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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende Hoger Onderwijs 1986-2007, 
welke afkomstig zijn van het CBS.” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 1 

080521 HO 1986-2007V1 

080528 GBA-selectiebestand HO 1986-2007V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:

• Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ identificeert een 
persoon. Zie blz. 14 voor een beschrijving. 

• Voor de value labels van de variabelen OPLACTEQ, OPLHISEQ, VWO Augustus 
(JAAR t+1), VWOOOR, HOVOPL, HOVOOR en VOPL wordt verwezen naar  
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/isced/international-
standard-classification-of-education-isced.htm. 



Documentatierapport HO 1986-2007V1 

4



Documentatierapport HO 1986-2007V1 

5

Inhoudsopgave 

Bronvermelding .................................................................................................................. 2 

Versiegeschiedenis.............................................................................................................. 3 

1. Inleiding ...................................................................................................................... 7 

2. Inhoud van de bestanden............................................................................................. 8 

2.1 Structuur van de bestanden................................................................................ 8 

2.2 Overzicht van variabelen ................................................................................... 8 

2.3 Algemene toelichting....................................................................................... 11 

3. Beschrijving van de variabelen ................................................................................. 14 



Documentatierapport HO 1986-2007V1 

6



Documentatierapport HO 1986-2007V1 

7

1. Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gemaakt voor gebruik door externe 
onderzoekers. Van alle personen die in het hier beschreven microdatabestand voorkomen, 
zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd. Deze selectie 
wordt het GBA-selectiebestand genoemd. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud 
en structuur van het microdatabestand ‘080521 HO 1986-2007V1’. Het complete GBA-
bestand wordt in een apart documentatierapport beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van het microdatabestand, geeft een opsomming van 
de variabelen en bevat een toelichting op het bestand met daarbij een indicatie van de 
kwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de 
categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Indien gewenst kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van 
de categoriale variabelen: ‘080528 Bijlage 1 Frequentietellingen HO 1986-2007V1’. In 
deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de eerste en laatste vijf waarden 
gegeven.  
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2. Inhoud van de bestanden 

2.1 Structuur van de bestanden 

Microdatabestand 
Een record in het microdatabestand bevat informatie over een inschrijving of een  
diploma van een persoon in het hoger onderwijs in de periode 1986-2007. Een persoon 
kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat RIN en 
SRTNUM als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.   

GBA-selectiebestand 

Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle 
personen die in het microdatabestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA. 
De persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot 1 januari 2006. De 
huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het 
GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2006. 

Zowel het microdatabestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk 
SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de 
gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan 
het microdatabestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen 
worden. 

Om RIN-nummers toe te kennen aan het microdatabestand is gebruik gemaakt van de 
meest recente versie van de GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen 
aanwezig, daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het 
GBA-selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot 1 januari 2006. Hierdoor kunnen 
personen die na 1 januari 2006 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden 
teruggevonden in het GBA-selectiebestand. 

2.2 Overzicht van variabelen 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. De kolom ‘Kw’ 
geeft de kwaliteit van de variabelen aan:  

1. ‘variabele is gebruikt in publicaties en is geanalyseerd’;  

2. ‘variabele is gecontroleerd op plausibiliteit en zou in de toekomst nog kunnen 
veranderen’ en 

3. ‘naar de variabele is nog niet gekeken’. 

Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting op de variabelen in het microdatabestand. 

Nr Variabele & Label Kw Format Lengte Decimalen
1 SRTNUM 1 Tekst 1 0

Soort identificatiecode     
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2 RIN 1 Getal 9 0
Identificatienummer     

3 JAAR 1 Getal 4 0
Inschrijvingsjaar     

4 BRINVERSL 1 Tekst 4 0
Versleuteld administratienummer OWI     

5 OPLCODE 1 Getal 5 0
Opleidingscode     

6 OPLVORM 1 Getal 1 0
Opleidingsvorm     

7 OPLFASE 1 Tekst 1 0
Opleidingsfase     

8 MNDVA 1 Getal 2 0
Maand vanaf     

9 CODEEIND 1 Getal 1 0
Code beëindiging     

10 MNDTOT 1 Getal 2 0
Maand tot     

11 CODEX 1 Getal 1 0
Code examenresultaat     

12 MNDEX 1 Getal 2 0
Maand examenresultaat     

13 CODBEK 1 Tekst 1 0
Code bekostiging     

14 EJAANINS 1 Getal 4 0
Eerste jaar aan deze instelling     

15 INSVORM 1 Tekst 1 0
Inschrijvingsvorm     

16 SRTHO 1 Tekst 3 0
Soort hoger onderwijs     

17 ACTINSTVERSL 1 Tekst 4 0
Versleutelde actuele instelling     

18 OPLACTEQ 1 Getal 5 0
Opleiding actueel equivalent     

19 OPLHISEQ 1 Getal 5 0
Opleiding historisch equivalent     

20 CRO_OND 1 Tekst 1 0
Croho-onderdeel actuele opleiding     

21 CRO_SUB 1 Tekst 2 0
Croho-subonderdeel actuele opleiding     

22 TYPEHO 1 Tekst 2 0
Type hoger onderwijs actuele opleiding     

23 OPLFASAC 1 Tekst 1 0
Opleidingsfase actueel     

24 INDACT 1 Getal 1 0
Indicatie actief op peildatum     

25 SIHO 1 Tekst 1 0
Soort inschrijving hoger onderwijs     

26 SISRTHO 1 Tekst 1 0
Soort inschrijving soort hoger onderwijs     

27 SITYPEHO 3 Tekst 1 0
Soort inschrijving type hoger onderwijs binnen 
soort hoger onderwijs 

 

