 28,4 
Golf 4,3 3,3 
Gymnastiek of 
turnen 

4,3 3,7 

Handbal 1,3 1,3 
Hardlopen, 
joggen of 
trimmen 

20,2 18,9 

Hockey 3,1 2,5 
Honkbal of 
softbal 

0,8 0,5 

Jeu de boules 3,6 2,8 
Judo 1,4 0,8 
Kano 3,8 3,1 
Karate 0,8 0,3 
Kickboksen 2,9 1,4 
Klimsport 3,0 2,6 
Korfbal 1,3 0,8 
Midgetgolf 5,0 3,0 
Motor- of 
autosport 

 
1,7 

1,1 

Paardensport 3,0 2,0 
Roeien 1,5 1,7 
Schaatsen 8,9 3,5 
Schaken 4,4 3,6 
Schietsport 1,2 1,0 
Skeeleren of 
skaten 3,9 5,2 
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Skiën, 
langlaufen of 
snowboarden 

 
8,9 5,8 

Squash 1,9 1,9 
Taekwondo 0,1 0,5 
Tafeltennis 5,3 4,2 
Tennis 8,5 6,7 
Veldvoetbal 11,7 8,6 
Volleybal 3,6 3,2 
Wandelsport 
of nordic 
walking 

 
21,5 24,1 

Wielrennen, 
toerfietsen of 
mountainbiken 

 
12,5 14,0 

Waterpolo 0,3 0,4 
Zaalvoetbal 3,3 2,7 
Zeilen of 
surfen 

 
3,4 

3,5 

Zwemmen 31,3 22,2 
Andere sport 5,9 6,5 
Geen sport 18,2 21,2 

a Het gaat hier om personen van 6 jaar of ouder die minstens 1 keer in de afgelopen 12 maanden een bepaalde sport 
hebben beoefend. 
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Tabel 8.2.2: Bezoek culturele voorstellingen, uitvoeringen en musea van de Nederlandse bevolking van 6 
jaar en oudera 

 

VTO 
2018/2019 

CAWI 

VTO 
2020/2021 

CAWI 

Musicalvoorstelling 
                    

26,2  
                

11,9  

Film 
                    

68,9  
 x  

Toneelvoorstelling 
                    

23,5  
                

14,4  

Operavoorstelling of operette 
                       

5,7  
                  

2,5  

Optreden van klassieke muziek 
                    

16,0  
                 

8,7  
Optreden van pop-, rock- of 
bluesmuziek 

                    
29,4  

                
16,0  

Urban, rap of hip-hop optreden 
                       

8,7  
                  

3,6  

Dance- of housefeest met een 
optreden van een DJ of VJ 

                    
16,0  

                
10,1  

Jazz optreden 
                       

7,4  
                  

2,9  

Levenslied optreden 
                       

6,6  
                  

2,2  

Optreden van wereldmuziek 
                       

8,9  
                  

3,8  
Cabaret of stand-up comedy 
voorstelling 

                    
20,3  

                
12,8  

Voorstelling van klassiek ballet of 
moderne dans 

                       
8,5  

                  
4,3  

Voorstelling van volksdans, tango, 
salsa, stijldans of street- en 
breakdance 

                       
8,0  

                  
2,3  

Literaire avond of voorleesavond 
                       

7,6  
                  

5,1  

Bezoek aan een museum in binnen- of 
buitenland 

                    
57,4  

                
47,1  

a Het gaat hier om personen van 6 jaar en ouder die minstens 1 keer in de afgelopen 12 maanden een culturele 

voorstelling of uitvoering hebben bezocht. 
X niet uitgevraagd in 2020/2021 
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Tabel 8.2.3: Beoefenen van culturele hobby’s in de vrije tijd door de Nederlandse bevolking van 6 jaar en 
oudera 

