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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende De Gepromoveerden Enquête (GPE) bevat gegevens over 

gepromoveerden in Nederland.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

GPE2005-2014V1 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“De Gepromoveerden Enquête (GPE) bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

Weging GPE 2014 v2; 

Vragenlijst GPE 2014A v.2.2. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Beschrijving 

Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van 

internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat. 

Beschrijving van de populatie 

Personen (tot 70 jaar) die in het academisch jaar 1990/'91 of later zijn gepromoveerd aan een 

van de veertien Nederlandse universiteiten die samen de vereniging van universiteiten 

(VSNU) vormen, en die op 1 januari in het jaar van enquêteren in Nederland woonachtig 

waren. 

Methodologie 

GPE is een steekproefonderzoek. Voor het onderzoek zijn gegevens verkregen van 

Nederlandse universiteiten, deze gegevens zijn vervolgens gekoppeld aan het GBA. De 

personen die koppelbaar bleken met de GBA en op 1 januari nog in Nederland woonachtig 

waren, zijn uitgenodigd voor het onderzoek. Het onderzoek is via internet uitgevoerd 

(Computer Assisted Web Interviewing, CAWI). De volledige vragenlijst is elektronisch 

beschikbaar. De weging is in twee stappen uitgevoerd: In de eerste stap is gecorrigeerd voor 

non-respons in de uitgezette steekproef. In de tweede stap is gecorrigeerd voor het feit dat 

een deel van het steekproefkader niet koppelt met de GBA. 

Inhoud verrijkingsdeel analysebestand:  

De gebruikte bestanden met hun variabelen. De toelichting op deze variabelen kunt u vinden 

in de documentatierapporten over deze bestanden. 

Arbeidsmarktsituatie, inkomen en baankenmerken  

Inkomen individu 

Bestand: PERSOONINKJJJJTABVV (Integraal persoonlijk inkomen) 

 PERSINK 

 PERSPRIM 

Inkomen huishouden  

Bestand: HUISHBVRINKJJJJTABVV (Integraal huishoud inkomen) 

 BVRPERCGESTINKH 

 BVRAHLVE 

Sociaaleconomische categorie 

Bestand: SECMBUSVV  

 SECM 

Inkomen werknemers en DGA’s 

Bestand: SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUSVV  

 SECMWERKNDGAMNDBEDRAG 

Inkomen zelfstandigen 

Bestand: SECMZLFMNDBEDRAGBUSVV  
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 SECMZLFMNDBEDRAG 

Bestand: ZELFSTANDIGENJJJJTABVV 

 SBIZLF2008VJJJJ 

Inkomen overige activiteiten 

Bestand: SECMOVACTMNDBEDRAGBUSVV  

 SECMOVACTMNDBEDRAG 

Arbeidsmarkt gerelateerde uitkeringen 

Bestand: SECMBUSVV  

 XKOPPELBIJSTANDSECM  

 XKOPPELSOCVOORZOVSECM 

 XKOPPELWERKLUITKSECM 

 XKOPPELZIEKTEAOSECM 

Hoofdbaan 

Alle navolgende variabelen hebben enkel betrekking op de hoofdbaan van gepromoveerden. 

Bedrijf 

Bestand: (S)POLISJJJJBUSVV 

 BEID 

Bedrijfstak 

Bestand: SBI2008VREFVV 

 SBI2008VJJJJ     

 SBI2008VPBL4     

 SBI2008VPBL10   

 SBI2008VPBL21    

 SBI2008VPBL38    

Deeltijdfactor 

Bestand: SECMDTFBUSVV  

 SECMDTF 

 

Voltijd/deeltijd 

Bestand: (S)POLISJJJJBUSVV  

 POLISDIENSTVERBAND 

 

 Achtergrondkenmerken 

Geslacht, leeftijd en herkomst 

Bestand:  LFTKLASSENREFVV 

 LFT 

 

Bestand: GBAPERSOONJJJJTABVV 

 GBAGESLACHT 

 GBAGENERATIE  

 ETNGRP 

 

Burgerlijke staat  

Bestand: GBABURGERLIJKESTAATJJJJBUSVV  

 GBABURGERLIJKESTAATNW  
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Geslacht en geboorteland partner 

Bestand: GBABURGERLIJKESTAATJJJJBUSVV  

 GBAGESLACHTPARTNER 

 GBAGEBOORTELANDPARTNER 

 

Aantal kinderen/personen in huishouden, plaats in huishouden en leeftijd jongste kind 

Bestand: GBAHUISHOUDENSJJJJBUSVV  

 AANTALKINDHH 

 AANTALPERSHH 

 TYPHH 

 PLHH 

 LFT JongsteKind 

 

Gemeente (indeling 2015) 

Bestand: REGIONALEINDELINGJJJJREFVV 

 GEMJJJJ   

Nationaliteit 

Bestand: GBANATIONALITEITJJJJBUSVV  

GBANationaliteit1 ->GPEHHbGBANationaliteit1 

 

Migratie 

Bestand: GBAMIGRATIEJJJJBUSVV  

 GBALANDVANBESTEMMING 

 GBALANDVANWAARINGESCHREVEN  

 GBAMIGRATIETYPE 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 

  codering voor de kwaliteit van de omzetting van een bsn/sofinummer 
naar rinpersoon 

  

2  RINPERSOON  A9 

  Rinpersoon   

3  jaar  F4 

  <none>   

4  GPEEnqEnquetedatum  A10 

  Enquetedatum   

5  GPEHHbGeslacht  A1 

  Geslacht   

6  GPEHHbGBAGeboorteLand  A5 

  GBAGeboorteLand   

7  GPEHHbGBAGeboorteJaar  A5 

  GBAGeboorteJaar   

8  GPEHHbGBAGeboorteMaand  A3 

  GBAGeboorteMaand   

9  GPEHHbGBANationaliteit1  F5 

  GBANationaliteit1   

10  GPEHHbAantalPP  A2 

  Aantal personen in het huishouden   

11  GPEHhbGBABurgerlijkeStaat  F3 

  Burgerlijke staat volgens de GBA   

12  GPEHhbAantalKinderen  F3 

  Aantal kinderen in het gezin   

13  GPEHhbLeeftijdJongsteKind  F3 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden   

14  GPERegUniversiteit  F2 

  Universiteit   

15  GPEVrgKennis  A4 

  Op welk wetenschapsgebied bent u gepromoveerd? Wanneer uw 
promotieonderzoek onder meerdere wetenschapsgebieden viel, kies 
dan voor het wetenschapsgebied dat voor u het belangrijkst was. 

  

16  GPEVrgKennisCorrect  A4 

  Kennis categorieën outputtabelformaat   

17  GPEVrgStartJr  A4 

  In welk jaar bent u met uw promotieonderzoek begonnen?   

18  GPEVrgStartMnd  A2 

   En in welke maand?   

19  GPEVrgEindJr  A4 

  In welk jaar behaalde u uw doctoraat/PhD?   

20  GPEVrgEindMnd  A2 

   En in welke maand?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

21  GPEVrgDnstUni  A1 

  Was u voor het uitvoeren van uw promotieonderzoek in dienst bij de 
universiteit? 

  

22  GPEVrgPrimProm  A1 

  Was uw hoofdfunctie toen promovendus?   

23  GPEVrgGraadNL  A1 

  Heeft u uw laatst behaalde universitaire diploma voorafgaand aan uw 
promotieonderzoek in Nederland behaald? 

  

24  GPEVrgISOGraLand  A3 

  In welk land heeft u uw laatst behaalde universitaire diploma 
voorafgaand aan uw promotieonderzoek in Nederland behaald? 

  

25  GPERegPromotieJaar  A4 

  Jaar van promoveren   

26  GPERegPromotieMaand  A2 

  Maand van promoveren   

27  GPEVrgGroupSatPromA  A1 

  Tevreden over het onderwerp van het promotieonderzoek   

28  GPEVrgGroupSatPromB  A1 

  Tevreden over de begeleiding van de(co)promotoren   

29  GPEVrgGroupSatPromC  A1 

  Tevreden over de mate waarin eigen ideeën ingebracht of uitgevoerd 
konden worden 

  

30  GPEVrgGroupSatPromD  A1 

  Tevreden over de middelen die ter beschikking stonden om het 
promotieonderzoek uit te voeren 

  

31  GPEVrgGroupSatPromE  A1 

  Tevreden over de mogelijkheden om cursussen of trainingen te 
volgen 

  

32  GPEVrgGroupSatPromF  A1 

  Tevreden over de mogelijkheden om congressen te bezoeken   

33  GPEVrgGroupSatPromG  A1 

  Tevreden over de mogelijkheden om samen te werken met andere 
onderzoekers 

  

34  GPEVrgGroupSatPromH  A1 

  Tevreden over de mogelijkheden om ervaring op te doen in het 
buitenland 

  

35  GPEVrgGroupSatPromI  A1 

  Tevreden over het salaris of inkomen gedurende het promotietraject   

36  GPEVrgGroupSatPromJ  A1 

  Tevreden over de verhouding werk/privé gedurende het 
promotietraject 

  

37  GPEVrgGroupSatPromK  A1 

  Tevreden over het proefschrift   

38  GPEVrgGroupSatPromL  A1 

  Tevreden over het promotietraject in het geheel   

39  GPEVrgPostdoc  A1 

  Was u toen werkzaam als postdoc of in een vergelijkbare tijdelijke 
functie? 

  

40  GPEVrgFinBron  A1 

  Door welke instantie werd uw postdoc-aanstelling hoofdzakelijk 
gefinancierd? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

41  GPEVrgFinBron_andrs  A80 

  Indien financieringsbron anders, om welke bron gaat het dan?   

42  GPEVrgW1_Leiding  A1 

  Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of 
personeel 

  

43  GPEVrgW1_N_LeidW  A1 

  Aan hoeveel personen   

44  GPEVrgGroupSatW1A  A1 

  Tevreden over het salaris van de werkkring op 1 december van het 
referentiejaar 

  

45  GPEVrgGroupSatW1B  A1 

  Tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkkring 
op 1 december van het referentiejaar 

  

46  GPEVrgGroupSatW1C  A1 

  Tevreden over de mate van werkzekerheid in de werkkring op 1 
december van het referentiejaar 

  

47  GPEVrgGroupSatW1D  A1 

  Tevreden over de werklocatie van de werkkring op 1 december van 
het referentiejaar 

  

48  GPEVrgGroupSatW1E  A1 

  Tevreden over de arbeidsomstandigheden binnen de werkkring op 1 
december van het referentiejaar 

  

49  GPEVrgGroupSatW1F  A1 

  Tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de werkkring 
op 1 december van het referentiejaar 

  

50  GPEVrgGroupSatW1G  A1 

  Tevreden over de mate van intellectuele uitdaging binnen de 
werkkring op 1 december van het referentiejaar 

  

51  GPEVrgGroupSatW1H  A1 

  Tevreden over het verantwoordelijkheidsniveau in de werkkring op 1 
december van het referentiejaar 

  

52  GPEVrgGroupSatW1I  A1 

  Tevreden over de mate van onafhankelijkheid in de werkkring op 1 
december van het referentiejaar 

  

53  GPEVrgGroupSatW1J  A1 

  Tevreden over de mate van maatschappelijke relevantie in de 
werkkring op 1 december van het referentiejaar 

  

54  GPEVrgGroupSatW1K  A1 

  Tevreden over de sociale status van de werkkring op 1 december 
van het referentiejaar 

  

55  GPEVrgGroupSatW1L  A1 

  Tevreden in het algemeen over de werkkring op 1 december van het 
referentiejaar 

  

56  GPEVrgRedenGoA1  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 
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57  GPEVrgRedenGoA2  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

58  GPEVrgRedenGoA3  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

59  GPEVrgRedenGoA4  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

60  GPEVrgRedenGoA5  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

61  GPEVrgRedenGoA6  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

62  GPEVrgRedenGoA7  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

63  GPEVrgRedenGoA8  A2 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. 
Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

  

64  GPEVrgRedenGOB  A255 

  Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het 
verrichten van onderzoek of het leiden van onderzoeksprojecten. Om 
welke reden was dit dan? 

  

65  GPEVrgToekOndz  A1 

  Overweegt u om in de toekomst wel weer onderzoek te gaan 
verrichten of leiding te gaan geven aan onderzoeksprojecten? 

  

66  GPEVrgTO3Jaar  A1 

  Denkt u dit binnen drie jaar te gaan doen?   

67  GPEVrgMaatspos  A2 

  Welke van onderstaande omschrijvingen paste het beste bij u rond 1 
december 2013? 

  

68  GPEVrgMeerWaar  A1 

  Denkt u dat uw doctorstitel/PhD een meerwaarde heeft gehad voor 
uw loopbaan? 

  

69  GPEVrgMWHoe1  A1 

  In welk opzicht?   

70  GPEVrgMWHoe2  A1 

  In welk opzicht?   

71  GPEVrgMWHoe3  A1 

  In welk opzicht?   
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72  GPEVrgMWHoe4  A1 

  In welk opzicht?   

73  GPEVrgMWHoe5  A1 

  In welk opzicht?   

74  GPEVrgMWHoeAndrs  A140 

  Meerwaarde doctorstitel, andere reden   

75  GPEVrgNogKeer  A1 

  Tot slot: als u opnieuw mocht kiezen, zou u dan weer willen 
promoveren? 

  

76  GPERegBVRBestInkH  F11 

  Besteedbaar inkomen van het huishouden   

77  GPERegBVRBrutInkH  F11 

  Bruto inkomen van het huishouden   

78  GPERegBVRGestInkH  F11 

  Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden   

79  GPERegPersBrut  F11 

  Persoonlijk bruto inkomen   

80  GPERegPersPrim  F11 

  Persoonlijk primair inkomen   

81  GPERegPersInk  F11 

  Persoonlijk inkomen   

82  GPEHHbLft  F3 

  Leeftijd op 1 december in jaren   

83  GPEHHbLftCat  A1 

  Leeftijd op 01-12-2013 weergegeven in 5 categorieën   

84  GPEAflEU27Geb  A1 

  Geboren in EU of niet-EU (27 landen), op basis van de GBA   

85  GPEAflEU28Geb  A1 

  Geboren in EU of niet-EU (28 landen), op basis van de GBA   

86  GPEAflGebLandNL  A1 

  Geboren in Nederland of niet in Nederland, op basis van de GBA   

87  GPEAflOECDGeb  A1 

   Geboren in een OECD Land of niet-OECD land, op basis van de 
GBA 

  

88  GPEAflStaatsBurgerNL  A8 

  Staatsburger Nederland   

89  GPEAflStaatsBurger  A8 

  Code land van nationaliteit   

90  GPEAflEU27Burger  A1 

  Staatsburger van EU of niet-EU (27 landen)   

91  GPEAflEU28Burger  A1 

  Staatsburger van EU of niet-EU (28 landen)   

92  GPEAflOECDBurger  A1 

  Staatsburger van OECD of niet-OECD   

93  GPEAflPromJr  A4 

  Jaar van behalen van doctoraat   

94  GPEAflAcadJaar  A8 

  Academisch jaar van promoveren (gebaseerd op gegevens van 
universiteiten) 
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95  GPEAflLftProm  F3 

  Leeftijd bij behalen van doctoraat, in jaren   

96  GPEAflRecentDH  A1 

  Recent gepromoveerden die gepromoveerd zijn in de periode januari 
2012 tot en met december 2013 

  

97  GPEAflTypeProm  A1 

  Type promovendus   

98  GPEAflKenniscat  A1 

  Kennis weergegeven in 6 categorieën   

99  GPEAflFulPartP  A1 

  Voltijd of deeltijd promotietraject   

100  GPEAflBrutoTijd  F3 

  Bruto tijd benodigd voor behalen van doctoraat, in maanden   

101  GPEAflNettoTijd  F3 

  Bruto tijd benodigd voor behalen van doctoraat, in maanden minus 
het aantal niet gewerkte maanden 

  

102  GPEAflFinBronP  A1 

  Belangrijkste financieringsbron promotie-onderzoek   

103  GPEAflOplLand  A4 

  Land waarin laatst behaalde universitaire opleiding is behaald   

104  GPEAflDuurPD  F3 

  Duur postdoc-aanstelling in maanden   

105  GPEAflKennisPD  A1 

  Wetenschapsgebied postdoc-aanstelling   

106  GPEAflArbStat  A1 

  Status in de beroepsbevolking; werkzaam, werkloos, inactief   

107  GPEAflPosWrkW1  A1 

  Positie in de werkkring (in de eerste en tweede werkkring)   

108  GPEAflPosWrkW2  A1 

  Positie in de werkkring (in de eerste en tweede werkkring)   

109  GPEAflPosWrkR  A1 

  Positie in de werkkring in de retro werkkring   

110  GPEAflUrenWerk  F3 

  Totaal aantal uren werkzaam in alle werkkringen (0…99 uur)   

111  GPEAflUrenWerkR  F3 

  Totaal aantal uren werkzaam in retro werkkring (0…99 uur)   

112  GPEAflFulPartWrk  A1 

  Voltijd of deeltijd werkzaam   

113  GPEAflFulPartWrkR  A1 

  Voltijd of deeltijd werkzaam retro werkkring   

114  GPEAflVoltijdWens  A2 

  Wens deeltijder om voltijd te willen werken, eerste werkkring   

115  GPEAflWerkSitW1  A1 

  Werknemer of zelfstandige   

116  GPEAflWerkSitW2  A1 

  Werknemer of zelfstandige   

117  GPEAflWerkSitR  A1 

  Werknemer of zelfstandige in de retro werkkring   

118  GPEAflISCO20081  A5 

  Beroepenclassificatie 2008   
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119  GPEAflISCO2008Minor  A4 

  Beroepenclassificatie 2008 Minor groepen, eerste werkkring   

120  GPEAflISCO2008Submajor  A3 

   Beroepenclassificatie 2008 Sub-major groepen, eerste werkkring   

121  GPEAflISCO2008Major  A2 

  Beroepenclassificatie 2008 Major groepen, eerste werkkring   

122  GPEAflISCO2008R  A5 

  Beroepenclassificatie 2008 retro werkkring   

123  GPEAflSBI20081  A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 werkkring i, met i = 1   

124  GPEAflSBI20082  A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 werkkring i, met i = 2   

125  GPEAflSBI2008Aggr04  A1 

  Publicatie-indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (4-deling)   

126  GPEAflSBI2008Aggr21  A2 

  Publicatie-indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (21-deling)   

127  GPEAflSBI2008Aggr38  A2 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (38-deling)   

128  GPEAflSBI2008R  A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 retro werkkring   

129  GPEAflWrkOndW1  A2 

  Onderwijsactiviteiten (in de eerste en tweede werkkring), met i = [1..2   

130  GPEAflWrkOndW2  A2 

  Onderwijsactiviteiten (in de eerste en tweede werkkring), met i = [1..2   

131  GPEAflBrutoInk  F18 

  Persoonlijk primair inkomen 2013 in duizenden euro’s   

132  GPEAflRelatiePO  A8 

  Relatie tussen huidige werk en promotie-onderzoek   

133  GPEAflLandWrkAW1  A4 

  Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is   

134  GPEAflLandWrkAW2  A4 

  Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is   

135  GPEAflLandWrkAR  A4 

  Land waarin respondent in de retro werkkring werkzaam was   

136  GPEAflProvWrkAW1  A2 

  Provincie waarin respondent voornamelijk werkzaam is   

137  GPEAflProvWrkAW2  A2 

  Provincie waarin respondent voornamelijk werkzaam is   

138  GPEAflProvWrkAR  A2 

  Provincie waarin respondent in de retro werkkring werkzaam was   

139  GPEAflMobDoc  A8 

  Verblijf in het buitenland de afgelopen tien jaar   

140  GPEAflMobLand  A3 

  Voorgaande land van verblijf: het land (in het buitenland) waar men 
het meest recent verbleef voordat men in Nederland kwam wonen 

  

141  GPEAflMobEU27  A1 

  Voorgaande land van verblijf was EU-land of niet-EU.   

142  GPEAflMobEU28  A1 

  Voorgaande land van verblijf was EU-land of niet-EU.   
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143  GPEAflMobOECD  A1 

  Voorgaande land van verblijf was OECD-land of niet-OECD   

144  GPEAflAantBuit  F2 

  Aantal keren dat men in het buitenland is verbleven (voor een 
periode van langer dan 3 maanden) in de periode van 1 januari 2004 
tot 1 december 2013 

  

145  GPEAflAantBuitCat  A1 

  Aantal keren dat men in het buitenland is verbleven in de afgelopen 
10 jaar 

  

146  GPEAflDuurB  F8.2 

  Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 
tot 1 december 2013 in jaren 

  

147  GPEAflDuurBCat  A1 

  Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 
tot 1 december 2013 in jaren in vier categorieën 

  

148  GPEAflRedenMob1  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege 
promotieonderzoek 

  

149  GPEAflRedenMob2  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege het einde 
van uw arbeidscontract 

  

150  GPEAflRedenMob3  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege andere 
werk gerelateerde of economische redenen 

  

151  GPEAflRedenMob4  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege betere 
academische mogelijkheden 

  

152  GPEAflRedenMob5  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege familie of 
persoonlijke redenen 

  

153  GPEAflRedenMob6  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege het einde 
van uw verblijfsvergunning of visum 

  

154  GPEAflRedenMob7  A2 

  Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden 
van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de 
periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 Vanwege andere 
redenen 
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155  GPEAflPlanVNL  A1 

  Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken   

156  GPEAflPlanVNLPT  A1 

  Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken, 
permanent of tijdelijk 

  

157  GPEAflPlanVLand  A3 

  Land waarheen men binnen 12 maanden wil vertrekken   

158  GPEAflPlanVEU27  A1 

  Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een 
EU-land of niet-EU land. 

  

159  GPEAflPlanVEU28  A1 

  Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een 
EU-land of niet-EU land. 

  

160  GPEAflPlanVOECD  A1 

  Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een 
OECD-land of niet-OECD 

  

161  GPEAflOnderzke  A1 

  Werkzaam als onderzoeker (alle werkkringen)   

162  GPEAflEerdOndz  A1 

  Eerder werkzaam als onderzoeker in loopbaan   

163  GPEAflDuurWO  F3 

  Duur van de huidige/voormalige wetenschappelijke onderzoeksbaan 
in maanden 

  

164  GPEAflTO3Jaar  A1 

  Overweging om binnen de komende drie jaar weer onderzoek te 
gaan doen of leiding te gaan geven aan onderzoeksprojecten. 