28 SIOPLACT 3 Tekst 1 0
Soort inschrijving opleiding actueel equivalent     

29 SIINSACT 3 Tekst 1 0
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 Soort inschrijving actuele instelling     
30 SIOPLINS 3 Tekst 1 0

Soort inschrijving actuele opleiding-instelling     
31 VBLHO 1 Getal 2 0

Verblijfsjaar hoger onderwijs     
32 VBLSRTHO 1 Getal 2 0

Verblijfsjaar soort hoger onderwijs     
33 VBLTYPEHO 3 Getal 2 0

Verblijfsjaar type ho     
34 EJOPLACT 3 Getal 1 0

Indicatie eerstejaars opleiding actueel 
equivalent 

 

35 EJINSACT 3 Getal 1 0
Indicatie eerstejaars actuele instelling     

36 EJOPLINS 3 Getal 1 0
Indicatie eerstejaars actuele opleiding-instelling

37 EJHO 1 Getal 4 0
Eerste jaar in het hoger onderwijs     

38 EJSRTHO 1 Getal 4 0
Eerste jaar aan deze soort hoger onderwijs     

39 EJOPIN 3 Getal 4 0
Eerste jaar aan deze opleiding-instelling     

40 DIPJAAR 1 Getal 4 0
Diploma jaar     

41 OPLFACD 1 Tekst 1 0
Opleidingsfase actueel van het diploma     

42 DIPHOIN 1 Getal 2 0
Soort diploma hoger onderwijs internationale 
statistiek 

 

43 DIPHO 1 Getal 2 0
Soort diploma hoger onderwijs     

44 DIPSRTHO 1 Getal 2 0
Soort diploma soort hoger onderwijs     

45 DIPINST 3 Getal 2 0
Soort diploma instelling     

46 VWOVOPL 1 Getal 5 0
Hoogste vooropleiding vóór het hoger 
onderwijs 

 

47 VWOOOR 1 Getal 5 0
Hoogste vooropleiding vóór het hoger 
onderwijs oorspronkelijke code 

 

48 VWOJAAR 1 Getal 4 0
Diplomajaar van de hoogste vooropleiding vóór 
het hoger onderwijs 

 

49 VWOINSTVERSL 1 Tekst 4 0
Versleutelde instelling van de hoogste 
vooropleiding voor ho 

 

50 HOVOPL 1 Getal 5 0
Hoogste vooropleiding binnen het hoger 
onderwijs 

 

51 HOVOOR 1 Getal 5 0
Hoogste vooropleiding binnen het hoger 
onderwijs oorspronkelijke code 

 

52 JRHOVPL 1 Getal 4 0
Diplomajaar van de hoogste vooropleiding 
binnen het hoger onderwijs 

 

53 INSTHOVPVERSL 1 Tekst 4 0
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 Versleutelde instelling van de hoogste 
vooropleiding binnen het HO 

 

54 VOPL 1 Getal 5 0
Hoogste vooropleiding     

55 JRVPL 1 Getal 4 0
Diplomajaar hoogste vooropleiding     

56 INSTVPLVERSL 1 Tekst 4 0
Versleutelde Instelling hoogste vooropleiding     

57 NATION1 1 Getal 4 0
Nationaliteit 1     

58 NATION2 1 Getal 4 0
Nationaliteit 2     

59 NATION3 1 Getal 4 0
Nationaliteit 3     

60 GBAGEBL 1 Getal 4 0
GBA Geboorteland     

61 GBAGEBLM 1 Tekst 4 0
GBA Geboorteland moeder     

62 GBAGEBLV 1 Tekst 4 0
GBA Geboorteland vader     

63 GBAAFLHERK 1 Tekst 1 0
Afleiding herkomst     

64 GBAAFLGEN 1 Tekst 1 0
Afleiding generatie     

65 GBAGESL 1 Tekst 1 0
GBA geslacht     

66 GBA_LFT_1JAN 1 Getal 3 0
GBA leeftijd op 1januari     

67 ISCED_CODE 1 Tekst 5 0
Iscedcode     

 

2.3 Algemene toelichting 

Populatieafbakening 
Het microdatabestand bevat gegevens over alle inschrijvingen en alle diploma’s in het 
hoger onderwijs en hoger beroeps onderwijs over de periode 1986-2007. Voor het 
wetenschappelijk onderwijs over de periode 1983-2007 

Het bestand is te gebruiken op 3 niveaus:  

1. Hoger onderwijs,  

2. Wetenschappelijk onderwijs en 

3. Hoger beroepsonderwijs.   

Op al deze niveaus is bepaald wat de hoofd- of neveninschrijving  en het hoofd- of 
nevendiploma is. 

In de attributen worden de eerstejaarsgroepen uitgewerkt op basis van de inschrijvingen 
uit het hele CRIHO (Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs). Dus als een 
inschrijving van een student in een jaar niet is opgenomen, dan kan die student in dat jaar 
geen eerstejaars zijn. De gegevens worden binnen het WO per student vanaf 1983 
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bijgehouden. En bij het HBO vanaf 1986. Alle WO studenten in 1983 zijn dus eerstejaars. 
En alle HBO studenten van 1986.  Bij het maken van historische reeksen over eerstejaars 
moet men hier rekening mee houden. Vanaf 1990 is pas een betrouwbare reeks over 
eerstejaars te maken. Vanaf 1990 lijkt het bestand voldoende betrouwbaar om voor 
het HO, HBO en WO de diploma's te presenteren. 

Kwaliteit 

Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen 
door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de 
variabelen die wel door het CBS bekeken zijn, zijn op grond van de beschikbare 
informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand 
overgenomen. 

Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de 
bestanden niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank 
van het CBS (statline.cbs.nl).  

Een goede stelregel om in eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het 
microdatabestand van goede kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is 
opgenomen in Statline, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk 
niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit 
is. 

De gegevens op Statline kunt u vinden onder Onderwijs � Hoger Onderwijs. 

 

Selecties voor statline tabellen 
Voor studenten in de HO-statline-tabellen gaat de afdeling onderwijs uit van : 

• Ingeschrevenen HO: 

 - Soort hoger onderwijs =’wo’ en ‘hbo’ en 

 - Soort inschrijving hoger onderwijs =1 

• Eerstejaars HO: 

 - Soort hoger onderwijs =’wo’ en ‘hbo’  

 - Soort inschrijving hoger onderwijs =1 en  

 - Verblijfsjaar HO = 1 

 

Voor studenten in de WO-statline-tabellen gaat de afdeling onderwijs uit van : 

• Ingeschrevenen WO: 

 - Soort hoger onderwijs =’wo’ en 

 - Soort inschrijving soort hoger onderwijs =1 

• Eerstejaars WO: 
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 - Soort hoger onderwijs =’wo‘ en 

 - Soort inschrijving soort hoger onderwijs =1 en  

 - Verblijfsjaar soort HO = 1 

• Diploma’s WO: 

 - Soort hoger onderwijs =’wo’ en 

 - soort diploma soort HO  

 1  = propedeuse 

 3  = bachelor 

 5  = master 

 7  = doctoraal 

 9  = postmaster 

 

Voor studenten in de HBO-statline-tabellen gaat de afdeling onderwijs uit van : 

• Ingeschrevenen HBO: 

 - Soort hoger onderwijs =’hbo’ en 

 - Soort inschrijving soort hoger onderwijs =1 

• Eerstejaars HBO: 

 - Soort hoger onderwijs =’hbo’ en 

 - Soort inschrijving soort hoger onderwijs =1 en  

 - Verblijfsjaar soort HO = 1 

• Diploma’s HBO: 

 - Soort hoger onderwijs =’hbo’ en 

 - soort diploma soort HO  

 1  = propedeuse 

 3  = bachelor 

 5  = master 

 13= associate degree   

 



Documentatierapport HO 1986-2007V1 

14 

3. Beschrijving van de variabelen 

In dit hoofdstuk wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale 
variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

1 SRTNUM 
Soort identificatiecode 

 
F Origineel foutief sofinummer/ burgerservicenummer 

 R RIN-persoon (persoon is gevonden in de GBA) 
 S Versleuteld sofinummer/ burgerservicenummer 
 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten 
doorgaans als persoonsidentificator het sofinummer/ 
burgerservicenummer. Het sofinummer/ burgerservicenummer wordt 
als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit 
nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het 
betekenisloze RIN-nummer.  
Het gedocumenteerde bestand is voorzien van de door het CBS 
toegevoegde variabelen soort identificatiecode (SRTNUM) en 
identificatienummer (RIN), die samen het sofinummer/ 
burgerservicenummer vervangen. Records met een sofinummer/ 
burgerservicenummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien 
van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op 
SRTNUM gekregen. 
De overige records bevatten een sofinummer/ burgerservicenummer 
dat niet is teruggevonden in de GBA. Afhankelijk van de situatie 
hebben zij de waarde ‘F’ of ‘S’ op SRTNUM gekregen. Indien het 
sofinummer/ burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet 
voldoet aan de 11-toets, dan wordt het sofinummer/ 
burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld RIN en 
krijgt SRTNUM de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ 
komen vaak voor als ongeldig sofinummer/ burgerservicenummer. 
Indien het sofinummer/ burgerservicenummer geldig is maar niet 
wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het sofinummer/ 
burgerservicenummer versleuteld via een vaste formule en krijgt 
SRTNUM de waarde ‘S’. 
De combinatie van SRTNUM ‘R’ en RIN identificeert een uniek 
persoon. Evenzo kan worden aangenomen dat personen met 
SRTNUM ‘S’ een unieke waarde op RIN hebben gekregen. De meest 
voorkomende reden dat zo’n persoon wel een geldig sofinummer/ 
burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, 
is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan 
een persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA 
staan ingeschreven. Records met SRTNUM ‘F’ duiden op een 
ongeldig sofinummer/ burgerservicenummer; met deze records zijn 
geen personen te identificeren. Records met SRTNUM ‘F’ zijn 
daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of 
aggregeren op persoonsniveau. 
Als een bestand meer records per persoon bevat, dan kan voor 
SRTNUM ‘R’ en SRTNUM ‘S’ worden aangenomen dat records met 
eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één 
bestand is het geen probleem om records met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ te 
aggregeren op persoonsniveau. Records met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ 
kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander bestand met 
dezelfde waarden op SRTNUM en RIN: deze records hebben 
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betrekking op dezelfde persoon. De gebruiker kan met behulp van 
SRTNUM en RIN ook gegevens uit het GBA-selectiebestand 
toevoegen aan het bestand. 
Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen 
van verschillende bestanden. Een persoon kan namelijk in het ene 
bestand de waarde ‘R’ op SRTNUM hebben en in het andere bestand 
de waarde ‘S’, en vice versa. Deze situatie kan zich voordoen als een 
persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA stond 
ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de 
records in dat geval ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, 
zijn zij niet aan elkaar te koppelen. 

 
2 RIN 

Identificatienummer 
 

0 Niet gekoppeld 
 

3 JAAR 
Inschrijvingsjaar 1-09 tot en met 31-08 

 
4 BRINVERSL 

 Versleuteld administratienummer OWI 
 

5 OPLCODE 
Opleidingscode 

 

6 OPLVORM 
Opleidingsvorm 

 
1 Voltijd 

 2 Deeltijd 
 3 Coöp-student of duaal onderwijs (vanaf het studiejaar 1998-1999) 
 

7 OPLFASE 
Opleidingsfase 

 
1 1e fase (WO); hoofdfase (HBO) (toegestaan t/m studiejaar 92-93) 

 2 2e fase (toegestaan t/m studiejaar 1996-1997) 
 A Associate degree 
 B Bachelor 
 D Propedeuse bachelor 
 I Initiële opleiding (toegestaan vanaf studiejaar 1993-1994) 
 K Kandidaatsfase 
 M Master 
 O Oude stijl (toegestaan t/m studiejaar 1992-1993) 
 P Propedeuse (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) 
 V Vervolgopleiding (toegestaan vanaf studiejaar 1993-1994) 
 

8 MNDVA 
Maand vanaf 

 
0 Onbekend 

 1 Januari (JAAR t+1) 
 2 Februari (JAAR t+1) 
 3 Maart (JAAR t+1) 
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 4 April (JAAR t+1) 
 5 Mei (JAAR t+1) 
 6 Juni (JAAR t+1) 
 7 Juli (JAAR t+1) 
 8 Augustus (JAAR t+1) 
 9 September (JAAR t) 
 10 Oktober (JAAR t) 
 11 November (JAAR t) 
 12 December (JAAR t) 
 

9 CODEEIND
Code beëindiging 

 
0 Geen waarde 

 1 Student WO/HBO heeft afsluitend/doctoraal examen behaald 

 
2 Inschrijving van student is tijdelijk beëindigd door inrichting van 

opleiding wb onderwijsprogramma 

 
3 Inschrijving van student tussentijds beëindigd in 1e 12 maanden of 

nog geen 60 ects behaald 

 
4 Inschrijving van student door bindend studieadvies beëindigd, geen 

propedeuse behaald 

 
5 Inschrijving van student tussentijds beëindigd op grond van ziekte of 

bijz familieomst 

 
6 Inschrijving student aan WO instelling tussentijds beëindigd nadat 

examen behaald is 
 7 Inschrijving coöp-student beëndigd wegen aanvang werkperiode 
 8 Inschrijving wordt beëindigd wegens overlijden 

 
9 Inschrijving, na beoordeling van instellingsbestuur, wegens redelijk 

verzoek beëndigd 
 
10 MNDTOT 

Maand tot 
 

0 Onbekend 
 1 Januari (JAAR t+1) 
 2 Februari (JAAR t+1) 
 3 Maart (JAAR t+1) 
 4 April (JAAR t+1) 
 5 Mei (JAAR t+1) 
 6 Juni (JAAR t+1) 
 7 Juli (JAAR t+1) 
 8 Augustus (JAAR t+1) 
 9 September (JAAR t) 
 10 Oktober (JAAR t) 
 11 November (JAAR t) 
 12 December (JAAR t) 
 
