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Wijziging
Eerste release
Aangepaste buildinstructie MOA Beroep, verduidelijking schema’s sociale klasse en welstand MOA, uitgebreide beroepenlijst in
bijlage herschreven naar enkelvoudige vorm
Aangepaste buildinstructie MOA Beroep (zelfstandig ondernemers en correctie vraagverwijzing V19)
Aanpassing vraagstelling uren werkzaam (V15 en V16), toevoeging ZZP’ers (V13), interviewersinstructie relatie tot
hoofdkostwinner (V6), inkomensgrenzen (V23) en aanbeveling hoe om te gaan met “weet niet”
Toevoeging uitdrukkelijke toestemming bij geboortelandvragen en antwoordcategorie “wil niet zeggen” (V7-V9) en hierop
aangepaste buildinstructies ETNGROEPMOA1 en ETNGROEPMOA2
Inkomensgrenzen geüpdatet
Inkomensgrenzen geüpdatet, omschrijvingen autochtoon en allochtoon veranderd
Extra toelichting voor bruto jaarinkomen huishouden opgenomen. Definitie Welstand aangepast.
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Vraagstelling

Antwoordmogelijkheden

1.

Wat is uw
postcode?

4 cijfers, 2 letters

2.

Uit hoeveel
personen bestaat
uw huishouden, u
zelf meegerekend?

Aantal personen: ...

3a.

Wat is de
geboortemaand en
-jaar van elke
persoon?
Wat is de leeftijd
van elke persoon?

4.

5.

3b.

Opmerking

GS variabelen

Uit postcode de
verschillende regioindelingen/regiovariabelen bouwen

PCNUMGEM
GEM
PROVINCIE
CEBUCO
NIELSEN
STEDGEM
STEDPCNUM
HHGRKLMOA1
HHGRKLMOA2
GEZINSCYCLUS
NKINDKLMOA1
RELHKW2_13PLUS

Huishoudschema van maximaal 10
personen

Minder geschikt voor
mobiel onderzoek

Huishoudschema van maximaal 10
personen met alleen leeftijd en geslacht

Speciaal voor mobiel
onderzoek

Wat is het geslacht
van elke persoon?

Huishoudschema van maximaal 10
personen
Huishoudschema van maximaal 10
personen met alleen leeftijd en geslacht

Minder geschikt voor
mobiel onderzoek
Speciaal voor mobiel
onderzoek

LFTKLHKW
LFTKLJKMOA1
LFTKLMOA1
LFTKLMOA2
LFTKLMOA4
LFTKLPARTNER
KINDLFTKLMOA1
HHGRKLMOA2
GEZINSCYCLUS
RELHKW2_13PLUS
BEROEPMOA1
GESLACHT

Wie is de
hoofdkostwinner?

Selecteren uit een lijst van alle
huishoudleden 15+ jaar.

1 oktober 2020

Interviewer/respondent
instructie

INT/RESP: Een huishouden
bestaat uit personen die
ingeschreven staan op dit
adres. Personen in
studentenhuizen vormen elk
een eigen huishouden.
Personen in inrichtingen en
bejaardenhuizen zijn geen
eigen huishouden.

INT/RESP: Per huishouden kan
maar één persoon de
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Vraagstelling

Antwoordmogelijkheden

Dit is de persoon in
het huishouden
met het hoogste
inkomen.
6.

Wat is de relatie
van deze persoon
ten opzichte van de
hoofdkostwinner?
[F2F/CATI: Is dit de
partner, kind of
andere relatie?]

7x9x

De volgende vragen gaan over het geboorteland van u en uw
ouders. Deze worden gebruikt om uw land van herkomst te
bepalen. U bent niet verplicht te antwoorden. Door te
antwoorden geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze
gegevens in ons onderzoek op te nemen. Uiteraard worden al
uw antwoorden anoniem behandeld.
Wat is uw
1. Nederland
geboorteland?
2. Ander Europees land
3. Turkije
Wat is het
4. Marokko
geboorteland van
5. Suriname
uw vader?
6. Nederlandse Antillen/Aruba
Wat is het
7. Indonesië
geboorteland van
8. Japan
uw moeder?
9. Noord Amerikaans land
10. Australië, Nieuw-Zeeland
11. Ander land
97. Wil niet zeggen
Wat is van elke
1. Geen of basisonderwijs
persoon de hoogst
2. LBO / VMBO (kader- of
gevolgde opleiding?
beroepsgericht) / MBO 1 / VBO

7.
8.

9.

10.

1 oktober 2020

1.
2.
3.
4.

Hoofdkostwinner zelf
Partner
Kind
Andere relatie

Interviewer/respondent
instructie
hoofdkostwinner zijn. Als er
twee personen zijn met
hetzelfde inkomen, is degene
die het meeste uren werkt de
hoofdkostwinner.
INT/RESP: Eigen kinderen van
de partner worden ook gezien
als kind van de
hoofdkostwinner.

Opmerking

Vragen per
benodigde persoon
in schema of een
scherm per persoon
(bij mobiel). Niet aan
HKW vragen, maar
code 1 geven.