  

165  GPEAflAantArt  A3 

  Aantal artikelen dat men gepubliceerd heeft in de periode 1 januari 
2011 tot 1 december 2013 

  

166  GPEAflAantBoek  A3 

  Aantal boeken dat men gepubliceerd heeft in de periode 1 januari 
2011 tot 1 december 2013 

  

167  GPEAflAantPatAanvr  A3 

  Aantal patenten men heeft aangevraagd in de periode 1 januari 2011 
tot 1 december 2013 

  

168  GPEAflAantPatProd  A3 

  Aantal patenten gelicenseerd in de periode 1 januari 2011 tot 1 
december 2013 

  

169  GPEAflAantPatTg  A3 

  Aantal patenten men heeft toegekend gekregen in de periode 1 
januari 2011 tot 1 december 2013 

  

170  GPEAflEigBedr  A3 

  Aantal bedrijven dat men heeft opgericht   

171  GPEAflPercOndz  A3 

  Percentage tijd dat men onderzoek deed op 1 december 2013.   

172  GPEGewGewicht  F13.9 

  Gewicht Gepromoveerdenenquête   

173  GBAGENERATIE  A1 

  generatie   

     



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport GPE     22 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

174  GBAHERKOMSTGROEPERING  A4 

  herkomstgroepering (cbs definitie)   

175  SBIZLF1993VJJJJ  A5 

  economische activiteit van het bedrijf indeling 1993   

176  SBIZLF2008VJJJJ  A5 

  economische activiteit van het bedrijf indeling 2008   

177  PERSINK  F9 

  persoonlijk inkomen   

178  PERSPRIM  F9 

  persoonlijk primair inkomen   

179  SECMZLFMNDBEDRAG  F8 

  maandbedrag winst zelfstandige secm   

180  SECMWERKNDGAMNDBEDRAG  F8 

  maandbedrag loon werknemer of dga secm   

181  SECMWERKLMNDBEDRAG  F8 

  maandbedrag werkloosheidsuitkering secm   

182  SECMOVACTMNDBEDRAG  F8 

  maandbedrag overig actief secm   

183  SECMDTF  DOT5.2 

  deeltijdfactor werkzame personen in de betreffende maand   

184  SECM  A2 

  sociaaleconomische categorie in de betreffende maand   

185  XKOPPELBIJSTANDSECM  A1 

  ontvanger bijstandsuitkering in betreffende maand   

186  XKOPPELSOCVOORZOVSECM  A1 

  ontvanger sociale voorziening overig in betreffende maand   

187  XKOPPELWERKLUITKSECM  A1 

  ontvanger werkloosheidsuitkering in betreffende maand   

188  XKOPPELZIEKTEAOSECM  A1 

  ontvanger ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering in betreffende 
maand 

  

189  GBANATIONALITEIT1  A4 

  nationaliteit 1 van de persoon   

190  GBALANDVANBESTEMMING  A4 

  land van bestemming.   

191  GBALANDVANWAARINGESCHREVEN  A4 

  land van herkomst.   

192  GBAMIGRATIETYPE  A1 

  type migratie.   

193  AANTALKINDHH  F2 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden 'thuiswonend 
kind'. 

  

194  AANTALPERSHH  F4 

  aantal personen in het huishouden   

195  PLHH  A2 

  plaats van persoon in het huishouden   

196  TYPHH  A1 

  type huishouden.   

197  GBABURGERLIJKESTAATNW  A2 

  burgerlijke staat   
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198  GBAGEBOORTELANDPARTNER  A4 

  geboorteland partner   

199  GBAGESLACHTPARTNER  A1 

  geslacht partner   

200  LFTJONGSTEKIND  F3 

  LFTJONGSTEKIND   

201  BVRAHLVE  F2 

  aantal verdieners in het huishouden   

202  BVRHINK  A1 

  indicator huishouden met inkomen   

203  BVRPERCGESTINKH  A2 

  percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudensinkomen 

  

204  DEELTIJDFACTORBAANID  DOT7.4 

  deeltijdfactor   

205  GEM2014  A4 

  GEM2014   

206  HINKENQ  A1 

  HINKENQ   

207  SBEID  A8 

  de geco rdineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd 
in het algemeen bedrijfsregister (abr) 

  

208  SPOLISDIENSTVERBAND  A1 

  dienstverband voltijd of deeltijd   

209  BEID  A8 

  de geco rdineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd 
in het algemeen bedrijfsregister (abr) 

  

210  POLISDIENSTVERBAND  A1 

  dienstverband voltijd of deeltijd   

211  SSBI1993VJJJJ  A5 

  de economische activiteit op basis van de standaard bedrijfsindeling 
(sbi revisie 1993). 

  

212  SSBI2008VJJJJ  A5 

  de economische activiteit op basis van de standaard bedrijfsindeling 
(sbi revisie 2008) uit het abr met enkele correcties. 

  

213  SBI1993VJJJJ  A5 

  de economische activiteit op basis van de standaard bedrijfsindeling 
(sbi revisie 1993). 

  

214  SBI2008VJJJJ  A5 

  de economische activiteit op basis van de standaard bedrijfsindeling 
(sbi revisie 2008) uit het abr met enkele correcties. 

  

215  SBAANSBI2008VPBL10  A2 

  publicatiegroep sbi2008 10-klassen statline   

216  SBAANSBI2008VPBL21  A2 

  publicatiegroep sbi2008 21-klassen statline   

217  SBAANSBI2008VPBL38  A2 

  publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline   

218  SBAANSBI2008VPBL4  A1 

  publicatiegroep sbi2008 4-klassen statline   

     



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport GPE     24 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

219  SBAANSBI1993VPBL43  A2 

  publicatiegroep 43-klassen statline   

220  SECM4  A1 

  sociaaleconomische categorie in betreffende maand 4 hoofd 
categorie n 

  

221  WERKZAAMSECM  A1 

  werk als voornaamste inkomensbron in betreffende maand   

222  ZELFSBI2008VPBL10  A2 

  publicatiegroep sbi2008 10-klassen statline   

223  ZELFSBI2008VPBL21  A2 

  publicatiegroep sbi2008 21-klassen statline   

224  ZELFSBI2008VPBL38  A2 

  publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline   

225  ZELFSBI2008VPBL4  A1 

  publicatiegroep sbi2008 4-klassen statline   

226  ZELFSBI1993VPBL43  A2 

  publicatiegroep 43-klassen statline   

227  BAANSBI2008VPBL10  A2 

  publicatiegroep sbi2008 10-klassen statline   

228  BAANSBI2008VPBL21  A2 

  publicatiegroep sbi2008 21-klassen statline   

229  BAANSBI2008VPBL38  A2 

  publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline   

230  BAANSBI2008VPBL4  A1 

  publicatiegroep sbi2008 4-klassen statline   

231  BAANSBI1993VPBL43  A2 

  publicatiegroep 43-klassen statline   

232  LFTKLASSE1PARTNER  A2 

  leeftijdsklasse1 (grofweg 10-jaarsklassen)   

233  LFTKLASSE1  A2 

  leeftijdsklasse1 (grofweg 10-jaarsklassen)   

234  LFTKLASSE3  A2 

  leeftijdsklasse3 (grofweg 5-jaarsklassen uitgebreid)   

235  ETNGRP  A1 

  herkomstgroepering (8 groepen)   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een (opgegeven) Burgerservicenummer 

(BSN)/Sociaal-fiscaalnummer (Sofinummer) naar RINPersoon. In de meeste gevallen is de 

bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

  

RINPERSOON  

Record identification number. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon 

gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk 

onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van 

een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

GPEEnqEnquetedatum 

Enquetedatum 

Definitie  

Datum waarop een enquête is ingevuld of afgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 1 betekent 'onbekend. 
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GPEHHbGeslacht 

Geslacht van een persoon volgens de GBA. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEHHbGBAGeboorteLand 

Geboorteland volgens de GBA 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Landen gebaseerd op de geboortelanden zoals vastgelegd in het gemeentelijk 

bevolkingsregister (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Geboorteland kan volgens de CBS-definities niet gebruikt worden om de 

herkomstgroepering van iemand te beschrijven. Hiervoor moeten de variabelen 

GBAHERKOMSTGROEPERING en GBAGENERATIE gebruikt worden. De 

geboortelanden alleen gebruiken als het gebruik van GBAHERKOMSTGROEPERING EN 

GBAGENERATIE niet toereikend is. De publicatie van landen moet volgens een standaard 

landenpublicatielijst plaatsvinden. Deze lijst bevat per publicatiejaar de actuele landen. De 

geboortelandencodes moeten worden omgecodeerd naar deze landenlijst, met het 

referentiebestand LANDAKTUEELJJJJREFVV. 

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden 

in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een 

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf   

GPEHHbGBAGeboorteJaar 

Geboortejaar volgens de GBA 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geboortedatum zoals vastgelegd in het gemeentelijk bevolkingsregister (GBA). 
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GPEHHbGBAGeboorteMaand 

Geboortemaand volgens de GBA 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geboortedatum zoals vastgelegd in het gemeentelijk bevolkingsregister (GBA). 

GPEHHbAantalPP 

Aantal personen in het huishouden 

Definitie  

Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

Toelichting bij de definitie  

In particuliere huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat deel uitmaakt van 

één huishouden. Op één onderscheiden adres kunnen meerdere particuliere huishoudens 

voorkomen. Het aantal personen wordt per huishouden geteld en niet per adres. In 

institutionele huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat op één 

onderscheiden adres woont. Als bijvoorbeeld een verzorgingshuis één onderscheiden adres 

heeft kan hier een hoge waarde, ook meer dan 50, staan. Als de kamers in het 

verzorgingshuis aparte adressen zijn met eigen huisnummer dan zal het aantal personen juist 

bijna altijd 1 of 2 zijn. 

GPEVrgHhbGBABurgerlijkeStaat 

Burgerlijke staat volgens de GBA 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ongehuwd (nooit gehuwd, nooit partnerschap) 

2 Gehuwd 

3 Verweduwd na huwelijk 

4 Gescheiden na huwelijk 

5 Partnerschap 

6 Verweduwd na partnerschap 

7 Gescheiden na partnerschap 

97 Niet van toepassing 
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Waarde Label 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEHhbAantalKinderen 

Aantal kinderen in het gezin 

Definitie  

Aantal kinderen in het gezin 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent 'Weigert", de waarde 999 'Onbekend of weet niet'. 

GPEHhbLeeftijdJongsteKind 

Leeftijd van het jongste kind in het huishouden 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

GPEVrgKennis 

Op welk wetenschapsgebied bent u gepromoveerd? Wanneer uw promotieonderzoek onder 

meerdere wetenschapsgebieden viel, kies dan voor het wetenschapsgebied dat voor u het 

belangrijkst was. 

