
Registratie plaats Intake door:

1. Naam

2. Voorna(a)m(en)

3. Geboortedatum

M V

4. Geslacht

5. ID-nummer —

6. Woondistrict

7. Woonadres

8. Plaats/buurt/omgeving

9. Huistelefoon

10. E-mail adres

11. Bent u bereid en beschikbaar om in de periode ma. 30 sept.  t/m zat. 5 okt 2013 
(van 8.00 - 13.30u (ochtend) / 15.30 - 21.00u (middag) ) de training te volgen?

                                  Ja  ga verder met vraag 12  ochtend  middag

                                  Nee  u kunt dit formulier inleveren

12. Bent u dagelijks voltijds beschikbaar in de periode 4 november 2013 t/m 30 juni 2014  
(gedurende minimaal 8 uren, tussen 8.00 - 19.00u) voor de werkzaamheden van het onderzoek? 

                                  Ja  ga verder met vraag 13

                                  Nee  u kunt dit formulier inleveren

13. Over welk(e) vervoermiddel(len) in rijdende staat beschikt u?

Geen vervoermiddel u kunt dit formulier inleveren

Bromfiets/scooter

Motorfiets

Personenauto

Andere n.l.

Mobiel
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14. Bent u bereid, uw vervoermiddel (tegen een vergoeding)  in te zetten voor het HBS veldwerk (nov 2013-juni 2014)

                                  Ja  Let wel: een copie van uw rijbewijs, nummerbewijs en geldig verzekeringsbewijs
 van het vervoermiddel zal van u gevraagd worden

                                 Nee  u kunt dit formulier inleveren

(Aankruisen wat van toepassing is)

15. Hoogste opleiding

Universitair / HBO

VOS

MBO

Andere: ……………

16. Bent u momenteel werkzaam? (Aankruisen wat van toepassing is)

                                  Ja  ga verder met vraag 17

                                  Nee  ga verder met vraag 18

17. Huidige werkgever

Huidige functie

Tel. huidige werkgever

(Na invulling van vraag 17, ga naar vraag 20)

18. Had u eerder een vaste werkkring? (Aankruisen wat van toepassing is)

                                  Ja  ga verder met vraag 19

                                  Nee  ga verder met vraag 20

19. Wie was uw laatste werkgever?

Werkgever

Telefoon

Preiode

Functie

20. Welke andere talen spreekt u naast het Nederlands? (juiste antwoorden aankruisen)

Javaans Arowaks Engels

Sranan Tongo Caraibs Frans

Hindostaans / Sarnami Aucaans Portugees

Chinees Saramaccaans Andere nl.

21. Heeft u eerder gewerkt voor het ABS?

                                  Ja  ga verder met vraag 22a

                                  Nee  ga verder met vraag 23

Thans 
volgend

Diploma 
behaald

Geen 
diploma



22a. Aan welke onderzoeken van het ABS heeft u meegewerkt:

Onderzoek Periode 

22b. Welke functie had u bij uw laatste ABS onderzoek?    (Aankruisen wat van toepassing is)
              Teller/Interviewer
              Controleur
              Supervisor in het district ………………….    ga verder met vraag 25  

              Andere n.l. …………………...……….

23 Heeft u eerder enquêtewerkzaamheden verricht?
                                  Ja  ga verder met vraag 24
                                  Nee  ga verder met vraag 25

24 Voor welk(e) onderzoeksinstitu(u)t(en):
Onderzoeksinstituut Naam van het onderzoek Periode van het onderzoek

25 Bij het HBS2013/2014 zullen veldwerkers gedurende 8 maanden, verschillende huishoudens bezoeken. Voor de

uitvoering van het veldwerk, heeft het ABS veldwerkers nodig die fysiek in goede conditie verkeren, stressbestendig 

zijn, en van onbesproken gedrag zijn.

Kunt u het ABS de garantie geven dat u: 

a. - in goede fysieke conditie verkeert Ja     Nee

b. - stressbestendig bent Ja     Nee

c. - van onbesproken gedrag bent Ja     Nee

Het bovenstaande is naar waarheid ingevuld d.d. 

Handtekening:

Naam:


