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LAS2B140 
 
De volgende vragen gaan over uw ouders en de situatie tijdens uw jeugd.  
 
- BQMO_CH and BQFA_CH 
1.  Waren uw moeder en uw vader tijdens het grootste deel van uw jeugd lid van een 

kerkgenootschap of van een andere levensbeschouwelijke groepering? Tot welke 
kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming behoorden zij? 

 
  Uw moeder:     Uw vader: 
 
 1. Geen lid van kerk of stroming  1. Geen lid van kerk of stroming 
 2. Nederlands Hervormd   2. Nederlands Hervormd 
  3. Gereformeerd     3. Gereformeerd 
  4. Vrijgemaakt gereformeerd   4. Vrijgemaakt gereformeerd 
  5. Rooms-Katholiek    5. Rooms-Katholiek 
  6. Humanistisch Verbond   6. Humanistisch Verbond 
  7. Joods      7. Joods 
  8. Overig, namelijk ____________  8. Overig, namelijk _____________ 
 
 
- BQMO_EMP 
2.  Heeft uw moeder tijdens uw jeugd langer dan een jaar een betaalde baan gehad 

of betaald thuis gewerkt?  
1. ja 
2. nee 

 
- BQMO_VOL 
3.  Was uw moeder actief in het verenigingsleven, de kerk, of deed zij ander 

vrijwilligerswerk? 
1. ja 
2. nee 

 
 
- BQPARSEP 
4.  Zijn uw ouders gescheiden of ooit definitief uit elkaar gegaan (zonder officieel te 

scheiden)? 
1. ja 
2. nee 

 
- BQPARSEY 
4A. Zo ja, in welk jaar zijn zij gescheiden of definitief uit elkaar gegaan?                                   
 

____________ 
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LAS3B140 
 
De volgende vragen gaan over uw ouders en de situatie tijdens uw jeugd.  
 
- BQMO_CH and BQFA_CH 
1.  Waren uw moeder en uw vader tijdens het grootste deel van uw jeugd lid van een 

kerkgenootschap of van een andere levensbeschouwelijke groepering? Tot welke 
kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming behoorden zij? 

 
 Uw 

vader 
Uw 

moeder 

1 Geen lid van kerk of stroming    

2 Nederlands Hervormde Kerk   

3 Gereformeerde bond in de Nederlands Hervormde Kerk   

4 Gereformeerde Kerken in Nederland (Synodaal)   

5 Andere Gereformeerde kerk, nl. _______________   

6 Andere Protestantse kerk   

7 Rooms Katholiek   

8 Humanistisch Verbond   

9 Joods   

10 Overig, nl. _______________   

 
- BQMO_EMP 
2.  Heeft uw moeder tijdens uw jeugd langer dan een jaar een betaalde baan gehad 

of betaald thuis gewerkt?  
1. ja 
2. nee 

 
- BQMO_VOL 
3.  Was uw moeder actief in het verenigingsleven, de kerk, of deed zij ander 

vrijwilligerswerk? 
1. ja 
2. nee 
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- BQPARSEP 
4.  Zijn uw ouders gescheiden of ooit definitief uit elkaar gegaan (zonder officieel te 

scheiden)? 
1. ja 
2. nee 

 
- BQPARSEY 
4A. Zo ja, in welk jaar zijn zij gescheiden of definitief uit elkaar gegaan?                                   
 

____________ 
 

http://www.lasa-vu.nl/

	4A. Zo ja, in welk jaar zijn zij gescheiden of definitief uit elkaar gegaan?
	4A. Zo ja, in welk jaar zijn zij gescheiden of definitief uit elkaar gegaan?