Definitie  

Wetenschapsgebied waarin de persoon is gepromoveerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 WIS- EN NATUURWETENSCHAPPEN 

1.1 Aard- en milieuwetenschappen 

1.2 Biologie, biochemie, moleculaire biologie, microbiologie 

1.3 Informatica, kunstmatige intelligentie 

1.4 Natuurkunde, sterrenkunde 

1.5 Scheikunde, fysische chemie 

1.6 Wiskunde, statistiek 

1.7 Overige wis- en natuurwetenschappen 

2 TECHNIEK 

2.1 Civiele techniek, bouwkunde, architectuur, planologie 

2.2 Elektrotechniek, elektronica en technische 

informatica (hardware, besturingstechniek) 2.3 Industriële biotechnologie 

2.4 Materiaalkunde 

2.5 Medische technologie 

2.6 Delfstoffenwinning 

2.7 Milieutechnologie 

2.8 Nanotechnologie 

2.9 Chemische technologie 

2.10 Werktuigbouwkunde, voertuigbouwkunde 

2.11 Overige technische wetenschappen 
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Waarde Label 

3 GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 

3.1 Geneeskunde (algemeen), farmacie, epidemiologie 

3.2 Gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen 

3.3 Interne geneeskunde, chirurgie, tandheelkunde, psychiatrie 

3.4 Biomedische wetenschappen, medische biologie, medische 

biotechnologie 3.5 Overige gezondheidswetenschappen 

4 LANDBOUW EN DIERGENEESKUNDE 

4.1 Diergeneeskunde 

4.2 Landbouw, bosbouw, visserij 

4.3 Landbouwkundige biotechnologie, plantenveredeling 

4.4 Veeteelt en dierwetenschappen 

4.5 Overige landbouwwetenschappen 

5 GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ 

5.1 Economie, econometrie, bedrijfskunde, 

managementwetenschappen 5.2 Media en communicatie 

5.3 Pedagogische studies en onderwijskunde 

5.4 Politicologie, bestuurskunde, organisatiekunde 

5.5 Psychologie 

5.6 Rechtswetenschappen 

5.7 Sociale en economische geografie 

5.8 Sociologie, culturele antropologie 

5.9 Overige sociale wetenschappen 

6 TAAL EN CULTUUR 

6.1 Filosofie en religiewetenschappen 

6.2 Geschiedenis en archeologie 

6.3 Kunstonderwijs (kunst, kunstgeschiedenis, theaterwetenschap, 

muziekwetenschap) 6.4 Taal- en letterkunde 

6.5 Overige taal- en cultuurwetenschappen 

9998 Weigert 

9999 Onbekend of weet niet 

GPEVrgStartJr 

In welk jaar bent u met uw promotieonderzoek begonnen? 

Definitie  

De datum waarop de respondent met zijn promotieonderzoek is begonnen. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9998 betekent 'Weigert", de waarde 9999 'Onbekend of weet niet'. 

Codelijst 

Waarde Label 

9998 Weigert 

9999 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgStartMnd 

En in welke maand? 

Definitie  

De datum waarop de respondent met zijn promotieonderzoek is begonnen. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 98 betekent 'Weigert", de waarde 99 'Onbekend of weet niet'. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Januari 

2 Februari 

3 Maart 

4 April 

5 Mei 

6 Juni 

7 Juli 

8 Augustus 

9 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgEindJr 

In welk jaar behaalde u uw doctoraat/PhD? 

Definitie  

De datum waarop de respondent zijn doctoraat heeft behaald. 

Toelichting bij de definitie  

Philosophia Doctor (PhD). Wettelijk is PhD geen graad binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem, maar deze term kan als synoniem voor doctoraat worden gebruikt. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9998 betekent 'Weigert", de waarde 9999 'Onbekend of weet niet'. 

Codelijst 

Waarde Label 

9998 Weigert 

9999 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgEindMnd 

En in welke maand? 

Definitie  

De datum waarop de respondent zijn doctoraat heeft behaald. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 98 betekent 'Weigert", de waarde 99 'Onbekend of weet niet'. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Januari 

2 Februari 

3 Maart 

4 April 

5 Mei 

6 Juni 

7 Juli 

8 Augustus 

9 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgDnstUni 

Was u voor het uitvoeren van uw promotieonderzoek in dienst bij de universiteit? 

Definitie  

Was u voor het uitvoeren van uw promotieonderzoek in dienst bij de universiteit? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgPrimProm 

Was uw hoofdfunctie toen promovendus? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de hoofdfunctie van de respondent tijdens zijn 

promotieonderzoek promovendus was. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEVrgGraadNL 

Heeft u uw laatst behaalde universitaire diploma voorafgaand aan uw promotieonderzoek in 

Nederland behaald? 

Definitie  

Variabele die weergeeft of de respondent het laatst behaalde universitaire diploma 

voorafgaande aan het promotieonderzoek in Nederland heeft behaald. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEVrgISOGraLand 

In welk land heeft u uw laatst behaalde universitaire diploma voorafgaand aan uw 

promotieonderzoek in Nederland behaald? 

Definitie  

Variabele die weergeeft in welk land het laatste universitaire diploma is behaald. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is alleen gevuld voor degenen die hun laatste universitaire diploma niet in 

Nederland hebben behaald. Gebruik voor zowel deze respondenten als de degenen die hun 

laatste universitaire diploma in Nederland hebben behaald de variabele GPEAflOplLand. 

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden 

in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een 

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf   

GPERegPromotieJaar 

Jaar van promotie volgens registratie universiteiten 

Definitie  

De datum waarop de respondent volgens de registraties van de universiteiten zijn doctoraat 

heeft behaald. 
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Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9999 betekent 'Onbekend. 

GPERegPromotieMaand 

Maand van promotie volgens registratie universiteiten 

Definitie  

De datum waarop de respondent volgens de registraties van de universiteiten zijn doctoraat 

heeft behaald. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Januari 

2 Februari 

3 Maart 

4 April 

5 Mei 

6 Juni 

7 Juli 

8 Augustus 

9 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

99 Onbekend 

GPEVrgGroupSatPromA 

Tevreden over het onderwerp van het promotieonderzoek 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEVrgGroupSatPromB 

Tevreden over de begeleiding van de (co-) promotoren 
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Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromC 

Tevreden over de mate waarin eigen ideeën ingebracht of uitgevoerd konden worden 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromD 

Tevreden over de middelen die ter beschikking stonden om het promotieonderzoek uit te 

voeren 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgGroupSatPromE 

Tevreden over de mogelijkheden om cursussen of trainingen te volgen 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromF 

Tevreden over de mogelijkheden om congressen te bezoeken 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromG 

Tevreden over de mogelijkheden om samen te werken met andere onderzoekers 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 
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Waarde Label 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromH 

Tevreden over de mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromI 

Tevreden over het salaris of inkomen gedurende het promotietraject 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromJ 

Tevreden over de verhouding werk/privé gedurende het promotietraject 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport GPE     37 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromK 

Tevreden over het proefschrift 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatPromL 

Tevreden over het promotietraject in het geheel 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid over het promotieonderzoek 

weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEVrgPostdoc 

Was u toen werkzaam als postdoc of in een vergelijkbare tijdelijke functie? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent op het peilmoment werkzaam was als postdoc of in 

een vergelijkbare tijdelijke functie. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgFinBron 

Door welke instantie werd uw postdoc-aanstelling hoofdzakelijk gefinancierd? 

Definitie  

Variabele die aangeeft door welke instantie het postdoc-aanstelling hoofdzakelijk werd 

gefinancierd. 

Toelichting bij de definitie  

Bij een postdoc gaat het om recent gepromoveerden die na het behalen van hun doctoraat 

werkzaam zijn in een tijdelijke, betaalde functie waarin ze zich hoofdzakelijk bezighouden 

met het verrichten van onderzoek. In dit onderzoek betekent recent gepromoveerd dat het 

doctoraat niet langer dan tien jaar geleden is behaald. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Universiteit of andere onderwijsinstelling 

2 Overheid of publieke sector 

3 Privéstichting 

4 Andere non-profit organisatie 

5 Bedrijfsleven 

6 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgFinBron_andrs 

Indien financieringsbron anders, om welke bron gaat het dan? 

Definitie  

Variabele die aangeeft door welke instantie het postdoc-aanstelling hoofdzakelijk werd 

gefinancierd. 

GPEVrgGroupSatW1A 

Tevreden over het salaris van de werkkring op 1 december van het referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1B 

Tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1C 

Tevreden over de mate van werkzekerheid in de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgGroupSatW1D 

Tevreden over de werklocatie van de werkkring op 1 december van het referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1E 

Tevreden over de arbeidsomstandigheden binnen de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1F 

Tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1G 

Tevreden over de mate van intellectuele uitdaging binnen de werkkring op 1 december van 

het referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1H 

Tevreden over het verantwoordelijkheidsniveau in de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgGroupSatW1I 

Tevreden over de mate van onafhankelijkheid in de werkkring op 1 december van het 

referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1J 

Tevreden over de mate van maatschappelijke relevantie in de werkkring op 1 december van 

het referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1K 

Tevreden over de sociale status van de werkkring op 1 december van het referentiejaar 
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Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgGroupSatW1L 

Tevreden in het algemeen over de werkkring op 1 december van het referentiejaar 

Definitie  

Deze variabele geeft een specifiek aspect van tevredenheid met werk en 

arbeidsomstandigheden weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Ontevreden 

4 Zeer ontevreden 

5 Niet van toepassing (antwoordmogelijkheid) 

7 Niet van toepassing (vraag niet gesteld) 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA1 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 
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Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA2 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA3 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 
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Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA4 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA5 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 
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Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA6 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 
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Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA7 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGoA8 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Was dit om één of meer van onderstaande redenen? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen interesse in onderzoek 

2 Beperkt aanbod van onderzoeksplekken 

3 Geen duidelijk loopbaantraject in onderzoek 

4 Lage beloning 

5 Ongunstige arbeidsomstandigheden 

6 Weinig maatschappelijke waardering 

7 Onzeker toekomstperspectief 

8 Andere reden, namelijk: 
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Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgRedenGOB 

Uw werkzaamheden bestonden rond 1 december 2013 niet uit het verrichten van onderzoek 

of het leiden van onderzoeksprojecten. Om welke reden was dit dan? 

Definitie  

Deze variabele geeft redenen weer waarom de respondent in zijn huidige functie niet 

werkzaam is als onderzoeker. 

Toelichting bij de definitie  

Bij huidige functie gaat het om de werkkring op 1 december van het referentiejaar. Onder 

onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen die 

onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker meerdere 

redenen aankruisen. De variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met GPEVrgRedenGoA8 

geven alle redenen weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een respondent 

bijvoorbeeld drie redenen aan, dan zijn de variabelen GPEVrgRedenGoA1 tot en met 

GPEVrgRedenGoA3 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgRedenGoA4 

de waarde 97 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten niet werkzaam zijn 

als onderzoeker er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgRedenGOB) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

GPEVrgToekOndz 

Overweegt u om in de toekomst wel weer onderzoek te gaan verrichten of leiding te gaan 

geven aan onderzoeksprojecten? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker 

overwegen om in de toekomst wel weer onderzoek te gaan verrichten of leiding te gaan 

geven aan onderzoeksprojecten. 

Toelichting bij de definitie  

Onder onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen 

die onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

Het al dan niet werkzaam zijn als onderzoeker heeft betrekking op de situatie op 1 december 

van het referentiejaar. De vraag of ze overwegen weer onderzoek te willen verrichten of 

leiding te geven aan onderzoeksproject heeft betrekking op de situatie ten tijden van het 

invullen van de vragenlijst. Respondenten kunnen in tussentijd van functie zijn gewisseld en 
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daarom aangeven al onderzoek te verrichten (waarde 3 'Dit doe ik al') terwijl ze tot de groep 

niet-onderzoekers worden gerekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Dit doe ik nu al 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgTO3Jaar 

Denkt u dit binnen drie jaar te gaan doen? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of respondenten die niet werkzaam zijn als onderzoeker 

overwegen om in de toekomst wel weer onderzoek te gaan verrichten of leiding te gaan 

geven aan onderzoeksprojecten. 

