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TOELICHTING  KODEBOEKEN  P0926

Oosrspronkelijk  waren van het TBO’85  twee versies gearchiveerd:
-steinmetznummer p0925 :  Intomart versie  en
-steinmetznummer p0926 :  SCP versie
NB: dit onderscheid is nu niet meer van belang, maar kan verwarring geven
tgv notities op het gescande materiaal.

Er was sprake van:
- een zgn AKTIVITEITEN-tape : turven van alle aktiviteiten middels
de dagboekjes + basis- en slotvragenlijst
-de zgn  KWARTIEREN-tape : vermelding van de aktiviteit voor ieder kwartier
-  + basis- en slotvragenlijst (bestond uit ruwe data)
van de aktiviteiten per kwartier is ook een systemfile gemaakt (dus zonder de overige
gegevens ) : p0926B
p0926b  zal altijd gebruikt moeten worden in combinatie (koppeling) met p0926a.





































File:     P0926B TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 1985 TBO85 KWARTIERENFILE

document  P0926b  TBO85 kwartieren-bestand: spss-systemfile
          De SPSS-systemfile betreft alleen de dagboek-gegevens,maar is
          eenvoudig te koppelen aan  p0926a (tbo85, aktiviteitenfile)
           d.m.v.MATCH FILES
          -------------------------------------------------------------
          Identificatie van de variabelen
               *****************
          Het laatste digit van de variabelenamen (= 1 of 2 of 3) geeft
          aan om welk soort variabele het gaat
          De variabelen zo011, zo021,zo031...zo961,ma011,ma021......za961,
          geven voor ieder kwartier aan of de respondent thuis geweest is
          zo, ma, di enz is de dag-aanduiding (7 dagen)
          3e en 4e pos.:01 tm 96 is het kwartiernummer (4x24=96 per etmaal)
          laatste digit =1 dwz betreft variabele 'thuis/niet thuis'
               ****************
          De variabelen zo012,zo022,zo032...enz.....za962 (laatste digit=2)
          geven voor ieder kwartier de aktiviteit aan
               ****************
          Idem: laatste digit=3: tv kijken, radio aan tijdens aktiviteit
               ****************
          Ten gevolge van overgang naar de wintertijd bevat het bestand
          (betreft alleen week40) 4x3=12 extra variabelen:
          zo09w1,zo09w2,zo09w3,
          zo10w1,zo10w2.zo10w3,
          zo11w1,zo11w2,zo11w3,
          zo12w1,zo12w2,zo12w3,
          (het gaat hier dus om een uur tijdwinst).
   (Entered 19 SEP 96)
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