 
VTO 

2018/2019 
CAWI 

VTO  
2020/2021 

CAWI 
Instrument bespeeld 21,9 20,3 
Gezongen 30,1 27,3 
Toneel gespeeld 7,5 5,5 

Klassiek ballet of moderne dans 3,2 3,0 

Volksdans, werelddans, stijldans 6,3 5,7 

Cabaret of stand-up comedy 
gedaan 3,1 2,2 

Tekenen, schilderen of grafisch 
werk zonder computer 

23,4 23,3 

Beeldhouwen, boetseren, potten 
bakken, sieraden maken of 
textiele werkvormen 

12,9 12,5 

Film, videokunst, grafisch 
ontwerpen 

24,8 21,3 

Verhalen, gedichten of weblogs 
geschreven 16,5 13,1 

a Personen van 6 jaar en ouder die in de vrije tijd ‘dagelijks’, ‘eens per week of vaker’, ‘eens per maand of vaker’ of 

‘enkele keren in de afgelopen 12 maanden’ een culturele hobby hebben beoefend. 

 
De verschillen zijn vooral waar te nemen bij passieve cultuurparticipatie. Maar ook bij 
sportparticipatie en actieve cultuurparticipatie is een afname waar te nemen. Bij sommige 
sporten is juist een toename te zien. 
Het beeld voor CAWI is vergelijkbaar met het beeld voor de CAWI en CAPI data samen.  
De totale cijfers (dus CAWI en CAPI samen) laten zien dat de verschillen tussen 2018 en 2020 
net iets groter worden dan als alleen de CAWI-data vergeleken worden. Dit zou kunnen worden 
verklaard doordat het CAPI-gedeelte later in het jaar is afgenomen. De vragen hebben een 
referentieperiode van 12 maanden, waardoor dit voor CAWI terugblikt naar nog een tijd voor 
de COVID-periode en voor CAPI valt de referentieperiode in de gehele COVID-periode met de 
beperkende maatregelen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de mensen die via CAPI 
antwoorden net een andere leefstijl hebben dan mensen die via internet responderen. 
Desondanks zijn het geen grote afwijkingen.  
 
Het is daarom plausibel om te veronderstellen dat de veranderingen tussen 2018 en 2020 
grotendeels voor rekening komen van de maatregelen door COVID-19 en voor een veel kleiner 
deel door selectie-effecten doordat in 2020 capi in een andere en kortere periode meeliep dan 
in 2018.  
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9. Conclusie kwaliteitsanalyse 

De statistische respons op VTO editie 2020/2021 bedraagt 47,2 procent. Deze respons is 
enigszins selectief, maar vergelijkbaar met de voorgaande editie. Vrouwen, jongeren tussen de 
6 en 20 jaar, 60- tot 70-jarigen, autochtonen, gehuwden en mensen met een hoog inkomen 
responderen iets meer.  De 20- tot 30-jarigen, mensen met een migratieachtergrond, mensen 
met een laag inkomen en inwoners van West-Nederland responderen juist iets minder. Dit 
beeld komt overeen met dat van andere sequentieel mixed-mode onderzoeken die bij het CBS 
worden uitgevoerd. Middels een weegfactor is deze selectiviteit verholpen.  
 
Er zijn geen vragen gevonden met een opvallend hoog aantal missings, weet niet, of weigert. Er 
zijn geen respondenten die op een hoog percentage vragen geen antwoord geven. Tellingen op 
de variabelen geven geen aanwijzingen dat de routering niet klopt. 
 
De resultaten over sport- en cultuurparticipatie van VTO 2020/2021 verschillen met die van VTO 
2018/2019 en liggen ook niet in lijn met de algehele trend als er wordt gekeken naar alle 
onderzoeksjaren VTO. Dit is grotendeels voor rekening van de maatregelen tegen COVID-19. 
Daarnaast is er mogelijk een beperkt selectie-effect omdat de waarneming is aangepast: capi 
liep in een latere en kortere periode dan in 2018, plus het grootste deel van de CAPI-interviews 
heeft via de telefoon plaatsgevonden.  
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10. Opgeleverde producten 

10.1 Microbestanden 
 
Het volgende eindbestand is geleverd: 

Naam bestand Data Meta Records Variabelen 
VTO2020_RA *.sav  *.sps 2970 642 

 
De microbestanden voor de verschillende afnemers worden vaak nog statistisch beveiligd. De 
wijze van beveiliging kan verschillen. 
 
