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Toelichting bij 181120_Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv 

 

Inleiding 

Om de culturele diversiteit binnen organisaties te bevorderen heeft het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om het arbeidsmarktaanbod van personen met een 

migratieachtergrond in kaart te brengen.  

Deze tabel geeft weer in hoeverre uitgestroomde studenten van verschillende migratieachtergronden 

beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt in Nederland. Een organisatie kan in de tabel de verdeling in de voor haar 

relevante onderwijssoort, studierichting(en) en regio (‘s) opzoeken om te kijken hoeveel studenten met deze 

kenmerken uit schooljaar 2016/’17 op de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. De tabel is te downloaden als een 

comma-separated values (csv)-bestand. 

 

Relatie met andere tabellen 

Naast deze tabel is binnen deze pilot ook een andere tabel over arbeidsmarktaanbod samengesteld (in csv-

formaat): een tabel met migratieachtergrondgegevens van werkzoekenden naar beroep, opleidingsniveau en 

regio. Voor deze tabel is eveneens een toelichting beschikbaar. 

 

Populatie 

De populatie bestaat uit personen die op 1 oktober 2016 in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo), 

hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) staan ingeschreven en op 1 oktober 2017 

geen bekostigd onderwijs meer volgen. Van deze groep zijn alleen de personen meegenomen die gediplomeerd 

zijn én op 1 oktober 2017 als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. 

Bij het mbo zijn alleen personen meegenomen met de beroepsbegeleidende leerweg of de voltijd 

beroepsopleidende leerweg. Het hbo betreft in deze tabel alleen een voltijd inschrijving voor een associate 

degree, bachelor of masteropleiding. Bij het wo zijn alleen personen meegenomen met een voltijd inschrijving 

voor een bachelor (geen propedeuse bachelor), master, doctoraal of postdoctoraal.  

Wat betreft de gediplomeerden in het mbo wordt naar het behaalde diploma binnen de leerweg gekeken, ook 

als dat eerder is behaald dat het moment van uitstroom. Bij de gediplomeerden in het hbo en wo wordt alleen 

gekeken naar diploma’s van het niveau (hbo of wo) waarvoor de persoon staat ingeschreven. 

 

Variabelen 

Inschrijvingen in het onderwijs zijn ontleend aan de Basisregistratie Onderwijs (BRON) die wordt beheerd door 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). BRON bevat onder andere de inschrijvingen per onderwijssoort op 1 

oktober van het jaar. Met behulp van het opleidingsnummer is elk diploma ingedeeld bij een studierichting 

volgens de International Standard Classification of Education (ISCED). De ISCED is de internationale 

onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen. Er is gebruikt gemaakt van de 

ISCEDF-2013: de indeling naar 'fields' (F, richting) van 2013. Deze indeling kent verscheidende aggregatieniveaus 

(studierichting op 2-,3- en 4-digitniveau). Het CBS heeft als aanvulling hierop studierichting ingedeeld naar 6-

digit. In de tabel wordt studierichting op 2-,3-,4- en 6-digitniveau getoond. 

De gegevens over migratieachtergrond zijn gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP). Uit de BRP wordt 

ook de woongemeente van de uitgestroomde student gehaald, welke ingedeeld wordt naar arbeidsmarktregio. 

De sectie Bronbestanden bevat een uitgebreide beschrijving van de genoemde bestanden. 
  



 

 

Migratieachtergrond van uitgestroomde studenten naar regio, onderwijssoort en studierichting, uitstroom na 2016/’17  3 

Aandachtspunten bij de cijfers 

 De aantallen zijn afgerond op tientallen. Het kan hierdoor voorkomen dat afzonderlijke aantallen niet 

optellen tot het totaal. 

 Uitgestroomde studenten waarvan de migratieachtergrond onbekend is, zijn niet meegenomen in de 

tabel. Dit betreft 7 personen. 
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Begrippen 

 

Arbeidsmarktregio – Een indeling in regio’s van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een 

regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot 

stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio’s. 

 

Hoger beroepsonderwijs - Onderwijs verzorgd door hogescholen dat wordt afgesloten met een associate 

degree, bachelor- of masterdiploma van een in Nederland erkende opleiding. 

 

Middelbaar beroepsonderwijs - Beroepsopleidingen volgens de kwalificatiestructuur van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs die door ROC's, AOC's en vakscholen worden aangeboden. Tevens behoren hiertoe de 

vergelijkbare oudere opleidingen. 

 

Migratieachtergrond - Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het buitenland is 

geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Nederlandse achtergrond, westerse of niet-westerse 

migratieachtergrond. 

 

Onderwijssoort – Een overkoepelende naam voor de indeling van opleidingsniveaus. In deze tabel zijn drie 

onderwijssoorten onderscheiden: het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het 

wetenschappelijk onderwijs. 

 

Persoon met een Nederlandse achtergrond - Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, 

ongeacht het land waar men zelf is geboren. 

 

Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen 

in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. 

Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een 

migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om 

mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun 

gezin. 

 

Persoon met een westerse migratieachtergrond - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in 

Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan. 

Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een 

migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om 

mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun 

gezin. 

 

Studierichting - De plaats van opleidingen in de International Standard Classification of Education (ISCED) op 

basis van de thematische inhoud van het onderwijs. Er is gebruik gemaakt van de ISCED2013. 

 

Wetenschappelijk onderwijs - Onderwijs verzorgd door universiteiten dat beoogt studenten toe te leiden naar 

een master- (of in het verleden doctoraal) of doctordiploma en universitair tweede fase beroepsonderwijs. 
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Bronnen 

 

Basisregistratie Beroepen (BRP) 

De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014)  de 

opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over 

ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over 

ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon 

die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als 

ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de 

Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die 

buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering 

genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland 

verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer 

(BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien 

gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, 

voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de 

website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp. 

 

Leverancier: Gemeenten 

 

Integraal of steekproef: Integraal. 

 

Periodiciteit: Gegevens worden doorlopend geactualiseerd. 

 

Basisregistratie Onderwijs (BRON) 

De Basisregistratie Onderwijs (BRON) heeft tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het 

onderwijs, om daarmee een goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. De BRON 

bevat gegevens over alle inschrijvingen en diploma’s in het primair basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 

middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs (hbo en wo) en volwasseneneducatie. Zowel het regulier als het 

speciaal onderwijs zijn in de BRON opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend het onderwijs dat 

wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische 

Zaken. De gegevens uit de BRON leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is 

ingeschreven in de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig 

schoolverlaters. 

 

Leverancier: De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert de BRON. Iedere onderwijsinstelling heeft een eigen 

leerlingenadministratiesysteem, waarin alle leerlinggegevens nauwkeurig worden bijgehouden. Deze gegevens 

worden vervolgens in BRON gezet. 

 

Integraal of steekproef: Integraal. 

 
Periodiciteit: Het bestand komt jaarlijks beschikbaar. 
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Afkortingen 

AOC - Agrarisch Opleidingscentrum 

BRON  -  Basisregistratie Onderwijs 

BRP -  Basisregistratie Personen 

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 

csv -  Comma-separated values 

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 

hbo - Hoger beroepsonderwijs 

ISCED -  International Standard Classification of Education 

mbo - Middelbaar beroepsonderwijs 

ROC - Regionaal opleidingencentrum 

SZW - (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

wo - Wetenschappelijk onderwijs 