Toelichting bij de definitie  

Onder onderzoekers worden die personen verstaan die zelf onderzoek verrichten en degenen 

die onderzoeksprojecten leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

De vraag op welke termijn men weer wil gaan werken als onderzoeker is alleen gesteld aan 

de respondenten die aan hebben gegeven te overwegen om in de toekomst wel weer 

onderzoek te gaan verrichten of leiding te gaan geven aan onderzoeksprojecten. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMaatspos 

Welke van onderstaande omschrijvingen paste het beste bij u rond 1 december 2013? 

Definitie  

Variabele die weergeeft welke maatschappelijke positie de respondent het meest bij hem 

vindt passen. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Werkzoekende 

2 Vrijwilliger 

3 Arbeidsongeschikt 

4 Scholier of studerende 

5 Huisman of huisvrouw 

6 Gepensioneerd of met vervroegd pensioen 

7 Geen van deze 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMeerWaar 

Denkt u dat uw doctorstitel/PhD een meerwaarde heeft gehad voor uw loopbaan? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij de definitie  

Philosophia Doctor (PhD). Wettelijk is PhD geen graad binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem, maar deze term kan als synoniem voor doctoraat worden gebruikt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMWHoe1 

In welk opzicht? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 
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meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betere kansen op de arbeidsmarkt 

2 Hoger salaris / inkomen 

3 Beter toegerust om werk uit te kunnen voeren 

4 Betere doorgroeimogelijkheden 

5 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMWHoe2 

In welk opzicht? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 

meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betere kansen op de arbeidsmarkt 

2 Hoger salaris / inkomen 

3 Beter toegerust om werk uit te kunnen voeren 

4 Betere doorgroeimogelijkheden 

5 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgMWHoe3 

In welk opzicht? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 

meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betere kansen op de arbeidsmarkt 

2 Hoger salaris / inkomen 

3 Beter toegerust om werk uit te kunnen voeren 

4 Betere doorgroeimogelijkheden 

5 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMWHoe4 

In welk opzicht? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 
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meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betere kansen op de arbeidsmarkt 

2 Hoger salaris / inkomen 

3 Beter toegerust om werk uit te kunnen voeren 

4 Betere doorgroeimogelijkheden 

5 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEVrgMWHoe5 

In welk opzicht? 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 

meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betere kansen op de arbeidsmarkt 

2 Hoger salaris / inkomen 

3 Beter toegerust om werk uit te kunnen voeren 

4 Betere doorgroeimogelijkheden 

5 Anders, namelijk: 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEVrgMWHoeAndrs 

Meerwaarde doctorstitel, andere reden 

Definitie  

Variabele die aangeeft of de respondent van mening is dat zijn doctorstitel een meerwaarde 

heeft gehad voor zijn loopbaan. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst kunnen respondenten die aangeven dat hun doctorstitel meerwaarde heeft 

gehad voor hun loopbaan, aangeven in welk opzicht ze het een meerwaarde vinden. Ze 

kunnen hierbij meerdere opties aankruisen. De variabelen GPEVrgMWHoe1 tot en met 

GPEVrgMWHoe4 geven de opties weer die een respondent heeft aankruist. Kruist een 

respondent bijvoorbeeld twee opties aan, dan zijn de variabelen GPEVrgMWHoe1 en 

GPEVrgMWHoe2 gevuld en heeft de respondent vanaf de variabele GPEVrgMWHoe3 de 

waarde 7 'Niet van toepassing'. Staat de reden waarom respondenten hun doctorstitel van 

meerwaarde vinden er niet bij, dan kan de respondent bij Anders, namelijk (variabele 

GPEVrgMWHoeAndrs) zelf aangeven wat de reden is. Deze redenen zijn niet gecodeerd. 

GPEVrgNogKeer 

Tot slot: als u opnieuw mocht kiezen, zou u dan weer willen promoveren? 

Definitie  

Variabele die weergeeft of de respondent nog een keer zou willen promoveren. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPERegBVRBestInkH 

Besteedbaar inkomen van het huishouden 

Definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het bruto inkomen, minus 

betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Voor alle personen in het huishouden 

worden de betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting van het bruto inkomen 

afgetrokken. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo 

het besteedbaar inkomen van het huishouden te bepalen. Betaalde inkomensoverdrachten 

bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-

echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale 

verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met 
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werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden. Premies 

ziektekostenverzekering betreffen alleen de premies voor de verplichte basisverzekering. 

Toelichting bij de definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het bruto inkomen, minus 

betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Voor alle personen in het huishouden 

worden de betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting van het bruto inkomen 

afgetrokken. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo 

het besteedbaar inkomen van het huishouden te bepalen. Betaalde inkomensoverdrachten 

bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-

echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale 

verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden. Premies 

ziektekostenverzekering betreffen alleen de premies voor de verplichte basisverzekering. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPERegBVRBrutInkH 

Bruto inkomen van het huishouden 

Definitie  

Het bruto inkomen van het huishouden is gelijk aan het primair inkomen plus het 

overdrachtsinkomen.Voor alle personen in het huishouden worden het primair inkomen en 

het overdrachtsinkomen samengeteld. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op 

huishoudensniveau om zo het bruto inkomen van het huishouden te bepalen. Het 

overdrachtsinkomen bestaat uit uitkeringen inkomensverzekeringen (Werkeloosheidswet 

(WW), Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), pensioen), 

uitkeringen sociale voorziening in het kader van de geldende Bijstandswet (Bijstand), Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) etcetera), 

gebonden uitkeringen (huurtoeslag en dergelijke), en overige ontvangen 

inkomensoverdrachten om niet (alimentatie). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPERegBVRGestInkH 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 

Definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden gecorrigeerd voor de omvang en samenstelling 

van het huishouden. 
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Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPERegPersBrut 

Persoonlijk bruto inkomen 

Definitie  

Het persoonlijke bruto-inkomen bestaat uit het persoonlijk primair inkomen verhoogd met 

ontvangen overdrachten. Deze bestaan uit uitkeringen inkomensverzekeringen in verband 

met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom, uitkeringen sociale 

voorzieningen (bijstand en dergelijke), gebonden overdrachten (huursubsidie, 

tegemoetkoming studiekosten met uitzondering van kinderbijslag) en ontvangen 

inkomensoverdrachten (alimentatie en dergelijke). De ontvangen overdrachten betreffen een 

bruto bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies nog niet 

in mindering zijn gebracht. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPERegPersPrim 

Persoonlijk primair inkomen 

Definitie  

Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen 

bedrijfsvoering. Inkomen uit arbeid bestaat uit brutoloon, salaris, tantième en uit de beloning 

van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privé gebruik van 

de auto van de werkgever wordt hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid betreft een bruto 

bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies nog niet in 

mindering zijn gebracht. Inkomen uit vermogen bestaat onder mee uit rente, dividend en de 

opbrengst van de exploitatie van onroerend goed (waaronder de eigen woning). Betaalde 

rente is met de inkomsten uit vermogen gesaldeerd. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPERegPersInk 

Persoonlijk inkomen 

Definitie  

Het persoonlijke inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met de 

betaalde premies voor inkomensverzekeringen. Er is een aantal kanttekeningen bij het begrip 

persoonlijk inkomen. In het persoonlijk inkomen telt een aantal inkomensbestanddelen niet 

mee. Het betreft hier bestanddelen die niet zonder meer aan de afzonderlijke leden van het 

huishouden toegerekend kunnen worden. Praktisch is dit opgelost door bestanddelen als 
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huursubsidie en inkomsten uit vermogen buiten beschouwing te laten. Het persoonlijk 

inkomen zegt niet altijd iets over iemands welvaartspositie. Zo ontvangt een alleenstaande 

65-plusser met alleen een uitkering Algemene ouderdomswet (AOW) een hoger bedrag dan 

de afzonderlijke partners van een paar dat ook alleen AOW ontvangt (de alleenstaande 

ontvangt circa 70 procent van het bedrag dat de partners van een paar tezamen ontvangen). 

Het gestandaardiseerde inkomen is voor deze beide huishoudens (personen) daarentegen 

vrijwel gelijk. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999998 betekent 'Weigert", de waarde 99999999999 'Onbekend of weet 

niet'. 

GPEHHbLft 

Leeftijd op 1 december in jaren 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

GPEHHbLftCat 

Leeftijd op 1 december jaar T weergegeven in 5 categorieën 

Definitie  

Leeftijdsklasse ingedeeld naar nadere categorisering 

Codelijst 

Waarde Label 

1 (< 35 jaar) Leeftijd: jonger dan 35 jaar 

2 (35-44 jaar) Leeftijd: 35 tot 45 jaar 

3 (45-54 jaar) Leeftijd: 45 tot 55 jaar 

4 (55-64 jaar) Leeftijd: 55 tot 65 jaar 

5 (65-69 jaar) Leeftijd: 65 tot 70 jaar 

GPEAflEU27Geb 

Geboren in EU of niet-EU (27 landen), op basis van de GBA 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Geboren in een land binnen of buiten Europa (EU) volgens de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geboren in een EU-land 

2 Geboren in een niet- EU-land 

GPEAflEU28Geb 

Geboren in EU of niet-EU (28 landen), op basis van de GBA 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Geboren in een land binnen of buiten Europa (EU) volgens de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geboren in een EU-land 

2 Geboren in een niet- EU-land 

GPEAflGebLandNL 

Geboren in Nederland of niet in Nederland, op basis van de GBA 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Geboorteland volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geboren in Nederland 

2 Niet geboren in Nederland 

GPEAflOECDGeb 

Geboren in een OECD Land of niet-OECD land, op basis van de GBA 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Geboorteland volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) is een samenwerkingsverband dat op 

dit moment gevormd wordt door 34 landen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 GBA geboren in een OECD-land 

2 GBA geboren in een niet-OECD-land 
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GPEAflStaatsBurgerNL 

Staatsburger van Nederland 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Er wordt een onderscheid gemaakt in Nederlands en Buitenlands Staatsburgerschap. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Nederlandse nationaliteit 

2 Buitenlandse nationaliteit 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflStaatsBurger 

Van welk land is men staatsburger 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Codelijst 

De nationaliteitcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te 

vinden in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\NATAKTUEELREFVV.sav. 

GPEAflEU27Burger 

Staatsburger van EU of niet-EU (27 landen) 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Staatsburger van een EU-land 

2 Geen staatsburger van een EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflEU28Burger 

Staatsburger van EU of niet-EU (28 landen) 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Staatsburger van een EU-land 

2 Geen staatsburger van een EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflOECDBurger 

Staatsburger van OECD of niet-OECD 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Toelichting bij de definitie  

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) is een 

samenwerkingsverband dat op dit moment gevormd wordt door 34 landen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Staatsburger van een OECD-land 

2 Staatsburger van een niet- OECD-land 

GPEAflPromJr 

Jaar van behalen van doctoraat 

Definitie  

De datum waarop de respondent zijn doctoraat heeft behaald. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding wordt gemaakt op basis van vragen over het jaar van de promotie en in welke 

maand, 

Toelichting bij het gebruik  

9997 Niet van toepassing (Jaar van promotie voor 1990 of na augustus 2013) 9998 Weigert 

9999 Onbekend of weet niet 

GPEAflAcadJaar 

Academisch jaar van promoveren 

Definitie  

Promotiedatum. 

Toelichting bij de definitie  

Gebaseerd op gegevens van universiteiten. 

Toelichting bij het gebruik  

Afbakening op basis van de gegevens geleverd door de universiteiten. Indien promotiedatum 

onbekend aangevuld met informatie zoals ingevuld door de respondent. 9997 Niet van 

toepassing 9999 Onbekend 
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GPEAflLftProm 

Leeftijd bij behalen van doctoraat, in jaren 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geboortejaar moet liggen na 1940. Vraagstelling: In welk jaar behaalde u uw doctoraat/Phd? 

En in welke maand was dat? Vervolgens is op basis van deze vragen de leeftijd bij behalen 

van doctoraat bepaald. 

Toelichting bij het gebruik  

Code 997 niet van toepassing. 

GPEAflRecentDH 

Recent gepromoveerden die gepromoveerd zijn in de periode januari jaar T-1 tot en met 

december jaar T 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent recent is gepromoveerd. 

Toelichting bij de definitie  

Gepromoveerden behoren tot de groep recent gepromoveerden indien men het doctoraat 

heeft behaald tussen bijvoorbeeld januari 201x - 1 en december 201x, waarbij 201x de 

referentieperiode is. Voor 2014 gaat het om 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

Van de universiteiten zijn gegevens ontvangen tot en met september 2013. In de praktijk zal 

het daarom niet tot nauwelijks voorkomen dat personen die zijn gepromoveerd in het vierde 

kwartaal van 2013 zijn gepromoveerd aan het onderzoek deelnemen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Recent doctoraat behaald 

2 Niet recent doctoraat behaald 

GPEAflTypeProm 

Type promovendus, indeling in 4 categorieen 

Definitie  

Deze variabele geeft de categorie van promovendus van de respondent weer. 

Toelichting bij de definitie  

Indeling conform die van de vereniging van universiteiten (VSNU). 

Toelichting bij het gebruik  

Als bij de vraag over financieringsbron van het promotieonderzoek gekozen wordt voor 

Anders, wordt dat nu gecodeerd als onbekend. Dit zou nog handmatig gehercodeerd kunnen 

worden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Standaard promovendus 

2 Interne promovendus 

3 Contract promovendus 

4 Buiten promovendus 

9 Onbekend 

GPEAflKenniscat 

Kennis weergegeven in 6 categorieën 

Definitie  

Wetenschapsgebied waarin de persoon is gepromoveerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Natuur 

2 Techniek 

3 Gezondheid 

4 Landbouw 

5 Gedrag en maatschappij 

6 Taal en cultuur 

GPEAflFulPartP 

Voltijd of deeltijd promotietraject 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent voltijd of deeltijd aan het promotieonderzoek 

heeft gewerkt. 

Toelichting bij de definitie  

Vaststelling of het om een voltijd of deeltijd promotietraject gaat, waarbij voltijd betekent 

voor 30 uur of meer per week aangesteld dan wel werkzaam in de eerste vier jaar van het 

promotietraject. Gebaseerd op twee vragen: FullPart_a Voor hoeveel uur per week was u 

aangesteld om aan uw promotieonderzoek te werken? 0 ... 99 uur RF FullPart_b Heeft u de 

eerste vier jaar fulltime aan uw promotieonderzoek gewerkt, dat wil zeggen, gemiddeld voor 

30 uur of meer per week? 1. Ja 2. Nee RF 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Promotietraject in voltijd 

2 Promotietraject in deeltijd 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 
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GPEAflBrutoTijd 

Bruto tijd benodigd voor behalen van doctoraat 

Definitie  

De tijd die een persoon nodig heeft voor het behalen van het doctoraat. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt expliciet uitgevraagd in welke maand en jaar het promotietraject is gestart en 

vervolgens in welke maand en jaar het doctoraat is behaald. Indien de brutotijd kleiner is dan 

nul, dan wordt uitgegaan van 4 x 12 promotiemaanden. 

Toelichting bij het gebruik  

997 Niet van toepassing 998 Weigert 

GPEAflNettoTijd 

Netto tijd benodigd voor behalen van doctoraat 

Definitie  

De tijd die een persoon nodig heeft voor het behalen van het doctoraat. 

Toelichting bij de definitie  

Netto tijd benodigd voor behalen van doctoraat, in maanden minus het aantal niet gewerkte 

maanden Er wordt expliciet uitgevraagd in welke maand en jaar het promotietraject is gestart 

en vervolgens in welke maand en jaar het doctoraat is behaald. Daarnaast wordt er gevraagd 

naar het aantal maanden men niet aan het promotieonderzoek heeft gewerkt, bijv. in verband 

met andere werkzaamheden, ziekte of zwangerschap), ouderschapsverlof of een sabbatical. 

Deze maanden worden verdisconteerd in de berekening van de netto promotietijd. Indien de 

netto tijd door het aftrekken van de maanden niet gewerkt kleiner is dan nul, dan wordt 

uitgegaan van 4 x 12 promotiemaanden. 

Toelichting bij het gebruik  

997 Niet van toepassing 998 Weigert 

GPEAflFinBronP 

Belangrijkste financieringsbron promotie-onderzoek 

Definitie  

Deze variabele geeft de belangrijkste financieringsbron van het promotieonderzoek van de 

respondent weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Beurs of toelage van een instituut in Nederland 

2 Beurs of toelage uit het buitenland 

3 Universiteit (w.o. Assistent In Opleiding (AIO)) 

4 Andere baan 

5 Werkgeverstoelage of -lening 

6 Lening, eigen spaargeld, steun van echtgenoot/echtgenote, 

partner of familie 7 Anders 
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Waarde Label 

8 Weigert 

GPEAflOplLand 

Land waarin laatst behaalde universitaire opleiding is behaald 

Definitie  

Variabele die weergeeft in welk land het laatste universitaire diploma is behaald. 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

GPEAflDuurPD 

Duur postdoc-aanstelling in maanden 

Definitie  

Duur van de postdoc-aanstelling wordt bevraagd in jaren en maanden 

Toelichting bij het gebruik  

997 Niet van toepassing 998 Weigert 

 

GPEAflKennisPD 

Wetenschapsgebied postdoc-aanstelling 

Definitie  

Wetenschapsgebied waarin de postdoc werkzaam is. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Schrijf hier een toelichting 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wiskunde en Natuurwetenschappen 

2 Techniek 

3 Gezondheidswetenschappen 

4 Landbouw en Diergeneeskunde 

5 Gedrag en Maatschappij 

6 Taal en Cultuur 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflArbStat 

Status in de beroepsbevolking 

Definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport GPE     67 

Deze variabele geeft aan of een persoon tot de beroepsbevolking behoort, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen de werkzame beroepsbevolking, de werkloze 

beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werkzaam 

2 Werkloos 

3 Inactief 

8 Weigert 

9 Onbekend 

GPEAflPosWrkW1 

Positie in de eerste werkkring 

Definitie  

Positie in de werkkring 

Toelichting bij de definitie  

Bij werkkring gaat het voor werknemers om hun baan en voor zelfstandigen om hun eigen 

bedrijf of praktijk, of die van hun partner of ouders. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast dienstverband 

2 Tijdelijk dienstverband 

3 Zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflPosWrkW2 

Positie in de tweede werkkring 

Definitie  

Positie in de werkkring 

Toelichting bij de definitie  

Bij werkkring gaat het voor werknemers om hun baan en voor zelfstandigen om hun eigen 

bedrijf of praktijk, of die van hun partner of ouders. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast dienstverband 

2 Tijdelijk dienstverband 

3 Zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 
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GPEAflPosWrkR 

Positie in de retro werkkring 

Definitie  

Positie in de werkkring 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast dienstverband 

2 Tijdelijk dienstverband 

3 Zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

GPEAflUrenWerk 

Totaal aantal uren werkzaam (in alle werkkringen) per week 

Definitie  

Aantal uren werkzaam 

Toelichting bij het gebruik  

00 Ondergrens, persoon werkt 0 uren per week 99 Bovengrens, persoon werkt 99 uur of 

meer per week 997 Niet van toepassing 998 Weigert 999 Weet niet of onbekend Als 

respondenten bij UrTot [ii] weigeren (RF ingevuld hebben), krijgen ze de vraag UrSchat [ii]. 

Bij UrSchatW [ii] wordt gebruik gemaakt van klassenmidden; - 4 uur of minder per week: 2 

uur per week; - 5 tot en met 11 uren per week: 8 uur per week; - 12 tot en met 29 uren per 

week: 21 uur per week; - 30 uren of meer per week: 34 uur per week. 

GPEAflUrenWerkR 

Totaal aantal uren werkzaam in retro werkkring per week 

Definitie  

Aantal uren werkzaam 

Toelichting bij het gebruik  

00 Ondergrens, persoon werkt 0 uren per week 99 Bovengrens, persoon werkt 99 uur of 

meer per week 997 Niet van toepassing 

GPEAflFulPartWrk 

Voltijd of deeltijd werkzaam 

Definitie  

Weergegeven wordt of de persoon in voltijd of deeltijd werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Persoon werkt minder dan 30 uren per week 

2 Persoon werkt 30 uren of meer per week 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 
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GPEAflFulPartWrkR 

Voltijd of deeltijd werkzaam in retro werkkring 

Definitie  

Weergegeven wordt of de persoon in voltijd of deeltijd werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Persoon werkt minder dan 30 uren per week 

2 Persoon werkt 30 uren of meer per week 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

GPEAflVoltijdWens 

Wens om voltijd te willen werken (deeltijders, eerste werkkring) 

Definitie  

Weergegeven wordt of de respondent de wens heeft om voltijd te werken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

97 Niet van toepassing 

98 weigert 

99 Onbekend 

GPEAflWerkSitW1 

Werknemer of zelfstandig in eerste werkkring 

Definitie  

Positie in de werkkring 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemer 

2 Zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

GPEAflWerkSitW2 

Werknemer of zelfstandige in tweede werkkring 

Definitie  

Positie in de werkkring 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemer 

2 Zelfstandige 
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Waarde Label 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

GPEAflWerkSitR 

Werknemer of zelfstandige in de retro werkkring 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemer 

2 Zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend 

GPEAflSCO20081 

Beroepenclassificatie 2008 in eerste werkkring 

Definitie  

Indeling van een beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua 

niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De 

ISCO bestaat uit vier cijfers. 

Toelichting bij het gebruik  

Beroepen worden deels automatisch getypeerd met behulp van Cascot en deels handmatig. 

GPEAflSCO2008Minor 

Beroepenclassificatie 2008 Minor groep in eerste werkkring 

Definitie  

Indeling van een beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua 

niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De 

ISCO bestaat uit vier cijfers. 

Toelichting bij het gebruik  

Beroepen worden deels automatisch getypeerd met behulp van Cascot en deels handmatig. 

GPEAflSCO2008Submajor 

Beroepenclassificatie 2008 Submajor groep in eerste werkkring 

Definitie  
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Indeling van een beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua 

niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De 

ISCO bestaat uit vier cijfers. 

Toelichting bij het gebruik  

Beroepen worden deels automatisch getypeerd met behulp van Cascot en deels handmatig. 

GPEAflSCO2008Major 

Beroepenclassificatie 2008 Major groep, eerste werkkring 

Definitie  

Indeling van een beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua 

niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De 

ISCO bestaat uit vier cijfers. 