Onder statistische beveiliging verstaan we hier het voorkómen dat er inhoudelijke conclusies 
over herkenbare eenheden kunnen worden getrokken op basis van gepubliceerd of anderszins 
beschikbaar gesteld CBS-materiaal. Uit de statistische publicaties van het CBS (StatLine-tabellen, 
web-artikelen, persberichten, wetenschappelijke artikelen) mogen zulke conclusies niet 
getrokken kunnen worden. Maar ook als het CBS microdata beschikbaar stelt voor 
wetenschappelijke analyse, moet deze grondregel van de statistiek overeind blijven. 
 
Er is nog geen verdere statistische beveiliging toegepast. Dat zal gebeuren op de DANS-
bestanden. De inhoud van deze bestanden moet nog met (externe partij) afgestemd worden. 
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12. Bijlage I – Algemene beschrijving dataprocessing 

De term dataprocessing wordt gebruikt om de werkzaamheden samen te vatten die nodig zijn 
om aan de antwoorden die respondenten geven op de vragen in de vragenlijst, plausibele 
statistische informatie te kunnen ontlenen. De verwerking van de data is zoveel mogelijk 
geautomatiseerd.  
 
Het verwerken is uitgevoerd door de Sector Arbeid, Inkomen en Leefsituatie (SAL) van de Divisie 
Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken (SER) van het CBS. 
 
Inleiding 
Het onderstaande figuur 1 geeft het verwerkingsproces van de onderzoeksdata in hoofdlijnen 
aan. De vijf deelprocessen (weergegeven in de vierkanten blokken) worden in hierna in detail 
beschreven. 
 
Figuur 1: Procesmodel Verwerkingsproces 

 
  
 Voorbewerken: Van enquêtedata naar waarneemdata 
Voordat enquêtedata geschikt is om te verwerken zijn er een aantal activiteiten nodig als 
voorbewerking. Kort gezegd gaat het erom de juiste data (qua cases en variabelen) in het juiste 
formaat beschikbaar te maken. Dit resulteert in waarneemdata. De waarneemdata is de 
grondstof voor het ‘echte’ verwerken.  
Binnen het subproces “Voorbewerken” kunnen de volgende processtappen worden onderkend: 
 
1.1. Controleren enquêtedata: range en routing controle 
Met de range- en routingcontrole wordt gekeken of het enquêtebestand voldoet aan de eisen 
voor de verdere verwerking van het bestand.  
Het enquêtebestand wordt hier gedefinieerd als:  

- alle data uit een vragenlijst; 
- van een of meerdere respondenten; 
- van een specifieke mode. 

 
De range- en routingcontrole is specifiek: 

- per onderzoek; 
- per mode; 
- per versie van de vragenlijst. 

 
De eisen van de controles zijn overwegend gebaseerd op de definitie van de vragenlijsten zoals 
vastgelegd in de gecompileerde vragenlijsten en op het ontwerp van het uniforme datamodel. 
  



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  57 

Range controles zijn o.a.: 
- formaat van variabele; 
- variabele heeft juiste naam; 
- waardebereik van variabele conform afspraak; 
- dubbele sleutels. 

 
Routing controles zijn o.a.: 

- indien een blok niet op de route ligt, mogen de variabelen ook geen waarde 
hebben; 

- indien een blok wel op de route ligt moeten deze in principe (tenzij veld niet 
verplicht) ook een waarde hebben. 

 
1.2 Uniformeren 
De recordstructuur van enquêtedata kan mode specifiek zijn. Dit komt omdat de vragenlijst 
mode specifiek is. Daarmee is ook de metadata mode specifiek. 
Het kan ook voorkomen dat gedurende het onderzoek er voor een mode meerdere versies van 
een vragenlijst worden gebruikt (eventueel ook met een verschil in variabelen). Dus ook per 
versie kunnen er verschillen qua recordstructuur zijn.  
Doel bij uniformeren is om tot één uniforme recordstructuur te komen. De uniforme 
recordstructuur is onderzoekspecifiek en geldt in principe voor de duur van het hele onderzoek. 
Het bepalen van de uniforme recordstructuur2  en het beschrijven van de bijbehorende 
metadata is een ontwerpactiviteit. Dit betekent dat de metadata van het uniforme datamodel 
vooraf gedefinieerd is; dus voordat het uniformeren daadwerkelijk plaats vindt. Bij het 
uniformeren van de data hoeft er in principe dus geen metadata meer te worden aangepast; als 
je de data in het uniforme model zet is de metadata automatisch correct. 
Pre-conditie:  