11 CODEX 

Code examenresultaat 
 

1 Propedeuse/doctoraal examen 1e fase/HBO examen etc. behaald 
 2 Studie gestaakt 

 
3 Afstuderen of examenresultaat aangeleverd na 1 november van het 

actuele inschrijvingsjaar 
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4 Studiestaker aangeleverd na 1 november van het actuele 

inschrijvingsjaar 

 
5 Kandidaatsexamen behaald (mogelijk vanaf inschrijvingsjaar 1998-

1999) 

 
6 Tussentijds doctoraal examen behaald (mogelijk vanaf 

inschrijvingsjaar 1998-1999) 

 
7 Behaald kandidaatsexamen aangeleverd na 1 november van het 

actuele inschrijvingsjaar 

 
8 Behaald tussentijds doctoraal examen aangeleverd na 1 november 

van het actuele inschrijvingsjaar 

 
9 Diploma's die niet voor bekostiging in aanmerking moet worden 

genomen (mogelijk vanaf 1-2-2001) 
 
12 MNDEX 

Maand examenresultaat 
 

0 Onbekend 
 1 Januari (JAAR t+1) 
 2 Februari (JAAR t+1) 
 3 Maart (JAAR t+1) 
 4 April (JAAR t+1) 
 5 Mei (JAAR t+1) 
 6 Juni (JAAR t+1) 
 7 Juli (JAAR t+1) 
 8 Augustus (JAAR t+1) 
 9 September (JAAR t) 
 10 Oktober (JAAR t) 
 11 November (JAAR t) 
 12 December (JAAR t) 
 
13 CODBEK 

Code bekostiging 
 

Ongeldige score 
 0 Ongeldige score 

 
H Code bekostiging J (Ja) aangeleverd vanaf 1 november volgend op 

de peildatum (vanaf 1998-1999) 
 J Ja 

 
K Inschrijving telt mee bij de instroomtoets kunstonderwijs (betr 

studiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

 
L Code bekostiging K aangeleverd vanaf 1 november volgend op de 

peildatum 

 
M Code bekostiging N (Nee) aangeleverd vanaf 1 november volgend op 

de peildatum (vanaf 1998-1999) 
 N Nee 
 T Te laat aangeleverd 
 
14 EJAANINS 

Eerste jaar aan deze instelling 
 

3 Onwaarschijnlijke invoer 
 9 Onwaarschijnlijke invoer 
 199 Onwaarschijnlijke invoer 
 939 Onwaarschijnlijke invoer 
 987 Onwaarschijnlijke invoer 
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 990 Onwaarschijnlijke invoer 
 991 Onwaarschijnlijke invoer 
 994 Onwaarschijnlijke invoer 
 995 Onwaarschijnlijke invoer 
 996 Onwaarschijnlijke invoer 
 997 Onwaarschijnlijke invoer 
 1193 Onwaarschijnlijke invoer 
 1194 Onwaarschijnlijke invoer 
 1197 Onwaarschijnlijke invoer 
 1265 Onwaarschijnlijke invoer 
 
15 INSVORM 

Inschrijvingsvorm 
 

A Auditor (initieel onderwijs)(toegestaan t/m inschrijvingsjaar 1995-
1996) 

 E Extraneus (initieel onderwijs) 
 S Student (initieel en vervolgonderwijs) 
 T Toegelaten student (coöp- of duaal onderwijs) 
 
16 SRTHO 

Soort hoger onderwijs 
 

aan Aangewezen instelling 
 hbo Hoger beroepsonderwijs 
 wo  Wetenschappelijk onderwijs 
 
17 ACTINSTVERSL 
 Versleutelde actuele instelling 
 
18 OPLACTEQ

Opleiding actueel equivalent 
 

19 OPLHISEQ 
Opleiding historisch equivalent 

 

20 CRO_OND 
Croho-onderdeel actuele opleiding 

 
1 Onderwijs 

 2 Landbouw en natuurlijke omgeving 
 3 Natuur 
 4 Techniek 
 5 Gezondheidszorg 
 6 Economie 
 7 Recht 
 8 Gedrag en maatschappij 
 9 Taal en cultuur 
 X Opleiding telt niet mee 
 
21 CRO_SUB 

Croho-subonderdeel actuele opleiding 
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 00 Leraar basisonderwijs 
 01 N.v.t. (onderwijs) 
 02 Universitaire lerarenopleidingen 
 03 Lerarenopleidingen speciaal onderwijs 
 04 Opleidingen tot leraar vo van de eerste graad in algemene vakken 
 05 N.v.t. (landbouw en natuurlijke omgeving) 
 06 N.v.t. (natuur) 
 07 N.v.t. (techniek) 
 08 N.v.t. (gezondheidszorg) 
 09 N.v.t. (economie) 
 10 N.v.t. (recht) 
 11 N.v.t. (gedrag en maatschappij) 
 12 Hogere kaderopleiding pedagogiek 
 13 N.v.t. (taal en cultuur) 
 14 Opleidingen voortgezette bouwkunst 
 15 Voortgezette kunstopleidingen 
 16 Opleidingen op het gebied van de kunst 
 18 Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst 
 XX Opleiding telt niet mee 
 