GS variabelen
OPLVOLT_HKW
SOCKLASMOA
WELSTANDMOA
GEZINSCYCLUS
TWEEVERDIENERS
LFTKLJKMOA1
LFTKLPARTNER
KINDLFTKLMOA1
GEZINSCYCLUS
NKINDKLMOA1
RELHKW
RELHKW2_13PLUS
TWEEVERDIENERS

Verplicht bij het
stellen van vraag 7, 8
en 9.

INT/RESP: Deze opleiding hoeft
niet te zijn afgemaakt.

Eén scherm per
vraag (bij mobiel) of
één scherm met grid
met respondent,
vader en moeder op
de kolommen.

ETNGROEPMOA1
ETNGROEPMOA2

Alleen stellen leeftijd
>=12 jaar (anders
opleiding=1).
Afhankelijk van

OPLGENOT
OPLGENOT_HKW
SOCKLASMOA
WELSTANDMOA
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Vraagstelling

11.

Wat is de hoogste
opleiding die u
heeft afgemaakt?

12.

Volgt u op dit
moment een
voltijd- of
deeltijdopleiding?
Of een cursus of
training voor een
beroep?
Welke van de
onderstaande

13.

1 oktober 2020

Antwoordmogelijkheden
3. MAVO / HAVO of VWO (eerste drie
jaar) / VMBO (theoretisch of
gemengd) / (M)ULO
4. MBO 2, 3, 4 of MBO vóór 1998
5. HAVO of VWO (4e, 5e of 6e klas) / HBS
/ MMS
6. HBO of universitair propedeuse
7. HBO of universitair
bachelor/kandidaats
8. HBO of universitair
master/doctoraal/postdoctoraal
1. Geen of basisonderwijs
2. LBO / VMBO (kader- of
beroepsgericht) / MBO 1 / VBO
3. MAVO / HAVO of VWO (overgegaan
naar 4e klas) / VMBO (theoretisch of
gemengd) / (M)ULO
4. MBO 2, 3, 4 of MBO vóór 1998
5. HAVO of VWO (met diploma
afgerond) / HBS / MMS
6. HBO of universitair propedeuse
7. HBO of universitair
bachelor/kandidaats
8. HBO of universitair
master/doctoraal/postdoctoraal
1. Ja, een voltijd opleiding
2. Ja, een deeltijd opleiding
3. Ja, een beroepsgerichte cursus of
training
4. Nee

1. Zelfstandig ondernemer / ZZP’er
2. Werkzaam in loondienst
3. Werkzaam bij de overheid

Interviewer/respondent
instructie

Opmerking

GS variabelen

onderzoek stellen
aan HKW, partner
en/of respondent.

Alleen stellen leeftijd
>=12 jaar (anders
opleiding=1). Alleen
stellen aan
respondent en
hoofdkostwinner.

INT/RESP: Indien meerdere
opleidingen: antwoord voor
de opleiding die de meeste
studie-uren kost.

INT: Lees
antwoordmogelijkheden voor

OPLVOLT
OPLVOLT_HKW

OPLACT

Een grid voor
respondent en
hoofdkostwinner of
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14.

15.

16.

17.

18.

Vraagstelling

Antwoordmogelijkheden

situaties past bij u
het best?
Welke situatie past
het best bij de
hoofdkostwinner?
Hoeveel uur
betaald werk
verricht u
gemiddeld per
week?
Hoeveel uur
betaald werk
verricht de
hoofdkostwinner
en zijn of haar
partner gemiddeld
per week?
[PAPI; CAWI] Wat
voor soort beroep
heeft u?
[F2F; CATI] Wat is
uw beroep?
[PAPI; CAWI] Wat
voor soort beroep
heeft de
hoofdkostwinner?
[F2F; CATI] Wat is
het beroep van de
hoofdkostwinner?

4. Arbeidsongeschikt
5. Werkloos / werkzoekend / bijstand
6. Gepensioneerd of VUT
7. Studerend / schoolgaand
8. Huisvrouw / huisman / anders
Uren per week: …

1 oktober 2020

Interviewer/respondent
instructie

Opmerking

GS variabelen

één scherm per
benodigd persoon.
SECMOA_HKW
SOCKLASMOA
Eén scherm met grid
voor de drie
personen of per
persoon (bij mobiel).

ABDUURWKKLMOA1
ABDUURWKKLMOA2

TWEEVERDIENERS

1. Agrariër, bosbouwer of visser (incl.
hovenier)
2. Militair beroep
3. Hogere manager (incl.
beleidsvoerende functie)
4. Docent, onderzoeker, ingenieur
5. Hoger opgeleide specialist (incl.
accountant, advocaat, notaris,
medicus, adviseur, informaticus,
journalist, kunstenaar)
6. Gespecialiseerd beroep (incl.
verpleegkundige, sociaal werker,
boekhouder, commercieel
medewerker, makelaar, technicus)
7. Administratief beroep (incl.
postbode, magazijnbeheerder,
telefonist)

INT: Laat respondent het
beroep noemen en zoek de
juiste categorie waar deze
onder valt. Zie bijlage 1
“Specificatie beroepen” voor
een uitgebreide beroepenlijst.

Eén scherm voor de
twee personen of
per persoon.
Zie bijlage 1
“Specificatie
beroepen” voor een
uitgebreide
beroepenlijst.
Gebruik – indien
mogelijk – als eerste
de uitgebreide
beroepenlijst.
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Vraagstelling

19.