Toelichting bij het gebruik  

Beroepen worden deels automatisch getypeerd met behulp van Cascot en deels handmatig. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Beroepen bij de strijdkrachten 

1 Leidinggevende functies 

2 Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen 

3 Technici en vakspecialisten 

4 Administratief personeel 

5 Dienstverlenend personeel en verkopers 

6 Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers 

7 Ambachtslieden 

8 Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs 

9 Elementaire beroepen 

97 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

GPEAflSCO2008R 

Beroepenclassificatie 2008 in retro werkkring 

Definitie  

Indeling van een beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  
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De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua 

niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De 

ISCO bestaat uit vier cijfers. 

Toelichting bij het gebruik  

Beroepen worden deels automatisch getypeerd met behulp van Cascot en deels handmatig. 

GPEAflSBI20081 

Bedrijfsclassificatie 2008 voor de eerste werkkring 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 

GPEAflSBI20082 

Bedrijfsclassificatie 2008 voor de tweede werkkring 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 
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GPEAflSBI2008Aggr04 

Publicatie-indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (4-deling) 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Landbouw (A) 

2 Nijverheid (B, C, D, E, F) 

3 Commercieel (G, H, I, J, K, L, M, N) 

4 Niet commercieel (O, P, Q, R, S, T, U) 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

GPEAflSBI2008Aggr21 

Publicatie-indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (21-deling) 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 1 A - Landbouw, bosbouw en visserij 2 B - Winning van 

delfstoffen 3 C - Industrie 4 D - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, 

aardgas, stoom en gekoelde lucht 5 E - Winning en distributie van water; afval- en 

afvalwaterbeheer en sanering 6 F - Bouwnijverheid 7 G - Groot- en detailhandel; reparatie 

van auto's 8 H - Vervoer en opslag 9 I - Logies, maaltijd- en drankverstrekking 10 J - 

Informatie en communicatie 11 K - Financiële instellingen 12 L - Verhuur van en handel in 

onroerend goed 13 M - Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke 

dienstverlening 14 N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 

15 O - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 16 P - 
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Onderwijs 17 Q - Gezondheids- en welzijnszorg 18 R - Cultuur, sport en recreatie 19 S - 

Overige dienstverlening 20 T - Huishoudens als werkgever, niet gedifferentieerde productie 

van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 U - Extraterritoriale 

organisaties en lichamen 97 Niet van toepassing 99 Weet niet 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 97 Niet van toepassing 99 Weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

1 A - Landbouw, bosbouw en visserij 

2 B - Winning van delfstoffen 

3 C - Industrie 

4 D - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, 

aardgas, stoom en gekoelde lucht 
5 E - Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer 

en sanering 
6 F - Bouwnijverheid 

7 G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 

8 H - Vervoer en opslag 

9 I - Logies, maaltijd- en drankverstrekking 

10 J - Informatie en communicatie 

11 K - Financiële instellingen 

12 L - Verhuur van en handel in onroerend goed 

13 M - Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke 

dienstverlening 

14 N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke 

dienstverlening 
15 O - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale 

verzekeringen 
16 P - Onderwijs 

17 Q - Gezondheids- en welzijnszorg 

18 R - Cultuur, sport en recreatie 

19 S - Overige dienstverlening 

20 T - Huishoudens als werkgever, niet gedifferentieerde productie 

van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 
21 U - Extraterritoriale organisaties en lichamen 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 
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GPEAflSBI2008Aggr38 

Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (38-deling) 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 1 A - Landbouw, bosbouw en visserij 2 B - Winning van 

delfstoffen 3 CA - Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten (10, 

11, 12) 4 CB - Vervaardiging van textiel, kleding, leer, lederwaren en schoenen (13, 14, 15) 

5 CC - Primaire houtbewerking, vervaardiging van papier en drukkerijen (16, 17, 18) 6 CD - 

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (19) 7 CE - Vervaardiging 

van chemische producten (20) 8 CF - Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en 

producten (21) 9 CG - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en overige niet-

metaalhoudende minerale producten (23, 24) 10 CH - Vervaardiging van metalen in primaire 

vorm en producten van metaal (geen machines en apparaten) (24, 25) 11 CI - Vervaardiging 

van computers en van elektronische en optische apparatuur (26) 12 CJ - Vervaardiging van 

elektrische apparatuur (27) 13 CK - Vervaardiging van overige machines en apparaten (28) 

14 CL - Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers en overige 

transportmiddelen (29, 30) 15 CM - Vervaardiging van meubels, overige goederen en 

reparatie en installatie van machines en apparaten (31, 32, 33) 16 D - Productie en distributie 

van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 17 E - Winning en distributie 

van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 18 F - Bouwnijverheid 19 G - Groot- en 

detailhandel; reparatie van auto's 20 H - Vervoer en opslag 21 I - Logies, maaltijd- en 

drankverstrekking 22 JA - Uitgeverijen; Productie en distributie van films en 

televisieprogramma´s; Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (58, 59, 

60) 23 JB - Telecommunicatie (61) 24 JC - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van 

informatietechnologie en informatie (62, 63) 25 K - Financiële instellingen 26 L - Verhuur 

van en handel in onroerend goed 27 MA - Rechtskundige dienstverlening; Holdings; 

Architecten (69, 70, 71) 28 MB - Speur- en ontwikkelingswerk (72) 29 MC - Reclame en 

marktonderzoek; Industrieel ontwerp en vormgeving; Veterinaire dienstverlening (73, 74, 

75) 30 N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 31 O - 

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 32 P - Onderwijs 

33 QA - Gezondheidszorg (86) 34 QB - Verpleging, verzorging en begeleiding; 

Maatschappelijke dienstverlening (87, 88) 35 R - Cultuur, sport en recreatie 36 S - Overige 

dienstverlening 37 T - Huishoudens als werkgever, niet gedifferentieerde productie van 

goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 38 U - Extraterritoriale 

organisaties en lichamen 97 Niet van toepassing 99 Weet niet 

Toelichting bij het gebruik  
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De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 97 niet van toepassing 99 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

1 A - Landbouw, bosbouw en visserij 

2 B - Winning van delfstoffen 

3 CA - Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en 

tabaksproducten (10, 11, 12) 

4 CB - Vervaardiging van textiel, kleding, leer, lederwaren en 

schoenen (13, 14, 15) 

5 CC - Primaire houtbewerking, vervaardiging van papier en 

drukkerijen (16, 17, 18) 
6 CD - Vervaardiging van cokesovenproducten en 

aardolieverwerking (19) 
7 CE - Vervaardiging van chemische producten (20) 

8 CF - Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en 

producten (21) 

9 CG - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en 

overige niet-metaalhoudende minerale producten (23, 24) 
10 CH - Vervaardiging van metalen in primaire vorm en producten 

van metaal (geen machines en apparaten) (24, 25) 
11 CI - Vervaardiging van computers en van elektronische en 

optische apparatuur (26) 

12 CJ - Vervaardiging van elektrische apparatuur (27) 

13 CK - Vervaardiging van overige machines en apparaten (28) 

14 CL - Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers en 

overige transportmiddelen (29, 30) 

15 CM - Vervaardiging van meubels, overige goederen en reparatie 

en installatie van machines en apparaten (31, 32, 33) 

16 D - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, 

aardgas, stoom en gekoelde lucht 
17 E - Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer 

en sanering 
18 F - Bouwnijverheid 

19 G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 

20 H - Vervoer en opslag 

21 I - Logies, maaltijd- en drankverstrekking 

22 JA - Uitgeverijen; Productie en distributie van films en 

televisieprogramma´s; Verzorgen en uitzenden van radio- en 

televisieprogramma's (58, 59, 60) 23 JB - Telecommunicatie (61) 
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Waarde Label 

24 JC - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van 

informatietechnologie en informatie (62, 63) 

25 K - Financiële instellingen 

26 L - Verhuur van en handel in onroerend goed 

27 MA - Rechtskundige dienstverlening; Holdings; Architecten (69, 

70, 71) 

28 MB - Speur- en ontwikkelingswerk (72) 

29 MC - Reclame en marktonderzoek; Industrieel ontwerp en 

vormgeving; Veterinaire dienstverlening (73, 74, 75) 
30 N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke 

dienstverlening 

31 O - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale 

verzekeringen 

32 P - Onderwijs 

33 QA - Gezondheidszorg (86) 

34 QB - Verpleging, verzorging en begeleiding; Maatschappelijke 

dienstverlening (87, 88) 

35 R - Cultuur, sport en recreatie 

36 S - Overige dienstverlening 

37 T - Huishoudens als werkgever, niet gedifferentieerde productie 

van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 

38 U - Extraterritoriale organisaties en lichamen 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

GPEAflSBI2008R 

Bedrijfsclassificatie 2008 voor de vorige (retro) werkkring 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). Voor werknemers en postdoc's 

worden registraties gebruikt, met uitzondering van degenen die in het buitenland werken. 

Voor hen en voor zelfstandigen wordt het blok bedrijf gevraagd. Beide worden getypeerd 

met behulp van Cascot. 
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GPEAflWrkOndW1 

Onderwijsactiviteiten in de eerste werkkring 

Definitie  

Het percentage van de huidige werktijd besteed aan onderwijs wordt afgeleid voor de eerste 

werkkring. 

Toelichting bij het gebruik  

Aparte afleiding voor de eerste werkkring vanwege de positie van postdoc. Voor postdocs 

wordt er gebruik gemaakt van een hulpvraag: Hoeveel procent van uw werktijd besteedde u 

tijdens u postdoc-traject aan het geven van onderwijs? 1 Geen onderwijsactiviteiten 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen onderwijsactiviteiten 

2 Onderwijsactiviteiten bedragen minder 25 procent 

3 Onderwijsactiviteiten bedragen 25 tot 50 procent 

4 Onderwijsactiviteiten bedragen 50 tot 75 procent 

5 Onderwijsactiviteiten bedragen 75 tot 100 procent 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend 

GPEAflWrkOndW2 

Onderwijsactiviteiten in de tweede werkkring 

Definitie  

Het percentage van de huidige werktijd besteed aan onderwijs wordt afgeleid voor de eerste 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Het percentage van de huidige werktijd besteed aan onderwijs wordt afgeleid voor de tweede 

werkkring. Welk percentage van uw werktijd besteedde u aan het geven van onderwijs? Gaf 

u rond 1 december 2013 onderwijs? Als u zou moeten schatten, hoeveel procent van uw 

werktijd besteedde u dan aan het geven van onderwijs? 

Toelichting bij het gebruik  

Aparte afleiding voor de eerste werkkring vanwege de positie van postdoc. Voor postdocs 

wordt er gebruik gemaakt van een hulpvraag: Hoeveel procent van uw werktijd besteedde u 

tijdens u postdoc-traject aan het geven van onderwijs? 1 Geen onderwijsactiviteiten 2 

Onderwijsactiviteiten bedragen minder 25 procent 3 Onderwijsactiviteiten bedragen 25 tot 

50 procent 4 Onderwijsactiviteiten bedragen 50 tot 75 procent 5 Onderwijsactiviteiten 

bedragen 75 tot 100 procent 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen onderwijsactiviteiten 

2 Onderwijsactiviteiten bedragen minder 25 procent 
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3 Onderwijsactiviteiten bedragen 25 tot 50 procent 

4 Onderwijsactiviteiten bedragen 50 tot 75 procent 

5 Onderwijsactiviteiten bedragen 75 tot 100 procent 

7 niet van toepassing 

8 weigert 

9 Onbekend 

GPEAflBrutoInk 

Persoonlijk primair inkomen in duizenden euro’s (Jaar T) 

Definitie  

Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen 

bedrijfsvoering. Inkomen uit arbeid bestaat uit brutoloon, salaris, tantième en uit de beloning 

van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privé gebruik van 

de auto van de werkgever wordt hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid betreft een bruto 

bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies nog niet in 

mindering zijn gebracht. Inkomen uit vermogen bestaat onder mee uit rente, dividend en de 

opbhrengst van de exploitatie van onroerend goed (waaronder de eigen woning). Betaalde 

rente is met de inkomsten uit vermogen gesaldeerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen 

bedrijfsvoering. Inkomen uit arbeid bestaat uit brutoloon, salaris, tantième en uit de beloning 

van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privé gebruik van 

de auto van de werkgever wordt hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid betreft een bruto 

bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies nog niet in 

mindering zijn gebracht. Inkomen uit vermogen bestaat onder mee uit rente, dividend en de 

opbrengst van de exploitatie van onroerend goed (waaronder de eigen woning). Betaalde 

rente is met de inkomsten uit vermogen gesaldeerd. 