22 TYPEHO 

Type hoger onderwijs actuele opleiding 
 

ad Associate degree 
 ba Bachelor-opleiding 
 ma Master-opleiding 
 on Ongedeelde opleiding 
 pm Postmaster-opleiding (dit betreft de universitaire lerarenopleidingen) 
 vo Voortgezette opleiding 
 xx Opleiding telt niet mee 
 
23 OPLFASAC

Opleidingsfase actueel 
 

Ongeldige score 
 A Associate degree 
 B Bachelor 
 D Propedeuse bachelor 
 I Initiële opleiding (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) 
 K Kandidaatsfase 
 M Master 
 O Oude stijl (toegestaan t/m inschrijvingsjaar 1992/1993) 
 P Propedeuse (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) 
 V Vervolgopleiding 

 
Z Beroepsfase artsen-, tandartsen-, dierenartsen- en 

apothekersopleidingen 
 
24 INDACT 

Indicatie actief op peildatum 
 

1 Actief op peildatum 1 oktober 
 2 Inschrijving beëindigd vóór peildatum 

 
3 Inschrijving nog niet begonnen op peildatum, combi opl-inst komt 

NIET voor bij andere inschrijving 
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4 Inschrijving nog niet begonnen op peildatum, combi opl-inst komt 

WEL voor bij andere inschrijving 
 
25 SIHO 

Soort inschrijving hoger onderwijs 
 

1 Hoofdinschrijving binnen het domein hoger onderwijs 
 2 Neveninschrijving binnen het domein hoger onderwijs 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein hoger onderwijs 
 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein hoger 

onderwijs 
 
26 SISRTHO 

Soort inschrijving soort hoger onderwijs 
 

1 Hoofdinschrijving binnen het domein soort hoger onderwijs 
 2 Neveninschrijving binnen het domein soort hoger onderwijs 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein soort hoger onderwijs 
 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein soort hoger 

onderwijs 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein soort 

hoger onderwijs 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein soort 

hoger onderwijs 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein soort 

hoger onderwijs 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein soort 

hoger onderwijs 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein soort 

hoger onderwijs 
 
27 SITYPEHO 

Soort inschrijving type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs 
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1 Hoofdinschrijving binnen het domein type hoger onderwijs 

 2 Neveninschrijving binnen het domein type hoger onderwijs 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein type hoger onderwijs 
 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein type hoger 

onderwijs 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein type hoger 

onderwijs 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein type hoger 

onderwijs 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein type 

hoger onderwijs 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein type 

hoger onderwijs 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein type 

hoger onderwijs 
 
28 SIOPLACT 

Soort inschrijving opleiding actueel equivalent 
 

1 Hoofdinschrijving binnen het domein opleiding actueel equivalent 
 2 Neveninschrijving binnen het domein opleiding actueel equivalent 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein opleiding actueel equivalent 
 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein opleiding 

actueel equivalent 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein opleiding 

actueel equivalent 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein opleiding 

actueel equivalent 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein opleiding 

actueel equivalent 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein 

opleiding actueel equivalent 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein 

opleiding actueel equivalent 
 
29 SIINSACT 

Soort inschrijving actuele instelling 
 

1 Hoofdinschrijving binnen het domein actuele instelling 
 2 Neveninschrijving binnen het domein actuele instelling 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein actuele instelling 
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 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein actuele 

instelling 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein actuele 

instelling 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein actuele 

instelling 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein actuele 

instelling 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein actuele 

instelling 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein actuele 

instelling 
 
30 SIOPLINS 

Soort inschrijving actuele opleiding-instelling 
 

1 Hoofdinschrijving binnen het domein actuele opleiding-instelling 
 2 Neveninschrijving binnen het domein actuele opleiding-instelling 
 3 Inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 
 4 Neveninschrijving binnen het domein actuele opleiding-instelling 
 5 Opleiding telt niet mee 

 
6 Uitwisselingsstudent: hoofdinschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 

 
7 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 

 
8 Uitwisselingsstudent: inschrijving is niet actief op peildatum 1 oktober 

 
9 Uitwisselingsstudent: neveninschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 

 
A Aangewezen instelling: hoofdinschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 