20.

21.

22.

Aan hoeveel
werknemers geeft u
direct of indirect
leiding?
Aan hoeveel
werknemers geeft
de
hoofdkostwinner
direct of indirect
leiding?
Hoeveel mensen
werken er bij het
bedrijf waar u
werkt?

Wat is uw netto
maandinkomen?

1 oktober 2020

Antwoordmogelijkheden

Interviewer/respondent
instructie

8. Ambachtswerker (incl. medewerker
bouw- en installatie, (auto)monteur,
slager, bakker, meubelmaker)
9. Dienstverlenend beroep of verkoper
(incl. winkelpersoneel,
horecapersoneel, verzorgend
beroep, kapper, conciërge, politie,
rij-instructeur)
10. Chauffeur, machinebediener of
assemblagemedewerker (incl.
heftruckchauffeur, treinmachinist)
11. Ander beroep (zoals schoonmaker,
keukenhulp, vakkenvuller, inpakker,
lader, losser, koerier, vuilnisophaler)
1. Geeft geen leiding
2. 1 t/m 4 personen
3. 5 t/m 9 personen
4. 10 t/m 19 personen
5. 20 t/m 49 personen
6. 50 t/m 99 personen
7. 100 personen of meer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

1-4 werknemers
5-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
100-199 werknemers
200-499 werknemers
>= 500 werknemers
€ 1.000 of minder
€ 1.001 - € 1.500
€ 1.501 - € 2.000

Opmerking

GS variabelen

Eén scherm voor de
twee personen of
per persoon.

BEROEPMOA1
LEIDING

SOCKLASMOA

INT/RESP: Het gaat hier om
alle vestigingen in Nederland
tezamen.

GKMOA

INT/RESP: Dit is het bedrag wat
maandelijks op uw
bankrekening wordt gestort.

INKNETMNDKLMOA1
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23.

Vraagstelling

Antwoordmogelijkheden

Wat is het totale
bruto jaarinkomen
van het
huishouden?

4. € 2.001 - € 2.500
5. € 2.501 - € 3.000
6. € 3.001 - € 3.500
7. € 3.501 - € 4.000
8. € 4.001 - € 4.500
9. € 4.501 - € 5.000
10. Meer dan € 5.000
11. Weet niet/wil niet zeggen
Optie uitgebreid:
1. Minder dan € 14.100
2. € 14.100 -< € 19.200
3. € 19.200 -< € 26.300
4. € 26.300-< € 29.500
5. € 29.500 -< € 36.500
6. € 36.500 -< €43.500 (modaal)
7. € 43.500 -< € 57.600
8. € 57.600 -< € 73.000
9. € 73.000 -< € 87.100
10. € 87.100 of meer
11. Weet niet/wil niet zeggen

Interviewer/respondent
instructie

Opmerking

INT/RESP: Dit is een optelling
van alle inkomens, uitkeringen,
pensioenen en
winstuitkeringen van de leden
van het huishouden. Ook
inkomen uit vermogen,
alimentatie, kinderbijslag en
huursubsidie moet u
meetellen.

GS variabelen

WELSTANDMOA
INKBRUTJRHHKLMOA1

Optie beperkt:
1. Minimum (minder dan € 14.100)
2. Beneden modaal (€ 14.100 -< €
29.500)
3. Bijna modaal (€ 29.500 -< € 36.500)
4. Modaal (€ 36.500 -< € 43.500)
5. Tussen 1 en 2 keer modaal (€ 43.500
-< € 73.000)
6. Twee keer modaal (€ 73.000 -< €
87.100)
7. Meer dan twee keer modaal (€
87.100 of meer)
8. Weet niet/wil niet zeggen
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24.

Vraagstelling

Antwoordmogelijkheden

Woont u in een
koop- of
huurwoning?

1.
2.
3.

Interviewer/respondent
instructie

Opmerking

Koopwoning
Huurwoning
Anders

GS variabelen
WELSTANDMOA
WOONSIT

Hoe om te gaan met “weet niet”
Als de resultaten van onderzoeksvragen worden vergeleken met cijfers uit de MOA Gouden Standaard, moet goed worden bedacht hoe met de
categorie “weet niet” om te gaan. De Gouden Standaard tabellen – en daarmee ook de normvragen – kennen namelijk meestal geen “weet
niet”. Dit komt omdat de Gouden Standaard gebaseerd wordt op data uit registers of omdat bij enquêtevariabelen de categorie “weet niet”
middels geavanceerde imputatietechnieken is toebedeeld aan een van de antwoordcategorieën. In marktonderzoeken moet nagedacht worden
hoe om te gaan met “weet niet” als onderzoeksvragen direct worden gelinkt aan Gouden Standaard data. Het is aan elk onderzoek zelf te
bepalen hoe dit het beste kan. Elk onderzoek is anders en daarom geeft de MOA hiervoor geen absolute normen maar wel de volgende
aanbevelingen:
1. Probeer het gebruik van “weet niet” zoveel als mogelijk te beperken;
2. Voer analyses uit om te bekijken of “weet niet” op basis van andere vragen alsnog kan worden ingeschat en omgecodeerd;
3. Indien er geen andere relevante vragen zijn waarop kan worden omgecodeerd, voeg bij de link naar de Gouden Standaard data
“weet niet” samen met de meest logische of de meest voorkomende antwoordcategorie;
4. Wellicht is het mogelijk de categorie “weet niet” buiten beschouwing te laten en alleen te kijken naar de overige
antwoordcategorieën.
Als het alleen om een vergelijking van het eigen onderzoek met de Gouden Standaard gaat, zijn opties 1 en 4 mogelijk. Als variabelen gebruikt
moeten worden voor weging is het noodzakelijk dat alle respondenten een waarde krijgen, dus dan is het noodzakelijk een keuze te maken uit
opties 1, 2 of 3.

