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Verklaring van tekens  

niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  

. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  

* = voorlopige cijfers  

** = nader voorlopige cijfers  

2020–2021 = 2020 tot en met 2021  

2020/2021 = het gemiddelde over de jaren 2020 tot en met 2021  

2020/’21 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2020 en eindigend in 2021  

2016/’17–2020/’21 = oogstjaar, boekjaar enz., 2016/’17 tot en met 2020/’21  

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som  

van de getallen.   

  

  

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van “OCW huishoudenspositie”. Ons e-mailadres 

is maatwerk@cbs.nl.   

mailto:maatwerk@cbs.nl
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Toelichting bij de tabel 

Inleiding 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CvB-CBS) gevraagd om gegevens te leveren over huishoudens waarin 

minimaal één persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is. Er is tevens gevraagd 

om deze gegevens te combineren met verschillende kenmerken.  

Over de tabel 

De tabel geeft de combinatie van de volgende kenmerken weer: leeftijd van kinderen in het huishouden, aantal 

personen met een inkomen in het huishouden, parttime/fulltime, koophuis/huurhuis en het bruto 

huishoudinkomen. Voor alle mogelijke combinaties van bovenstaande kenmerken zijn het aantal particuliere 

huishoudens en het aantal hoofdkostwinners werkzaam in het onderwijs weergegeven (zowel het primair, het 

voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs). Dit is ook weergegeven voor de personen die niet de 

hoofdkostwinner zijn in het huishouden. De weergegeven gegevens zijn duizendtallen afgerond op één decimaal 

achter de komma.  

Populatie 

De populatie van dit onderzoek bestaat uit het aantal particuliere huishoudens met inkomen op 1 januari 2020. 

De populatie particuliere huishoudens is exclusief studentenhuishoudens, institutionele huishoudens en 

huishoudens waarin alleen personen zonder inkomen voorkomen.  

Methode 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Polisadministratie waarin gegevens over banen zitten en waaraan 

bedrijfsgegevens gekoppeld kunnen worden. Daarnaast is gebruikt gemaakt van het integraal 

huishoudensinkomen bestand. Dit bestand bevat gegevens over het jaarinkomen van huishoudens in Nederland. 

Uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn demografische kenmerken, zoals leeftijd, van personen af te leiden. 

Door bovenstaande registers te koppelen en bepaalde afleidingen, combinaties en herindelingen te maken, is 

het mogelijk om tot de gewenste kenmerken en indelingen voor de tabel te komen. 

Van de populatie huishoudens is vervolgens bepaald wat het bruto inkomen in 2020 is, wat het aantal personen 

met een inkomen (1 persoon of 2 of meer personen) is, of het huishouden woonachtig is in een koop- of huurhuis, 

in welke mate de (niet-)hoofkostwinner parttime/fulltime werken en of er kinderen woonachtig zijn en wat de 

leeftijd daarvan is/zijn. Hier volgt een opsomming van de categorieën van de verschillende variabelen. De 

categorie “Totaal” bevat steeds de sommering van alle mogelijke categorieën binnen een variabele. 

De leeftijd van de kinderen in de tabel is weergegeven in vier groepen: 

- Alleen kinderen jonger dan 4 jaar. 

- Alleen kinderen van 4 tot 12 jaar. 

- Zowel kinderen jonger dan 4 jaar als van 4 tot 12 jaar. 

- Geen kinderen of kinderen van 12 jaar of ouder. 

Aantal personen met inkomen binnen huishouden: 

- Eén persoon met inkomen 

- Twee of meer personen met inkomen 
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Het bruto (jaar)inkomen is opgedeeld in acht klassen: 

- Minder dan 10 duizend euro. 

- 10 tot 20 duizend euro. 

- 20 tot 30 duizend euro. 

- 30 tot 40 duizend euro. 

- 40 tot 50 duizend euro. 

- 50 tot 100 duizend euro. 

- 100 duizend euro of meer. 

- Inkomen onbekend. 

Het type woning is opgedeeld in drie klassen: 

- Koopwoning 

- Huurwoning 

- Onbekend 

Het aantal werkuren per week is opgedeeld in de onderstaande categorieën. Dit is weergegeven voor  

- Deeltijd (minder dan 35 uur)  

- Voltijd (35 uur of meer) 

- Niet werkzaam in onderwijs 

De hoofdkostwinner van het huishouden is de persoon met de belangrijkste sociaaleconomische categorie. Of 

iemand van het huishouden werkzaam is in het onderwijs wordt bepaald door te kijken naar de hoofdbaan op 1 

januari 2020. Als iemand meerdere banen heeft, is de hoofdbaan de baan met het hoogste loon. We spreken in 

dit onderzoek van werkzaam in het onderwijs als het gaat om een hoofdbaan in de sector 852 (primair en speciaal 

onderwijs), sector 8531 (voortgezet onderwijs) of 85321/85323 (Middelbaar beroepsonderwijs) volgens de 

Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008. 

Voor de bovenstaande kruisingen zijn negen categorieën gepresenteerd (kolom G t/m O).  

