Bestandsbeschrijving
Publicatiebestandebbwiskunde
De inhoud van dit bestand komt uit de Enquête Beroepsbevolking 2011, eerste
peiling. Op de website van het CBS vindt u een methoden beschrijving van de EBB.

Geslacht (lengte 1)
1

man

2

vrouw

Leeftijd (lengte 1)
1

0 – 19 jaar

2

20‐39 jaar

3

40‐64 jaar

4

65‐79 jaar

5

80 jaar of ouder

Herkomstgroepering (lengte 2)
10 autochtonen
20 westerse allochtonen
31 Turken
32 Marokkanen
33 Surinamers
34 Antillianen/Arubanen
35 overig niet‐westerse landen
99 onbekend

Beroepsbevolking (lengte 1)
1

werkzame beroepsbevolking

2

werkloze beroepsbevolking

3

niet beroepsbevolking

7

nvt

Aantal werkuren betaald (lengte 1)
1

minder dan 12 uur

2

12 tot 20 uur

3

20 tot 35 uur

4

35 uur of meer

Meer of minder willen werken (lengte 1)
1

meer willen werken

2

minder willen werken

3

niet meer/minder willen werken

7

vraag niet gesteld

Bereidheid tot werken (lengte 1)
1

persoon wil niet werken / wel werken, maar kan niet werken

2

persoon wil minder dan 12 uur per week werken / wil wel 12 uur of meer per
week werken maar kan niet

3

persoon wil 12 uur of meer per week werken

4

persoon heeft werk gevonden van 12 uur of meer per week

7

nvt

Beroepsrichting (lengte 2)
00 Geenwerkkring
01 Algemeen
02 Docenten en staffuncties onderwijs, onderwijskundig
04 Agrarisch
05 Exact
06 Technisch
08 Transport, communicatie en verkeer
09 Medisch en paramedisch
11 Economisch, administratief en commercieel
13 Juridisch, bestuurlijk en openbare orde en veiligheid
15 Taal en cultuur
16 Gedrag en maatschappij
17 Persoonlijke en sociale verzorging
18 Management
99 Beroepsrichting onbekend

Opleidingsniveau (lengte 1)
1

Laag

2

midden

3

hoog

Publicatie indeling onderwijsrichting (lengte 2)
1 Algemeen
2 Leraren

3 Humaniora, soc. wetenschap, communicatie en kunst
4 Economie, commercieel, management en administratie
5 Juridisch, bestuurlijk, openb. orde en veiligheid
6 Wiskunde, natuurwetenschap en informatica
7 Techniek
8 Agrarisch en milieu
9 Gez. zorg, sociale dienstverl. en verzorging
10 Horeca, toerisme, vrijetijdsbest. transp. en logistiek
11 Onbekend

Weegfactor (lengte 11, 6 decimalen)
Gebruik de weegfactoren om de officiële cijfers over de beroepsbevolking te berekenen,
bijvoorbeeld het werkloosheidspercentage of het totaal aantal werklozen in Nederland.

