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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 jaarcohort geslaagden uit het 
Hoger Onderwijs”. 
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Beschikbare bestanden: 

130730 AFSTUHOTAB 2000 t/m 2008V1; 

Versiegeschiedenis bestanden 

Zie bijlage A Versiegeschiedenis.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: 

• Uitsluitend de combinaties van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeren 
een persoon.  

• De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar 
RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere 
wordt beschreven in het script “koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps” voor de 
Remote Access en On-site gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let 
vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt 
weggeschreven mét voorloopnullen. 

• De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en 
On-site gebruikers te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In 
verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks 
geactualiseerd.  

• Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-
bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 
Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het 
aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
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1. Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door 
externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de 
microdatabestanden 

• ‘130730 AFSTUHOTAB 2000V1 t/m 2008V1’. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening 
en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt allereerst de bestandsindeling gegeven. Daarnaast worden voor de 
categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze 
bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste 
vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen 
worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn 
omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 
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2. Toelichting op de bestanden 

Microdatabestand 

De microdatabestanden komen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Een record in het bestand bevat informatie over personen die tussen 1 oktober t-1 en      
30 september t zijn afgestudeerd. Het bestand bevat RINPERSOONS, RINPERSOON als 
sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. 

Inhoud bestand 
Het jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (HBO/WO) betreft personen die 
tussen 1 oktober t-1 en 30 september t zijn afgestudeerd met een doctoraal-, bachelor- of 
masterdiploma of met een beroepsdiploma (artsen, tandartsen, apothekers en 
dierenartsen) én die eind september tot de bevolking van Nederland behoorden. De 
component AFSTUHOJJJJ heeft betrekking op het cohortjaar dat loopt van 1 oktober 
JJJJ-1 tot en met 30 september JJJJ. In het bestand is informatie opgenomen over het 
niveau (de eerste twee digits van de Standaard Onderwijs Indeling of SOI), de 
studierichting (de laatste vier digits van de SOI), of het een voltijd- of een deeltijdstudie 
betreft en de afstudeermaand. Personen die na het behalen van een einddiploma nog 
doorsturen in het hoger onderwijs, worden niet meegeteld bij de afgestudeerden. Zij 
betreden met het behaalde diploma niet de arbeidsmarkt. Personen die in hetzelfde jaar 
afstuderen op meer dan één studie, worden maar één keer meegeteld. Er wordt gekozen 
voor één van de studies, op basis van de volgende criteria. 

- Voltijdstudie gaat voor deeltijdstudie 

- Daarbinnen: WO gaat voor HBO 

- Daarbinnen: studiefase  

- Daarbinnen: de studie waarin men binnen dat jaar het eerst is afgestudeerd 

- Daarbinnen: de studie waaraan het eerst begonnen was 

- Daarbinnen: de opleiding met de laagste code opleidingsoi. 

Bron: CRIHO/eencijferbestand/opleidingenarchief.

Kwaliteitsproblemen. Er missen jaarlijks acht à negenduizend personen die afstuderen 
aan niet bij het CRIHO (Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs) aangesloten 
instellingen. 

De bestanden vormen de basis voor de Statlinetabel Arbeidsmarktpositie van voltijd 
geslaagden in het hoger onderwijs.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=80459ned&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0&D7=a&D8=l&HDR=G6,G4,G3,G2,G1,G7,G5&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=80459ned&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0&D7=a&D8=l&HDR=G6,G4,G3,G2,G1,G7,G5&STB=T&VW=T
http://duo.nl/zakelijk/ho/inschrijven_en_bekostigen/criho.asp
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
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Populatieafbakening  

De peilperiode van de cohort loopt van 1 oktober t-1 tot en met 30 september t. De 
populatie betreft personen die aan een HBO-instelling of universiteit afstuderen die bij 
het CRIHO is aangesloten.  

Historie 

De gegevens zijn beschikbaar vanaf cohortjaar 1999/’00.  