1 oktober 2020
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Bouwrichtlijn afgeleide/samengestelde variabelen
De V[cijfer] in onderstaande bouwrichtlijn refereert aan het bijbehorende vraagnummer in de normvraagstelling. Bijvoorbeeld V13 verwijst naar
vraag 13 in de normvraagstelling (“Welke van de onderstaande situaties past bij u het best?”).

BEROEPMOA1
GS antwoordcategorie
Zelfstandig ondernemer
Militaire beroepen Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 0
Militaire beroepen; Leidinggevend; ISCO-Major Group 0
Managers; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 1
Managers; Leidinggevend; ISCO-Major Group 1
Onderzoekers, Ingenieurs, Docenten en specialisten; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 2
Onderzoekers, Ingenieurs, Docenten en specialisten; Leidinggevend; ISCO-Major Group 2
Vakspecialisten; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 3
Vakspecialisten; Leidinggevend; ISCO-Major Group 3
Administratief Personeel; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 4
Administratief Personeel; Leidinggevend; ISCO-Major Group 4
Dienstverlenend Personeel en Verkopers; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 5
Dienstverlenend Personeel en Verkopers; Leidinggevend; ISCO-Major Group 5
Landbouwers, Bosbouwers en vissers; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 6
Landbouwers, Bosbouwers en vissers; Leidinggevend; ISCO-Major Group 6
Ambachtslieden; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 7
Ambachtslieden; Leidinggevend; ISCO-Major Group 7
Bedieners Machines en Installaties, Assemblagemedewerkers; Niet-Leidinggevend; ISCO-Major Group 8
Bedieners Machines en Installaties, assemblagemedewerkers; Leidinggevend; ISCO-Major Group 8
Elementaire Beroepen; Niet-Leidinggevend ISCO-Major Group 9
Elementaire Beroepen; Leidinggevend ISCO-Major Group 9
VUT/gepensioneerd
Werkloos/bijstand/arbeidsongeschikt

1 oktober 2020

MOA Normvraagstelling 2020

Buildinstructie *
V13=1
V17=2 &V19=1
V17=2 &V19≠1
V17=3 &V19=1
V17=3 &V19≠1
V17=4|5 &V19=1
V17=4|5 &V19≠1
V17=6 &V19=1
V17=6 &V19≠1
V17=7 &V19=1
V17=7 &V19≠1
V17=9 &V19=1
V17=9 &V19≠1
V17=1 &V19=1
V17=1 &V19≠1
V17=8 &V19=1
V17=8 &V19≠1
V17=10 &V19=1
V17=10 &V19≠1
V17=11 &V19=1
V17=11 &V19≠1
V13=6 & MISSING(V17|V19)
V13=4|5 & MISSING(V17|V19)

9/22

Studerend/Overig

(V13=7|8 & MISSING(V17|V19)) |
V3<=12 jaar
Onbekend
Restant niet in te delen
* Indien MOA Beroep voor de hoofdkostwinner moet worden gebouwd, dienen de vergelijkbare vragen voor de hoofdkostwinner te worden gebruikt (in plaats
van V13/V17/V19 --> V14/V18/V20)

CEBUCO
De actuele Cebuco gebiedsindeling op basis van gemeentenummer is te vinden op de website van de MOA.

ETNGROEPMOA1
GS antwoordcategorie

Buildinstructie*

Nederlandse achtergrond
V8=1 & V9=1
Marokko
V7=4 | (V7=1 & V9=4) | (V7=1 & V9=1 & V8=4)
Turkije
V7=3 | (V7=1 & V9=3) | (V7=1 & V9=1 & V8=3)
Suriname
V7=5 | (V7=1 & V9=5) | (V7=1 & V9=1 & V8=5)
Nederlandse Antillen en Aruba
V7=6 | (V7=1 & V9=6) | (V7=1 & V9=1 & V8=6)
Indonesië
V7=7 | (V7=1 & V9=7) | (V7=1 & V9=1 & V8=7)
Overige niet-westerse migratie achtergrond
V7=11 | (V7=1 & V9=11) | (V7=1 & V9=1 & V8=11)
Overige westerse migratie achtergrond
V7=2|8|9|10 | (V7=1 & V9=2|8|9|10) | (V7=1 & V9=1 & V8=2|8|9|10)
Niet te bepalen
V7=97 | V8=97 | V9=97
* Let op: bij combinaties van verschillende buitenlanden (niet-Nederland) heeft het geboorteland van de respondent
prioriteit, gevolgd door het geboorteland van de moeder en tenslotte het geboorteland van de vader. Respondenten
waarvan de vader en moeder in Nederland geboren zijn, worden ingedeeld in “Nederlandse achtergrond” ongeacht
hun eigen geboorteland.
Voorbeelden geboorteland respondent/moeder/vader --> ETNGROEPMOA1:
Marokko/Turkije/Suriname --> Marokko
Nederland/Turkije/Suriname--> Turkije
Nederland/Nederland/Suriname --> Suriname
Marokko/Nederland/Suriname --> Marokko
Marokko/Nederland/Nederland --> Nederland
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ETNGROEPMOA2
GS antwoordcategorie