- het mode-specifieke (en vragenlijstversie specifieke) datamodel moet bekend zijn; 
- het uniforme datamodel moet bekend zijn. 

 
Figuur 2: Procesmodel Uniformeren 

 
  
1.3 Controleren enquêtedata: range en routing controle 
De waarneemdatabestanden van de diverse modes worden samengevoegd tot één fysiek 
bestand. Per case moet wel duidelijk blijven uit welke mode het record komt. 
  
  

                                                                 
2 en trouwens ook de mode-specifieke datamodellen 
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Figuur 3: Procesmodel Samenvoegen waarneemdata 

 
2. Koppelen, afleiden en gaafmaken 
Bij het koppelen, afleiden en gaafmaken wordt de data verrijkt met o.a. data uit de steekproef, 
registerdata en andere bronnen. Tevens wordt de respons afgebakend, vindt imputeren en 
gaafmaken plaats en worden variabelen afgeleid (inclusief coderen). Dit resulteert in een 
onderzoeksbestand. 
 
2.1 Transformeren 
Doel van deze procesactiviteit is de waarneemdata transformeren naar een vorm die gebruikt 
kan worden bij de vervolg activiteiten. De waarneemdata is in een bepaald technisch formaat, 
in dit geval Blaise. Bij de vervolgstappen van het verwerkingsproces wordt SPSS als 
verwerkingstool gebruikt. Daartoe moet het technische formaat van de data worden aangepast 
(van Blaise via ASCII naar SPSS).  
T.b.v. SPSS is transformeren bijvoorbeeld: 

- Dichitomiseren (men werkt in het onderzoeksbestand niet met meervoudige 
antwoorden). 

- Labels aanbrengen: Op basis van de metadata uit de vragenlijst worden variabelen 
en value labels gegenereerd, die worden gecombineerd met dit SPSS-
systeembestand. Deze labels vormen de beschrijving van de data. 

- Imputatie routing: Respondenten hoeven in de vragenlijst alleen die vragen te 
beantwoorden die op hun situatie van toepassing zijn. Vragen die door de 
respondent niet beantwoord hoefden te worden, gaan als blanco naar ASCII en 
krijgen vervolgens in SPSS de waarde SYSMIS. Dit betekent dat het SPSS-systeem 
de waarden als “n.v.t.” beschouwd bij de uitvoering van statistische analyses. 

 
Figuur 4: Procesmodel Transformeren 

 
2.2 Verrinnen 
Binnen de verwerkingsprocessen gebeurt “het verrinnen” alleen t.b.v. het koppelen met 
registerdata en dus niet om met geanonimiseerde data in het verwerkingsproces te werken. Om 
waarneemdata te kunnen verrijken met registerdata dient de waarneemdata eerst verrind te 



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  59 

worden. Dit betekent dat voor iedere persoon in de waarneemdata een betekenisloze 
identificerende variabele wordt bepaald (genaamd “RINPersoon”). Dit nummer is gebaseerd op 
data uit de GBA. 
De te koppelen waarneemdata wordt daartoe geleverd aan CBK. Deze koppelen de data aan het 
Centrale Koppelbestand Personen (CKP). Sector CBK levert de verrinde data vervolgens terug 
aan het verwerkingsproces. Voor het leggen van een koppeling zijn het Burger Service Nummer 
(BSN) en/of de combinatie van geboortedatum, geslacht en adres nodig. Een geslaagde 
koppeling betekent in concreto dat aan het originele record RINPersoon en RINPersoonVolgNr 
uit het CKP worden toegevoegd. Hiermee is de desbetreffende persoon in het CKP 
identificeerbaar. Naast de CKP persoonidentificatie wordt nog informatie over de koppeling aan 
het record toegevoegd.  
 