- In kolom G is het totaal aantal particuliere huishoudens in Nederland binnen de combinaties 

gepresenteerd. 

- Kolom H bevat het aantal huishoudens waarbij de hoofdkostwinner in het onderwijs (po, vo of mbo) 

werkzaam is. 

- Kolommen H, I en J bevatten respectievelijk de huishoudens waarbij de hoofkostwinner in het primair, 

voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werkzaam is.  

- Kolom L bevat alle huishoudens waarbij (ook) de niet-hoofdkostwinner in het onderwijs (po, vo of mbo) 

werkzaam is. 

- Kolommen H, I en J bevatten respectievelijk de huishoudens waarbij (ook) de niet-hoofdkostwinner in 

het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werkzaam is.  

Aandachtspunten bij de cijfers 

Doordat inkomensgegevens een bepaalde onbetrouwbaarheid hebben, zijn de cijfers afgerond op honderdtallen. 
 
Er is gekeken of andere personen, naast de hoofdkostwinner, in het huishouden werkzaam zijn in het onderwijs. 

De aantallen niet-hoofdkostwinners die werkzaam zijn in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs tellen 

niet altijd op tot het totaal van de niet-hoofdkostwinners die werkzaam zijn in het onderwijs. Dit komt doordat 

het mogelijk is dat er meer dan één persoon (naast de hoofdkostwinner) in het huishouden in het primair, het 

voortgezet en/of in het middelbaar onderwijs werken. Deze worden bij het totaal allemaal geteld.  
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Begrippen 

Bruto huishoudinkomen - Het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen inkomensverzekering, uitkeringen 

sociale voorziening, gebonden overdrachten en ontvangen inkomensoverdrachten. 

Primair huishoudinkomen - Het primair inkomen bestaat uit de beloning voor het beschikbaar stellen van arbeid 

en kapitaal. Het is de som van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming of inkomen uit vermogen. 

Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies 

voor de sociale verzekeringen), tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is 

verricht. Ook loon in natura zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe 

gerekend. Inkomen uit eigen onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en 

ondernemingsvermogen. Inkomen uit vermogen bestaat onder meer uit rente over spaartegoeden, dividenden 

en opbrengsten uit onroerend goed (waaronder de eigen woning). Betaalde rente (waaronder de 

hypotheekrente) is in mindering gebracht. 

Werkzaam in het onderwijs – Wanneer de hoofdbaan valt in sector 852 (primair en speciaal onderwijs), 8531 

(voortgezet onderwijs), of 85321/85323 (Middelbaar beroepsonderwijs) volgens de Standaardbedrijfsindeling 

(SBI) 2008, dan ben je werkzaam in de sector onderwijs. 

Particulier huishouden – Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een 

woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.  

Hoofdkostwinner – De hoofdkostwinner van het huishouden is de persoon met de belangrijkste 

sociaaleconomische categorie. 

 

Afkortingen 

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 

CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek 
 
OCW – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
SBI – Standaardbedrijfsindeling 
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Bronnen 
 

Bron Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Algemene beschrijving De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin 

gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn 

verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de 

Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie 

Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands 

grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende 

benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een 

nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen 

worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie 

Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, 

standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend 

en voorzien van een unieke aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de 

objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) zijn ook in de registratie 

opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn 

nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals 

onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. 

Leverancier De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de 

BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de 

gemeenten. 

Integraal of steekproef Integraal. 

Periodiciteit De BAG komt maandelijks beschikbaar. 

 
 

Bron Basisregistratie Personen (BRP) 

Algemene beschrijving De BRP is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem van de gemeenten. 

Het doel van de BRP is het verkrijgen van informatie over de in Nederland 

woonachtige personen. De gegevens uit de BRP worden door de overheid 

gebruikt om bijvoorbeeld paspoorten te maken, maar ook bij het verstrekken 

van uitkeringen en bij het bepalen van de stemgerechtigden bij verkiezingen. De 

populatie van de BRP bestaat uit personen die in Nederland wonen of gewoond 

hebben. Het bestand bevat gegevens als geboortedatum, geslacht, 

geboorteland en woonplaats.  

Leverancier Gemeenten 

Integraal of steekproef Integraal  

Periodiciteit Er worden doorlopend cijfers ontvangen, sinds 1 oktober 1994. 

 
 

Bron Integraal huishoudensinkomen (IHI) 

Algemene beschrijving Het bestand integraal huishoudensinkomen bevat uit registraties afgeleide 
gegevens over het jaarinkomen van huishoudens in Nederland. De 
doelpopulatie bestaat uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van een 
onderzoeksjaar. Het betreft alleen personen die zijn ingeschreven in de BRP. 

Leverancier Onder andere de Belastingdienst en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Integraal of steekproef Integraal. 

Periodiciteit Jaarlijks sinds 2003. 
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Bron Polis 

Algemene beschrijving De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de 

loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over 

inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere 

inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in 

arbeidscontracten en loon van werknemers. 

Leverancier De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en UWV maakt daar de 

Polisadministratie van. 

Integraal of steekproef Integraal  

Periodiciteit De Polisadministratie komt halfjaarlijks beschikbaar. 

 

 