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) 

Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op 
microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit 
registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. 
Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een 
samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking 
van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/onderzoekers/ssb/ssb-info-medio-07.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden 

Nr Variabele & label  Format A/N
1 RINPERSOONS Tekst 1

Soort rinpersoon   
2 RINPERSOON Tekst 9

Samen met rinpersoons is dit de persoon   
3 SOINIVEAU Tekst 2

SOI-niveau: eerste 2-digits SOI-code    
4 SOIRICHTING Tekst 4

SOI-richting: laatste 4-digits SOI-code   
5 SOORTHOGERONDERWIJS Tekst 1

Soort hoger onderwijs   
6 VORMOPLEIDINGAFSTUHO Tekst 1

Vorm opleiding (voltijd;deeltijd;duaal)   
7 AFSTUMAAND Tekst 2

Maand van afstuderen   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale 
variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.  

1 RINPERSOONS 
 Soort rinpersoon 
 

R RINPERSOON WEL IN GBA 
 

2 RINPERSOON 
 Samen met rinpersoons is dit de persoon 
 

3 SOINIVEAU 
 SOI-niveau: eerste 2-digits SOI-code  
 

10 onderwijs aan kleuters (o.a. basisonderwijs groep 1 en 2) 
 20 primair onderwijs (o.a. basisonderwijs groep 3 en hoger) 
 30 secundair onderwijs, eerste fase zonder nadere aanduiding 

 
31 secundair onderwijs, eerste fase, laag (opleidingen die geen toegang 

geven tot SOI-4, deel zonder vooropleidingseisen) 

 
32 secundair onderwijs, eerste fase, midden (o.a. vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg, mbo-1) 

 

33 secundair onderwijs, eerste fase, hoog (o.a. vmbo 
kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg 
/mavo,havo/vwo onderbouw,vbo) 

 40 secundair onderwijs, tweede fase zonder nadere aanduiding 
 41 secundair onderwijs, tweede fase, laag (o.a. mbo-2, kmbo) 

 42 
secundair onderwijs, tweede fase, midden (o.a. mbo-3, havo 
bovenbouw) 

 
43 secundair onderwijs, tweede fase, hoog (o.a. mbo-4, vwo bovenbouw, 

propedeuse hbo/wo, mbo-lang oude stijl) 
 50 hoger onderwijs, eerste fase zonder nadere aanduiding 
 51 hoger onderwijs, eerste fase, laag (o.a. associate degree, kort hbo) 
 52 hoger onderwijs, eerste fase, midden (o.a. hbo bachelor, hbo oude stijl) 
 53 hoger onderwijs, eerste fase, hoog (o.a. wo bachelor, wo kandidaats) 

 60 
hoger onderwijs, tweede fase (o.a. hbo master, wo master, wo 
doctoraal) 

 
70 hoger onderwijs, derde fase (o.a. onderwijs dat leidt tot promotie, 

postdoctorale opleidingen en 3-jarige wo-masters) 
 99 onbekend 
 

4 SOIRICHTING 
 SOI-richting: laatste 4-digits SOI-code 
 

5 SOORTHOGERONDERWIJS 
 Soort hoger onderwijs 
 

1 HBO 
 2 WO 
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6 VORMOPLEIDINGAFSTUHO 
 Vorm opleiding (voltijd;deeltijd;duaal) 
 

N.v.t./onbekend 
 - Onbekend 
 1 Voltijd onderwijs 
 2 Deeltijd onderwijs 
 3 Duaal onderwijs 
 

7 AFSTUMAAND 
 Maand van afstuderen 
 

-- Onbekend 
 01 Januari 
 02 Februari 
 03 Maart 
 04 April 
 05 Mei 
 06 Juni 
 07 Juli 
 08 Augustus 
 09 September 
 10 Oktober 
 11 November 
 12 December 
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Bijlage A Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 
130730 AFSTUHOTAB 2000V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2001V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2002V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2003V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2004V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2005V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2006V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2007V1 Eerste plaatsing 
130730 AFSTUHOTAB 2008V1 Eerste plaatsing 
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