Buildinstructie*

Nederlandse achtergrond
V8=1 & V9=1
Niet-westerse migratie achtergrond; 1e
V7=3|4|5|6|11 & (V8≠1 | V9≠ 1)
generatie
Niet-westerse migratie achtergrond; 2e
V7=1 & (V9=3|4|5|6|11 | (V9=1 & V8=3|4|5|6|11))
generatie
Westerse migratie achtergrond; 1e generatie
V7=2|7|8|9|10 & (V8≠1 | V9≠ 1)
Westerse migratie achtergrond; 2e generatie
V7=1 & (V9=2|7|8|9|10 | (V9=1 & V8=2|7|8|9|10))
Niet te bepalen
V7=97 | V8=97 | V9=97
* Let op: bij combinaties van verschillende buitenlanden (niet Nederland) heeft het geboorteland van de respondent
prioriteit, gevolgd door het geboorteland van de moeder en tenslotte het geboorteland van de vader. Respondenten
waar vader en moeder in Nederland geboren zijn, worden ingedeeld in “Nederlandse achtergrond” ongeacht hun
eigen geboorteland.
Voorbeelden geboorteland respondent/moeder/vader --> ETNGROEPMOA2:
Marokko/Turkije/Indonesië --> niet-Westerse migratie achtergrond 1e generatie
Nederland/Turkije/Indonesië --> niet-Westerse migratie achtergrond 2e generatie
Nederland/Nederland/Indonesië --> Westerse migratie achtergrond 2e generatie
Marokko/Nederland/Indonesië --> niet-Westerse migratie achtergrond 1e generatie
Marokko/Nederland/Nederland --> Nederlandse achtergrond

GEM
Voor de toekenning van de gemeente op basis van postcode kan de GS variabele PCNUMGEM worden gebruikt. Hierin staat per postcode 4 cijfers de
gemeentenaam weergegeven. Door koppeling van gemeentenaam met GS variabele GEM kan het gemeentenummer worden achterhaald.

GEZINSCYCLUS
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

Alleenstaand <35 jaar
Alleenstaand 35-<40 jaar
Alleenstaand 40-<50 jaar
Alleenstaand 50-<65 jaar

V2=1 & V3<35
V2=1 & 35=<V3<40
V2=1 & 40=<V3<50
V2=1 & 50=<V3<65
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Alleenstaand 65 jaar en ouder
Volwassen huishouden; partner hoofdkostwinner <35 jaar
Volwassen huishouden; partner hoofdkostwinner 35-<40 jaar
Volwassen huishouden; partner hoofdkostwinner 40-<50 jaar
Volwassen huishouden; partner hoofdkostwinner 50-<65 jaar
Volwassen huishouden; partner hoofdkostwinner 65 jaar en ouder
Huish met kind LFTJK <=12
Huish met kind LFTJK 13-17
Onbekend

V2=1 & V3>=65
V2≠1 & V6≠3 & (V6=2 & V3<35)
V2≠1 & V6≠3 & (V6=2 & 35=<V3<40)
V2≠1 & V6≠3 & (V6=2 & 40=<V3<50)
V2≠1 & V6≠3 & (V6=2 & 50=<V3<65)
V2≠1 & V6≠3 & (V6=2 & V3>=65)
V2≠1 & (V6=3 (jongste) & V3<=12)
V2≠1 & (V6=3 (jongste) & 13=<V3<=17)
Restant niet in te delen

HHGRKLMOA2
Selectie: alle personen van 13 jaar en ouder.
Telling aantal huishoudleden.

KINDLFTKLMOA1
Selectie: respondent zelf
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

Geen kind
Kind 0 tot 6 jaar
Kind 6 tot 13 jaar
Kind 13 tot 18 jaar
Kind 18 jaar of ouder
Onbekend

V6≠3
V6=3 & 0=<V3<=5
V6=3 & 6=<V3<=12
V6=3 & 13=<V3<=17
V6=3 & V3>=18
Restant niet in te delen

LFTKLHKW
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

0 tot 20 jaar

V5=1 & 0<=V3<=19

1 oktober 2020

MOA Normvraagstelling 2020

12/22

20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 jaar en ouder
onbekend

V5=1 & 20<=V3<=24
V5=1 & 25<=V3<=29
V5=1 & 30<=V3<=34
V5=1 & 35<=V3<=39
V5=1 & 40<=V3<=44
V5=1 & 45<=V3<=49
V5=1 & 50<=V3<=54
V5=1 & 55<=V3<=59
V5=1 & 60<=V3<=64
V5=1 & 65<=V3<=69
V5=1 & 70<=V3<=74
V5=1 & V3>=75
Restant niet in te delen