2.3 Verrijken met data codeerlijsten 
De waarneemdata wordt hier gekoppeld aan verschillende codeerlijsten. Hier wordt 
bijvoorbeeld op basis van de viercijferige postcode de gemeentecode bepaald. Op basis van de 
gemeentecode worden de bovengemeentelijke regionale indelingen bepaald. 
 
Figuur 5 : Procesmodel Verrijken met data codeerlijsten 
 

 
 
2.4 Verrijken met steekproefdata 
T.b.v. non-respons analyses kan de waarneemdata worden verrijkt met de complete steekproef 
met voor elk element de voor uitdunning van de adressensteekproef gebruikte variabelen (alle 
adresgegevens bijvoorbeeld), het startgewicht en een eindresultaat (bijvoorbeeld: uitgedunde 
GBA65plus, niet uitgezet door regiomanager, geen woonadres, leegstand, niemand thuis, 
taalbarrière, weigering, enzovoorts). Op deze manier kan een betere (uitgebreidere) non-
respons analyse naar allerlei achtergrondkenmerken gemaakt worden. Bij het koppelen kan het 
voorkomen dat er een steekproefeenheid is waarvoor (nog) geen waarneemdata is. En tevens 
waarneemdata waarvoor geen steekproefeenheid is. In het laatste geval is blijkbaar een 
verkeerde respondent bevraagd.  
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Figuur 6: Procesmodel Verrijken met steekproefdata 

  
  
2.5 Verrijken met registerdata 
Het koppelen met de registerdata gebeurt op basis van het RIN-nummer. Veel gebruikte 
registers zijn de GBA, de Polisadministratie en het UWV-Werkbedrijf. 
De waarneemdata wordt uit de registers verrijkt met o.a. type huishouden, geboorteland 
persoon en van diens vader en moeder en afleidingen daarop (GBA), bron inkomen en hoogte 
inkomen (Polisadministratie), provincie, inschrijfduur (is een afleiding), werkend (UWV-
Werkbedrijf).  
Het verrijken gebeurt niet alleen voor de OP maar ook voor alle vastgestelde personen in het 
huishouden. Als er een koppeling is, wordt de waarneemdata vervolgens verrijkt met een aantal 
variabelen uit de registers. Als er geen koppeling is blijven de betreffende register-variabelen 
leeg. 
  
Figuur 7: Procesmodel Verrijken met registerdata 
 

 
  
2.6 Verrijken met typeringen 
Deze stap kan pas worden uitgevoerd als de typeringen beschikbaar zijn. Afhankelijk van het 
specifieke onderzoek heeft het typeren een bepaalde doorlooptijd, waardoor deze data 
(meestal) niet meteen beschikbaar is.  
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Figuur 8: Procesmodel Verrijken met typeringen 
 

 
 
2.7 Afbakenen statistische respons 
Alleen statistische respons wordt meegenomen in de verdere verwerking. Wat wel/niet tot 
respons behoort, staat in een voorschrift. In deze activiteit wordt o.b.v. het voorschrift de 
respons bepaald. Hóe de non-respons gescheiden wordt van de respons is vanuit logisch 
oogpunt niet relevant; dit kan bijvoorbeeld door de records fysiek van elkaar te scheiden, maar 
kan bv ook door met indicatoren te werken. Voorwaarde is dat de non-respons op een gegeven 
moment beschikbaar is ten bate van non-respons analyses.  
  