 
B Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 

 
C Aangewezen instelling: inschrijving is niet actief op peildatum 1 

oktober 

 
D Aangewezen instelling: neveninschrijving binnen het domein actuele 

opleiding-instelling 
 
31 VBLHO 

Verblijfsjaar hoger onderwijs 
 

0 Inschrijving heeft soort inschrijving hoger onderwijs van 3 of 5 (of 8 of 
C) 

 
32 VBLSRTHO

Verblijfsjaar soort hoger onderwijs 
 

0 Inschrijving heeft soort inschrijving soort hoger onderwijs van 3 of 5 
(of 8 of C) 
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33 VBLTYPEHO 
 Verblijfsjaar type ho 
 

0 Inschrijving heeft soort inschrijving soort ho van 3,4, of 5 
 
34 EJOPLACT 

Indicatie eerstejaars opleiding actueel equivalent 
 

0 Onbekend 

 
1 Ingeschrevene is eerstejaars opleiding actueel equivalent voor de 

betreffende hoofdinschrijving 

 
2 Ingeschrevene is hogerejaars opleiding actueel equivalent voor de 

betreffende hoofdinschrijving 

 
3 Ingeschrevene is eerstejaars opleiding actueel equivalent voor de 

betreffende neveninschrijving 

 
4 Ingeschrevene is hogerejaars opleiding actueel equivalent voor de 

betreffende neveninschrijving 

 
5 Inschrijving heeft soort inschrijving opleiding actueel equivalent van 3, 

4 of 5 (of 8, 9, C, D) 
 
35 EJINSACT 

Indicatie eerstejaars actuele instelling 
 

1 Ingeschrevene is eerstejaars actuele instelling voor de betreffende 
hoofdinschrijving 

 
2 Ingeschrevene is hogerejaars actuele instelling voor de betreffende 

hoofdinschrijving 

 
3 Ingeschrevene is eerstejaars actuele instelling voor de betreffende 

neveninschrijving 

 
4 Ingeschrevene is hogerejaars actuele instelling voor de betreffende 

neveninschrijving 

 
5 Inschrijving heeft soort inschrijving actuele instelling van 3, 4 of 5 (of 

8, 9, C, D) 
 
36 EJOPLINS 

Indicatie eerstejaars actuele opleiding-instelling 
 

0 Onbekend 

 
1 Ingeschrevene is eerstejaars actuele opleiding-instelling voor de 

betreffende hoofdinschrijving 

 
2 Ingeschrevene is hogerejaars actuele opleiding-instelling voor de 

betreffende hoofdinschrijving 

 
3 Ingeschrevene is eerstejaars actuele opleiding-instelling voor de 

betreffende neveninschrijving 

 
4 Ingeschrevene is hogerejaars actuele opleiding-instelling voor de 

betreffende neveninschrijving 

 
5 Inschrijving heeft soort inschrijving actuele instelling van 3, 4 of 5 (of 

8, 9, C, D) 
 
37 EJHO 

Eerste jaar in het hoger onderwijs 
 
38 EJSRTHO 

Eerste jaar aan deze soort hoger onderwijs 
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39 EJOPIN 
Eerste jaar aan deze opleiding-instelling 

 
40 DIPJAAR 

Diploma jaar 
 

0 Geen diploma afgelegd (in periode 1-10 tot en met 30-09) 
 
41 OPLFACD 

Opleidingsfase actueel van het diploma 
 

A Associate degree 
 B Bachelor 

 
C Tegelijkertijd behaald tussentijds doctoraal en beroepsdiploma artsen 

etc. 
 D Propedeuse bachelor 
 I Initiële opleiding (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) 
 K Kandidaatsfase 
 M Master 
 O Oude stijl (toegestaan t/m inschrijvingsjaar 1992/1993) 
 P Propedeuse (voornamelijk betreft dit ongedeelde opleidingen) 
 V Vervolgopleiding 

 
Z Beroepsfase artsen-, tandartsen-, dierenartsen- en 

apothekersopleidingen 
 
42 DIPHOIN 

Soort diploma hoger onderwijs internationale statistiek 
 

1 Eerste einddiploma in het hoger onderwijs 
 2 Niet eerste einddiploma in het hoger onderwijs 
 
43 DIPHO 

Soort diploma hoger onderwijs 
 

1 Eerste propedeuse-diploma in het hoger onderwijs 
 2 Niet eerste propedeuse-diploma in het hoger onderwijs 
 3 Eerste bachelor-diploma in het hoger onderwijs 
 4 Niet eerste bachelor-diploma in het hoger onderwijs 
 5 Eerste master-diploma in het hoger onderwijs 
 6 Niet eerste master-diploma in het hoger onderwijs 
 7 Eerste doctoraal-diploma in het hoger onderwijs 
 8 Niet eerste doctoraal-diploma in het hoger onderwijs 
 9 Eerste diploma beroepsfase/WO-voortgezet in het hoger onderwijs 

 
10 Niet eerste diploma beroepsfase/WO-voortgezet in het hoger 

onderwijs 
 11 Eerste diploma HBO-voortgezet in het hoger onderwijs 
 12 Niet eerste diploma HBO-voortgezet in het hoger onderwijs 
 13 Eerste diploma Associate degree in het HO 
 99 Ongeldig diplomarecord of er bestaat al eenzelfde ander record 
 