LFTKLJKMOA1
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

0 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar

V6=3 (jongste) & V3=0
V6=3 (jongste) & V3=1
V6=3 (jongste) & V3=2
V6=3 (jongste) & V3=3
V6=3 (jongste) & V3=4
V6=3 (jongste) & V3=5
V6=3 (jongste) & V3=6
V6=3 (jongste) & V3=7
V6=3 (jongste) & V3=8
V6=3 (jongste) & V3=9
V6=3 (jongste) & V3=10
V6=3 (jongste) & V3=11
V6=3 (jongste) & V3=12
V6=3 (jongste) & V3=13
V6=3 (jongste) & V3=14
V6=3 (jongste) & V3=15
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16 jaar
17 jaar
18 jaar en ouder
n.v.t.
onbekend

V6=3 (jongste) & V3=16
V6=3 (jongste) & V3=17
V6=3 (jongste) & V3>=18
V6≠3
Restant niet in te delen

LFTKLPARTNER
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

0 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 jaar en ouder
nvt
onbekend

V6=2 & 0<=V3<=19
V6=2 & 20<=V3<=24
V6=2 & 25<=V3<=29
V6=2 & 30<=V3<=34
V6=2 & 35<=V3<=39
V6=2 & 40<=V3<=44
V6=2 & 45<=V3<=49
V6=2 & 50<=V3<=54
V6=2 & 55<=V3<=59
V6=2 & 60<=V3<=64
V6=2 & 65<=V3<=69
V6=2 & 70<=V3<=74
V6=2 & V3>=75
V6≠2
Restant niet in te delen

NIELSEN
De actuele Nielsen gebiedsindeling op basis van gemeentenummer is te vinden op de website van de MOA.
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NKINDKLMOA1
Telling van het aantal keren V6=3 (niet alleen 0-17 jaar, ook 18+ jaar) in het huishouden.

OPLGENOT_HKW
Selectie: V5
Antwoorden V10

OPLVOLT_HKW
Selectie: V5
Antwoorden: V11

PROVINCIE
De actuele provincie-indeling op basis van gemeentenummer is te vinden op de website van het CBS Statline.

RELHKW
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

Hoofdkostwinner
Partner hoofdkostwinner
Kind 0 t/m 17 jaar (incl. pleeg- en adoptiekinderen)
Overig
Onbekend

V6=1
V6=2
V6=3 & 0=<V3<=17
(V6=3 & V3>=18) | V6=4
Restant niet in te delen

RELHKW2_13PLUS
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

Hoofdkostwinner (in 2-persoonshuishoudenskern)
Partner hoofdkostwinner (in 2-persoonshuishoudenskern)
Hoofdkostwinner (in 1-persoonshuishoudenskern)

V3>=13 & V6=1 & V2>=2
V3>=13 & V6=2 & V2>=2
V3>=13 & V6=1 & V2=1
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Kind 13 t/m 17 jaar (incl. pleeg- en adoptiekinderen)
Overig
Onbekend/n.v.t.

V6=3 & 13=<V3<=17
V3>=13 & V6=4
V3<=12 & Restant niet in te delen

SOCKLASMOA

BEROEPMOA1_HKW

OPLGENOT_HKW

Zelfstandig ondernemer
Militaire beroepen Niet-Leidinggevend
Mïlitaire beroepen; Leidinggevend
Managers; Niet-Leidinggevend
Managers; Leidinggevend
Onderzoekers,Ingenieurs,Docenten en
specialisten; Niet-Leidinggevend
Onderzoekers, Ingenieurs, Docenten en
specialisten; Leidinggevend
Vakspecialisten; Niet-Leidinggevend
Vakspecialisten; Leidinggevend
Administratief Personeel; Niet-Leidinggevend
Administratief Personeel; Leidinggevend
Dienstverlenend Personeel en Verkopers; NietLeidinggevend
Dienstverlenend Personeel en Verkopers;
Leidinggevend
Landbouwers, Bosbouwers en vissers; NietLeidinggevend
Landbouwers, Bosbouwers en vissers;
Leidinggevend
Ambachtslieden; Niet-Leidinggevend
Ambachtslieden; Leidinggevend
Bedieners Machines en Installaties,
assemblagemedewerkers; Niet-Leidinggevend
Bedieners Machines en Installaties,
assemblagemedewerkers; Leidinggevend
Elementaire Beroepen; Niet-Leidinggevend
Elementaire Beroepen; Leidinggevend
VUT/gepensioneerd
Werkloos/bijstand/arbeidsongeschikt
Studerend/Overig
Onbekend
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Geen of
basisonderwijs