Figuur 9: Procesmodel Afbakenen statistische respons 
 

 
 
2.8 Gaafmaken (micro) 
Gaafmaken is het opsporen en corrigeren van foutieve gegevens in de waarneemdata. 
Bij micro gaafmaken vinden zowel de controles als de correcties plaats op microniveau. 
Voorbeelden van voorkomende fouten zijn: het geboortejaar klopt niet of is onwaarschijnlijk, 
een respondent rapporteert in euro’s in plaats van in duizenden euro’s (of omgekeerd), of de 
winst van een bedrijf is niet gelijk aan het verschil tussen baten en lasten. Gaafmaken gebeurt 
op basis van, bij het ontwerp bepaalde, voorschriften. 
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Figuur 10: Procesmodel Gaafmaken (micro) 

 
2.9  Imputeren 
Imputeren is het bepalen en introduceren van een (nieuwe) waarde op een plaats waar een 
waarde ontbreekt of op ‘onbekend’ (ontbrekend) is gezet. 
Bij enquêtes komt het voor dat respondenten op één of meer vragen geen antwoord geven, 
terwijl dit wel van ze wordt verlangd. Men spreekt dan van item-nonrespons (of partiële 
nonrespons) en van (ten onrechte) ontbrekende waarden (missing values). Redenen om een 
vraag niet te beantwoorden zijn het niet kunnen of willen geven van het antwoord. Op 
ingewikkelde of moeilijk te begrijpen vragen kan men vaak geen antwoord geven, op gevoelige 
vragen wil men het dikwijls niet. Ook bij registers kunnen gegevens ontbreken die het CBS wel 
had willen hebben. 
Er zijn een aantal manieren om met ontbrekende waarden om te gaan. Eén daarvan is 
imputeren van een geldige waarde voor de ontbrekende waarde in het databestand.  
Een alternatief voor imputeren is om het achterwege te laten. De ontbrekende waarden blijven 
dan onbekend. Redenen om te imputeren, in plaats van het veld leeg te laten, zijn: 

1. het verkrijgen van een ‘volledig’ (geheel gevuld) databestand; 
2. verhoging van de kwaliteit van het micro-bestand en/of van de 

parameterschattingen. 
 
We maken verder onderscheid tussen imputeren en afleiden. Bij het afleiden van variabelen 
worden nieuwe variabelen gecreëerd als functie van in het bestand reeds bestaande variabelen. 
Bij imputeren worden ontbrekende waarden op een bestaande variabele gecreëerd. Imputeren 
gebeurt op basis van, bij het ontwerp bepaalde, voorschriften. Steeds dient te worden 
vastgelegd dat een waarde is geïmputeerd.  
 
Figuur 11: Procesmodel Imputeren 
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2.10 Afleiden 
Met afleiden wordt hier bedoeld het creëren van nieuwe variabelen als functie van in het 
bestand reeds bestaande variabelen. 
Coderen is ook een vorm van afleiden. Het coderen van een vraag is het (keuze)proces waarbij 
een beslissing wordt genomen om een antwoord te interpreteren in termen van een voor 
gedefinieerde verzameling mogelijke antwoorden. Een dergelijke keuze wordt, tijdens een 
interview of bij het invullen van een vragenformulier, vaak gedaan door respondenten, al of niet 
met hulp van een interviewer. Soms echter wordt deze keuze achteraf gedaan, op het CBS en 
zonder de aanwezigheid van een respondent, door codeurs of typeurs. 
 
2.11 Gaafmaken, imputeren en afleiden: samenhang 
De logische volgorde is eerst gaafmaken, dan imputeren en dan variabelen afleiden. 
Echter, gaafmaken, imputeren en afleiden zijn geen activiteiten die voor een dataset en 
individuele case sequentieel verlopen. De activiteiten worden per variabele of set van variabele 
doorlopen, waarna de activiteiten voor andere variabelen worden doorlopen.  
Eventueel kan de volgorde van de activiteiten ook anders zijn: bv eerst imputeren dan 
gaafmaken. Dit is afhankelijk van de specifieke regels die van toepassing zijn binnen het 
onderzoek. 
 