44 DIPSRTHO 

Soort diploma soort hoger onderwijs 
 

1 Hoofd-propedeuse-diploma in het soort hoger onderwijs 
 2 Neven-propedeuse-diploma in het soort hoger onderwijs 
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 3 Hoofd-bachelor-diploma in het soort hoger onderwijs 
 4 Neven-bachelor-diploma in het soort hoger onderwijs 
 5 Hoofd-master-diploma in het soort hoger onderwijs 
 6 Neven-master-diploma in het soort hoger onderwijs 
 7 Hoofd-doctoraal-diploma in het soort hoger onderwijs 
 8 Neven-doctoraal-diploma in het soort hoger onderwijs 
 9 Hoofddiploma beroepsfase/voortgezet in het soort hoger onderwijs 
 10 Nevendiploma beroepsfase/voortgezet in het soort hoger onderwijs 
 13 Eerste diploma Associate degree in het HO 
 99 Ongeldig diplomarecord of er bestaat al eenzelfde ander record 
 
45 DIPINST 

Soort diploma instelling 
 

1 Hoofd-propedeuse-diploma binnen de instelling 
 2 Neven-propedeuse-diploma binnen de instelling 
 3 Hoofd-bachelor-diploma binnen de instelling 
 4 Neven-bachelor-diploma binnen de instelling 
 5 Hoofd-master-diploma binnen de instelling 
 6 Neven-master-diploma binnen de instelling 
 7 Hoofd-doctoraal-diploma binnen de instelling 
 8 Neven-doctoraal-diploma binnen de instelling 
 9 Hoofddiploma beroepsfase/voortgezet binnen de instelling 
 10 Nevendiploma beroepsfase/voortgezet binnen de instelling 
 13 Eerste diploma Associate degree binnen actuele instelling 
 99 Ongeldig diplomarecord of er bestaat al eenzelfde ander record 
 
46 VWOVOPL 

Hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs 
 

47 VWOOOR 
Hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs oorspronkelijke code 

 

48 VWOJAAR 
Diplomajaar van de hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs 

 
0 Vooropleiding onbekend of geregistreerd diplomajaar is ongeldig 

 1 Onbekend 
 
49 VWOINSTVERSL 
 Versleutelde instelling van de hoogste vooropleiding voor ho 
 
50 HOVOPL 

Hoogste vooropleiding binnen het hoger onderwijs 
 

51 HOVOOR 
Hoogste vooropleiding binnen het hoger onderwijs oorspronkelijke code 

 

52 JRHOVPL 
Diplomajaar van de hoogste vooropleiding binnen het hoger onderwijs 
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 0 Vooropleiding onbekend of geregistreerd diplomajaar is ongeldig 
 1 Onbekend 
 
53 INSTHOVPVERSL 
 Versleutelde instelling van de hoogste vooropleiding binnen het HO 
 
54 VOPL 

Hoogste vooropleiding 
 

55 JRVPL 
Diplomajaar hoogste vooropleiding 

 
0 Vooropleiding onbekend of geregistreerd diplomajaar is ongeldig 

 1 Onbekend 
 
56 INSTVPLVERSL 
 Versleutelde Instelling hoogste vooropleiding 
 
57 NATION1 

Nationaliteit 1 
 

Zie Code_Listings\051021 Nationaliteit.pdf 
 
58 NATION2 

Nationaliteit 2 
 

Zie Code_Listings\051021 Nationaliteit.pdf 
 
59 NATION3 

Nationaliteit 3 
 

Zie Code_Listings\051021 Nationaliteit.pdf 
 
60 GBAGEBL 

GBA Geboorteland 
 

Zie Code_Listings\051021 Land.pdf 
 
61 GBAGEBLM 
 GBA Geboorteland moeder 
 

Zie Code_Listings\051021 Land.pdf 
 
62 GBAGEBLV 
 GBA Geboorteland vader 
 

Zie Code_Listings\051021 Land.pdf 
 
63 GBAAFLHERK 
 Afleiding herkomst 
 

0 Autochtoon 
 1 Marokko 
 2 Turkije 
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 3 Suriname 
 4 Nederlandse Antlillen Aruba 
 5 Overig niet westerse landen 
 6 Westerse landen 
 7 Onbekend 
 
64 GBAAFLGEN 
 Afleiding generatie 
 

0 Autochtoon 
 1 1e generatie allochtoon 
 2 2e generatie allochtoon met één ouder geboren in buitenland 
 3 2e generatie allochtoon, met beide ouders geboren in buitenland 
 4 Onbekend 
 
65 GBAGESL 

GBA geslacht 
 

1 Man 
 2 Vrouw 
 
66 GBA_LFT_1JAN 
 GBA leeftijd op 1januari 
 

0 Onbekend 
 
67 ISCED_CODE 
 Iscedcode 
 


