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BCULTID1-BCULTID7 
Doet u mee aan de volgende activiteiten in samenhang met uw taal of culturele 
groep? 
 
(Antwoordmogelijkheden) 
1. Nooit 
2. Soms 
3. Geregeld 
4. Vaak 
 

1. Het volgen van recente gebeurtenissen van Turken1. 
2. Het actief zijn in een vereniging of een organisatie van Turken. 
3. De geschiedenis of cultuur van Turkije bestuderen. 
4. De dansen of muziek van Turkije leren of beoefenen. 
5. Praten of nieuwtjes bespreken met anderen uit de Turkse groep. 
6. Samen zijn met goede vrienden uit de Turkse groep. 
7. Met familie of goede vrienden de feestdagen van de Turkse groep vieren. 

 
BNLLANG1-BNLLANG3 
Bent u het eens met de volgende uitspraken? 
 
(Antwoordmogelijkheden) 
1. Helemaal oneens 
2. Beetje oneens 
3. Beetje eens 
4. Helemaal mee eens 
 

1. Ik kan gesproken Nederlands goed begrijpen. 
2. Ik kan Nederlands goed spreken. 
3. Ik kan Nederlands goed lezen. 
4. Ik krijg thuis soms bezoek van Nederlandse kennissen. 
5. Ik zou met Nederlandse kennissen ook over mijn zorgen willen praten. 
6. Een Nederlandse kennis zou op mijn kind(eren) mogen passen. 

 
  

                                                 
1 In geval Respondenten met een Marokkaanse/Berberse achtergrond werden geïnterviewd leze men i.p.v. Turken: 
Marokkanen, i.p.v. Turkije: Marokko en i.p.v. Turkse: Marokkaanse.  
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U kunt nu antwoorden met ja of nee. 
 
(Antwoordmogelijkheden) 
1. Nee 
2. Ja 
 
BLOSS1-BLOSS7 

1. Ik behoor hier minder dan in Turkije. 
2. Hoewel ik hier leef, voelt het niet als mijn land. 
3. De meeste van mijn vrienden hebben dezelfde culturele achtergrond als ik. 
4. Wanneer ik uitga, ga ik het liefst naar plaatsen waar ik mensen uit Turkije 

kan ontmoeten. 
5. Turkije is altijd in mijn gedachten en in mijn herinneringen. 
6. Ik mis de mensen die ik achterliet in Turkije. 
7. Ik heb heimwee. 
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