Figuur 12: Procesmodel Gaafmaken, imputeren en afleiden: Samenhang 
 

 
 
2.12 Maken Populatietotalen 
Voor het wegen zijn populatietotalen nodig. Het kan zijn dat de populatietotalen zelf geschat 
moeten worden aangezien de data bij de taakgroep Demografie niet altijd voldoende 
gedetailleerd en soms onvoldoende actueel zijn. Populatietotalen worden bepaald op het totale 
register, niet op de met register verrijkte waarneemdata. 
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Figuur 13: Procesmodel maken populatietotalen 
 

 
2.13 Wegen 
Het wegen is de activiteit waarbij weegfactoren worden bepaald. In het weegmodel staat 
beschreven hoe het wegen moet plaatsvinden. 
Bij het wegen wordt de verdeling van variabelen in de steekproef in overeenstemming gebracht 
met de verdeling daarvan in de populatie. Daartoe wordt aan iedere case een gewicht 
toegekend. Ten bate van het wegen zijn populatietotalen (hulpvariabelen) nodig op 
persoonsniveau. Tevens kan gewogen worden naar verdelingen waaraan het responsproces 
idealiter moet voldoen, bijvoorbeeld: elke dag evenveel respons of een gelijk 
responspercentage per mode. De weging resulteert in één of meerdere ophoogfactoren 
(afhankelijk van het aantal entiteiten waarvoor gewogen wordt). 
 
Figuur  14: Procesmodel Wegen 
 

 
3. Publiceerbaar maken 
Bij het publiceerbaar maken worden de tabellen en het gewogen onderzoeksbestand statistisch 
beveiligd. Binnen het subproces “publiceerbaar maken” kunnen de hieronder genoemde 
processtappen plaatsvinden. 
 
3.1 Maken micro output 
Op basis van het onderzoeksbestand wordt de output (microbestanden) voor bijvoorbeeld de 
externe klant, SAL-SAD/SIL, CvB, DANS en/of Eurostat gemaakt. 



 

Vrijetijdsomnibus 2020-2021  65 

De output voor de diverse afnemers bevatten meestal slechts een deelverzameling van de 
variabelen uit het onderzoeksbestand. Deze deelverzamelingen voor de verschillende afnemers 
worden in deze stap gemaakt. 
SAL-SAD/SIL krijgen meestal het gehele onderzoeksbestand ten behoeve van het maken van 
publicaties. Hiervoor hoeven geen extra stappen gezet te worden. 
 
3.2 Statistisch beveiligen microdata 
De microbestanden voor de verschillende afnemers worden vaak nog statistisch beveiligd. De 
wijze van beveiliging kan wel verschillen. 
Onder statistische beveiliging verstaan we hier het voorkómen dat er inhoudelijke conclusies 
over herkenbare eenheden kunnen worden getrokken op basis van gepubliceerd of anderszins 
beschikbaar gesteld CBS-materiaal. Uit de statistische publicaties van het CBS (StatLine-tabellen, 
web-artikelen, persberichten, wetenschappelijke artikelen) mogen zulke conclusies niet 
getrokken kunnen worden. Maar ook als het CBS microdata beschikbaar stelt voor 
wetenschappelijke analyse, moet deze grondregel van de statistiek overeind blijven. 
 
3.3 Statistisch beveiligen standaardtabellen 
De tabellen (t.b.v. de Externe klant, Ministeries,Statline, CvB, DANS en/of Eurostat) dienen ook 
statistisch beveiligd te worden. 
 
4. Beschikbaar stellen 
De statistisch beveiligde producten worden vervolgens als output geleverd (beschikbaar 
gesteld) aan diverse belanghebbenden, waaronder externe opdrachtgevers, verschillende 
ministeries, Eurostat, DANS, Centrum voor Beleidsstatistiek. Binnen het subproces “Beschikbaar 
stellen” kunnen de hieronder genoemde processtappen plaatsvinden. 
 
4.1 Leveren microbestanden 
Dit is de activiteit waarbij microdata daadwerkelijk wordt geleverd. Aan welke partijen geleverd 
wordt is afhankelijk van het betreffende onderzoek. 
Er worden voor het onderzoek CV twee bestanden opgeleverd: een responsbestand met data 
voor de ene vragenlijstvariant en een responsbestand met data voor de andere 
vragenlijstvariant. 
 
4.2 Leveren standaardtabellen 
Dit is de activiteit waarbij de tabellen daadwerkelijk worden geleverd. Aan welke partijen 
geleverd wordt is afhankelijk van het betreffende onderzoek. 
 