LBO / VMBO
(kader- of
beroepsgericht) /
MBO 1 / VBO

b2
c
c
c
b2

b1
c
c
c
b1

MAVO / HAVO of
VWO (eerste drie
jaar) / VMBO
(theoretisch of
gemengd) /
(M)ULO
a
b2
c
b2
a

c

c

c
c
c
c
c

MBO 2, 3, 4 of
MBO vóór 1998

HAVO of VWO
(4e, 5e of 6e klas)
/ HBS / MMS

HBO of
universitair
propedeuse

HBO of
universitair
bachelor/kandida
ats

HBO of
universitair
master/doctoraal/
postdoctoraal

a
b2
b1
b1
a

a
b2
b1
b1
a

a
b1
b1
a
a

a
b1
b1
a
a

a
b1
a
a
a

b2

b2

b1

b1

b1

a

c

b2

b1

b1

a

a

a

c
c
c
c

b2
b2
c
b2

b2
b1
b2
b2

b1
b1
b1
b1

b1
a
b1
b1

b1
a
b1
b1

a
a
a
a

c

c

b2

b1

b1

b1

b1

a

c

c

b2

b1

b1

b1

b1

a

c

c

c

b2

b2

b1

b1

b1

c

c

c

b2

b1

b1

b1

b1

c
c

c
c

c
c

b2
b2

b2
b1

b1
b1

b1
b1

b1
b1

c

c

c

b2

b2

b1

b1

b1

c

c

c

b2

b1

b1

b1

b1

d
c
d
d
d
d

d
c
d
d
d
d

c
c
d
d
d
d

c
b2
c
c
d
d

b2
b2
b2
c
c
c

b2
b2
b1
b2
b2
b2

b2
b2
b1
b2
b2
b2

b2
b1
a
b2
b2
b2
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STEDGEM
De actuele stedelijkheid per gemeentenummer is te vinden op de website van CBS Statline.

STEDPCNUM
De stedelijkheid van het postcodegebied.

TWEEVERDIENERS
GS antwoordcategorie

Buildinstructie

Tweeverdieners
Anderhalf verdieners
Twee parttimers
Fulltime eenverdiener paar
Fulltime eenverdiener overig
Parttime eenverdiener paar
Parttime eenverdiener overig
Niet werkzaam paar
Niet werkzaam overig
Onbekend

V16 (HKW)>=32 & V16 (Partner)>=32
V16 (HKW)>=32 & V16 (Partner)>=12
V16 (HKW)>=12 & V16 (Partner)>=12
V16 (HKW)>=32 & V16 (Partner)<=11
V16 (HKW)>=32 & V6≠2
V16 (HKW)>=12 & V16 (Partner)<=11
V16 (HKW)>=32 & V6≠2
V16 (HKW)<=11 & V16 (Partner)<=11
V16 (HKW)<=11 & V6≠2
Restant niet in te delen
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WELSTANDMOA
Let op: in de markt wordt ook nog een alternatieve welstandsdefinitie gebruikt, onder andere door NOM Printbereiksonderzoek.
OPLGENOT_HKW

INKBRUTJRHHKLMOA1

MAVO / eers te dri e
HBO of uni vers i ta i r HBO of uni vers i ta i r HAVO of VWO (4e
ja a r HAVO of VWO / LBO / VMBO (ka derma s ter/doctora a l / ba chel or/ka ndi da a ts t/m 6e kl a s ) / HBS / MBO 2, 3, 4 of MBO ULO / MULO /
of beroeps geri cht) Geen of
pos tdoctora a l
/propedeus e
MMS
vóór 1998
VMBO / VSO
/ MBO 1 / VBO
ba s i s onderwi js
Hoog

Hoog

Mi dden1

Mi dden2

La a g

La a g

La a g

Meer da n 2x moda a l (87.100 of meer)

W1

W1

W1

W2

W2

W2

W2

Twee keer moda a l (73.000 - 87.100)

W1

W1

W2

W2

W3

W3

W3

Tus s en 1 en 2 keer moda a l (43.500 - 73.000)

W2

W2

W2

W3

W4

W4

W4

Moda a l (29.500 - 43.500)

W2

W2

W3

W3

W4

W4

W4

Beneden moda a l (14.100 - 29.500)

W3

W3

W4

W4

W5

W5

W5

Mi ni mum (mi nder da n 14.100)

W4

W4

W5

W5

W5

W5

W5
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Bijlage 1 – Specificatie beroepen
1. Agrariër, bosbouwer of visser
611 Tuinder of akkerbouwer
612 Veeteler
613 Producent met een gemengd agrarisch bedrijf
621 Bosbouwer
622 Visser of jager
631 Landbouwer, voor zelfvoorziening
632 Veeteler, voor zelfvoorziening
633 Producent met een gemengd agrarisch bedrijf, voor zelfvoorziening
634 Visser, jager, vallenzetter of verzamelaar, voor zelfvoorziening
2. Militair beroep
011 Officier
021 Onderofficier
031 Andere militaire rang
3. Hogere manager
111 Lid wetgevende instantie, beleidsvoerende functie
112 Topbestuurder of algemeen directeur van grote onderneming
121 Manager zakelijke of administratieve dienstverlening
122 Manager verkoop, marketing of ontwikkeling
131 Manager landbouw, bosbouw of visserij
132 Manager industrie, mijnbouw, bouwnijverheid of logistiek
133 Manager informatie- of communicatietechnologie
134 Manager gespecialiseerde dienstverlening
141 Manager horeca
142 Manager detailhandel of groothandel
143 Manager overige diensten
4. Docent, onderzoeker, ingenieur
211 Natuur- of aardwetenschapper
212 Wiskundige, actuaris of statisticus
213 Bioloog, agrarisch- of milieudeskundige
214 Ingenieur (m.u.v. elektrotechnisch ingenieur)
215 Ingenieur elektrotechniek, elektronica of telecommunicatie
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216 Architect, planoloog, landmeetkundige of vormgever
231 Hoogleraar of andere docent hoger onderwijs
232 Docent beroepsgericht vak secundair onderwijs
233 Docent algemeen vak secundair onderwijs
234 Docent basisonderwijs of voorschools onderwijs
235 Andere docent of onderwijskundige
5. Hoger opgeleide specialist
221 Arts
222 Gespecialiseerd verpleegkundige of verloskundige
223 Alternatief genezer
224 Arts-assistent
225 Dierenarts
226 Andere specialist in de gezondheidszorg
241 Financieel specialist
242 Specialist personeel, organisatie of beleidsadvies
243 Specialist marketing, sales of public relations
251 Software- of applicatieontwikkelaar of –analist
252 Databank- of netwerkspecialist
261 Jurist
262 Bibliothecaris, archivaris of conservator
263 Sociaal wetenschapper, specialist sociale hulpverlening
264 Auteur, journalist of taalkundige
265 Scheppend of uitvoerend kunstenaar
6. Gespecialiseerd beroep
311 Vakspecialist natuur- of technische wetenschappen
312 Toezichthoudend beroep in de mijnbouw, industrie of bouwnijverheid
313 Procesoperator
314 Vakspecialist levenswetenschappen, landbouw of natuurbeheer
315 Bestuurder of vakspecialist van schepen of vliegtuigen
321 Medisch of farmaceutisch vakspecialist
322 Verpleegkundige of kraamverpleegkundige
323 Vakspecialist alternatieve geneeskunde
324 Veterinair assistent of dierenartsassistent
325 Andere vakspecialist in de gezondheidszorg
331 Financieel of wiskundig vakspecialist
332 Inkoper, verkoper of commissionair
333 Zakelijk dienstverlener
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334 Office manager of gespecialiseerde secretaresse
335 Vakspecialist overheid
341 Juridisch medewerker, sociaal of pastoraal werker
342 Sportbeoefenaar, sporttrainer of fitnessinstructeur
343 Vakspecialist op artistiek, cultureel of culinair gebied
351 Vakspecialist informatie- of communicatietechnologie of gebruikersondersteuning
352 Telecommunicatie-, radio- of televisietechnicus
7. Administratief beroep
411 Administratief medewerker, algemeen
412 Secretarieel medewerker, algemeen
413 Typist of medewerker data-invoer
421 Kassier, incassomedewerker
422 Klantvoorlichter
431 Boekhoudkundig medewerker
432 Magazijnbeheerder of administratief productie- of transportmedewerker
441 Ander administratief beroep
8. Ambachtswerker
711 Bouwarbeider ruwbouw
712 Bouwarbeider afbouw
713 Schilder of schoonmaker bouwwerken
721 Plaat- of constructiewerker, metaalgieter of lasser
722 Metaalbewerker, gereedschapsmaker
723 Machinemonteur of –reparateur
731 Medewerker kunstnijverheid
732 Drukkerijmedewerker
741 Installateur of reparateur van elektrische apparatuur
742 Installateur of reparateur van elektronische of telecommunicatieapparatuur
751 Slager, bakker of ander voedselverwerkend beroep
752 Houtbehandelaar, meubelmaker
753 Kleermaker, stoffeerder, schoenmaker
754 Ander ambachtswerker
9. Dienstverlenend beroep of verkoper
511 Reisbegeleider, conducteur, reisleider of gids
512 Kok
513 Kelner of barmedewerker
514 Kapper, schoonheidsspecialist
515 Teamleider huishoudelijke diensten, conciërge
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516 Andere verlener van persoonlijke diensten
521 Straat- of marktverkoper
522 Verkoper in een winkel
523 Kassamedewerker of kaartverkoper
524 Andere verkoper
531 Kinderverzorger of onderwijsassistent
532 Verzorgend beroep in de gezondheidszorg
541 Beveiligingswerker
10. Chauffeur, machinebediener of assemblagemedewerker
811 Bediener mijninstallatie of installatie voor de verwerking van mineralen
812 Machinebediener metaalbewerking, -verwerking of -oppervlaktebehandeling
813 Machinebediener vervaardiging van chemische of fotografische producten
814 Machinebediener vervaardiging rubber-, kunststof- of papierproducten
815 Machinebediener vervaardiging textiel-, bont- of leerproducten
816 Machinebediener vervaardiging voedingsmiddelen
817 Machinebediener houtbewerking of papiervervaardiging
818 Bediener andere vaste machine of installatie
821 Assemblagemedewerker
831 Treinmachinist
832 Auto-, bestelwagenchauffeur of bestuurder van motorrijwielen
833 Vrachtwagen- of buschauffeur
834 Bediener mobiele installaties
835 Dekmedewerker op een schip
11. Ander beroep
911 Schoonmaker in huishoudens, hotels of kantoren
912 Autowasser, glazenwasser of andere schoonmaker
921 Hulparbeider in de landbouw, bosbouw of visserij
931 Hulparbeider in de mijnbouw of bouwnijverheid
932 Inpakker of andere hulparbeider in de industrie
933 Lader of losser, vakkenvuller, fietskoerier of koetsier
941 Keukenhulp of fastfoodbereider
951 Op straat uitgeoefend dienstverlenend beroep
952 Straatverkoper (m.u.v. voedsel)
961 Vuilnisophaler of –verwerker
962 Ander elementair beroep
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