Toelichting bij het gebruik  

9999 Weet niet of onbekend 

GPEAflRelatiePO 

Relatie tussen huidige werk en promotie-onderzoek 

Definitie  

De mate waarin het huidige werk of postdoc aanstelling gerelateerd is aan het promotie 

onderzoek. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Sterk gerelateerd 

2 Deels gerelateerd 

3 Niet gerelateerd 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 
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9 Weet niet of onbekend 

GPEAflLandWrkAW1 

Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is in eerste werkkring 

Definitie  

Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is. 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

GPEAflLandWrkAW2 

Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is in tweede werkkring 

Definitie  

Land waarin respondent voornamelijk werkzaam is. 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

GPEAflLandWrkAR 

Land waarin respondent in de retro werkkring werkzaam was 

Definitie  

Land waarin respondent werkzaam is. 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

GPEAflProvWrkAW1 

Provincie werkzaam eerste werkkring 

Definitie  

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Groningen 

2 Friesland 

3 Drenthe 

4 Overijssel 

5 Flevoland 

6 Gelderland 

7 Utrecht 

8 Noord-Holland 

9 Zuid-Holland 

10 Zeeland 

11 Noord-Brabant 

12 Limburg 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 
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99 Onbekend 

GPEAflProvWrkAW2 

Provincie werkzaam tweede werkkring 

Definitie  

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Groningen 

2 Friesland 

3 Drenthe 

4 Overijssel 

5 Flevoland 

6 Gelderland 

7 Utrecht 

8 Noord-Holland 

9 Zuid-Holland 

10 Zeeland 

11 Noord-Brabant 

12 Limburg 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend 

GPEAflProvWrkAR 

Provincie waarin respondent in de retro werkkring werkzaam was 

Definitie  

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Groningen 

2 Friesland 

3 Drenthe 

4 Overijssel 

5 Flevoland 

6 Gelderland 

7 Utrecht 

8 Noord-Holland 

9 Zuid-Holland 

10 Zeeland 

11 Noord-Brabant 

12 Limburg 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Onbekend 
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GPEAflMobDoc 

Verblijf in het buitenland in de afgelopen tien jaar 

Definitie  

Weergegeven wordt of de respondent in het buitenland verbleef. 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 In het buitenland geweest 

2 Niet in het buitenland geweest 

9 Onbekend 

 

GPEAflMobLand 

Voorgaande land van verblijf: het land (in het buitenland) waar men het meest recent 

verbleef voordat men in Nederland kwam wonen 

Definitie  

Voorgaande land van verblijf: het land (in het buitenland) waar men het meest recent 

verbleef voordat men in Nederland kwam wonen 

Toelichting bij het gebruik  

Het land dat afgeleid moet worden is het land in het buitenland waar men het meest recent 

verbleef voor men in Nederland is komen wonen. In deze afleiding wordt in omgekeerd 

chronologische volgorde gekeken of de variabele ISO_Land is gevuld. Heeft de variabele 

ISO_Land9 een geldige waarde dan is dit het laatste land waar de respondent verbleef. Is dat 

niet geval, dan wordt gekeken naar ISO_Land8, enzovoort. Indien ISO_Land = 999 of 

Land[ii].ISO_Lan is anders dan deze variabele eventueel handmatig coderen. 997 Niet van 

toepassing 998 Weigert 999 Weet niet of onbekend 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

 

GPEAflMobEU27 

Voorgaande land van verblijf was EU-land of niet-EU. 

Definitie  

Voorgaande land van verblijf was in een van de landen van de Europese Unie (EU) of elders. 

Toelichting bij de definitie  

Voorgaande land van verblijf was in een van de 27 landen van de Europese Unie (EU) of 

elders. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Voorgaande land van verblijf was een EU-land 

2 Voorgaande land van verblijf was een niet- EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflMobEU28 

Voorgaande land van verblijf was EU-land of niet-EU. 

Definitie  

Voorgaande land van verblijf was in een van de landen van de Europese Unie (EU) of elders. 

Toelichting bij de definitie  

Voorgaande land van verblijf was in een van de 28 landen van de Europese Unie (EU) of 

elders. 

Toelichting bij het gebruik  

997 Niet van toepassing 998 Weigert 999 Weet niet of onbekend 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Voorgaande land van verblijf was een EU-land 

2 Voorgaande land van verblijf was een niet- EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflMobOECD 

Voorgaande land van verblijf was OECD-land of niet-OECD 

Definitie  

Voorgaande land van verblijf was in een land van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) of elders 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Voorgaande land van verblijf was een OECD-land 

2 Voorgaande land van verblijf was een niet- OECD-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflAantBuit 

Aantal verblijven in het buitenland 

Definitie  

Aantal keren dat men in het buitenland is verbleven (voor een periode van langer dan 3 

maanden) in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 
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Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 

'Onbekend of weet niet'. 

GPEAflAantBuitCat 

Aantal keren dat men in het buitenland is verbleven in de afgelopen 10 jaar 

Definitie  

Aantal keren dat men in het buitenland is verbleven in de afgelopen 10 jaar 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 verblijf in het buitenland 

2 2 tot en met 4 verblijven in het buitenland 

3 5 en meer verblijven in het buitenland 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflDuurB 

Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

in jaren 

Definitie  

Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

in jaren 

GPEAflDuurBCat 

Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

in jaren in vier categorieën 

Definitie  

Totale verblijfsduur in het buitenland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

in jaren in vier categorieën 

Codelijst 

Waarde Label 

1 minder dan 1 jaar 

2 1 tot 2 jaar 

3 2 tot 5 jaar 

4 5 tot 10 jaar 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflRedenMob1 

Reden voor mobiliteit (van en naar Nederland) vanwege promotieonderzoek 
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Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflRedenMob2 

Reden voor mobiliteit (van en naar Nederland) vanwege het einde van uw arbeidscontract 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 
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GPEAflRedenMob3 

Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden van 3 maanden of 

langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflRedenMob4 

Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden van 3 maanden of 

langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

Vanwege betere academische mogelijkheden 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 
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aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflRedenMob5 

Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden van 3 maanden of 

langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

Vanwege familie of persoonlijke redenen 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflRedenMob6 

Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden van 3 maanden of 

langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

Vanwege het einde van uw verblijfsvergunning of visum 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport GPE     88 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflRedenMob7 

Reden voor verblijf in het buitenland (voor een of meerdere perioden van 3 maanden of 

langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 1 januari 2004 tot 1 december 2013 

Vanwege andere redenen 

Definitie  

De variabele geeft een specifieke reden weer voor verblijf in het buitenland (voor een of 

meerdere perioden van 3 maanden of langer) of (terug)keer naar Nederland in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 december 2013. 

Toelichting bij het gebruik  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar verblijf in het buitenland. Daarbij gaat het om de 

afgelopen tien jaar en respondenten kunnen voor maximaal tien keer een verblijf in het 

buitenland opgeven. Per verblijf in het buitenland moeten respondenten aangeven om welke 

reden dit was. Die redenen zijn: 1. Vanwege uw promotieonderzoek 2. Vanwege betere 

academische mogelijkheden 3. Vanwege andere werk gerelateerde of economische redenen 

4. Vanwege vakantie of bezoek aan familie of vrienden 5. Vanwege een medische 

behandeling 6. Vanwege familie of persoonlijke redenen 7. Vanwege andere redenen De 

variabelen GPEAflRedenMob1 tot en met GPEAflRedenMob7 geven deze redenen weer. 

Per variabele kunnen de waarden 0 tot en met 9, 97, 98 en 99 voorkomen. De waarde 0 geeft 

aan dat de betreffende reden niet is aangekruist door de respondent. De waarden 1 tot en met 

9 geven aan voor welk verblijf in het buitenland deze reden van toepassing was. De waarde 

97 betekent "Niet van toepassing", de waarde 98 'Weigert" en de waarde 99 'Onbekend of 

weet niet'. 

GPEAflPlanVNL 

Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent de intentie heeft om uit Nederland te vertrekken. 

Toelichting bij de definitie  

De personen die niet van plan zijn om binnen 12 maanden te vertrekken krijgen de vraag 

voorgelegd binnen hoeveel jaren en maanden ze dan van plan zijn te vertrekken. Deze 
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informatie is niet meegenomen omdat het bij deze respondenten niet gaat om een vertrek 

binnen 12 maanden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken 

2 Geen intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken 

7 niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflPlanVNLPT 

Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken, permanent of tijdelijk 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent de intentie heeft om uit Nederland te vertrekken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Intentie om binnen 12 maanden permanent uit Nederland te 

vertrekken 

2 Intentie om binnen 12 maanden tijdelijk uit Nederland te 

vertrekken 
3 Geen intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken 

7 niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

 

GPEAflPlanVLand 

Land waarheen respondent binnen 12 maanden wil vertrekken 

Definitie  

Deze variabele geeft weer het land waarheen de respondent wil vertrekken. 

Codelijst 

Zie 8_utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\GPE_land.sps 

GPEAflPlanVEU27 

Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een EU-land of niet-EU 

land. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer het land waarheen de respondent wil vertrekken. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 EU-land 

2 Niet- EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflPlanVEU28 

Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een EU-land of niet-EU 

land. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer het land waarheen de respondent wil vertrekken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 EU-land 

2 Niet- EU-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflPlanVOECD 

Intentie om binnen 12 maanden uit Nederland te vertrekken naar een OECD-land of niet-

OECD 

Definitie  

Deze variabele geeft weer het land waarheen de respondent wil vertrekken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 OECD-land 

2 Niet- OECD-land 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend of weet niet 

GPEAflOnderzke 

Werkzaam als onderzoeker (geldt voor alle werkkringen) 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent werkzaam is/was als onderzoeker. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 
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Waarde Label 

8 Weigert 

9 Onbekend 

GPEAflEerdOndz 

Eerder werkzaam als onderzoeker in loopbaan 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent werkzaam is/was als onderzoeker. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

GPEAflDuurWO 

Duur van de huidige/voormalige wetenschappelijke onderzoeksbaan in maanden 

Definitie  

Duur van de huidige/voormalige wetenschappelijke onderzoeksbaan. 

GPEAflTO3Jaar 

Overweging om binnen de komende drie jaar weer onderzoek te gaan doen of leiding te gaan 

geven aan onderzoeksprojecten. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent overweegt om onderzoek te gaan doen of leiding 

te gaan geven aan onderzoeksprojecten. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Onbekend 

GPEAflAantArt 

Aantal artikelen die de gepromoveerde gepubliceerd heeft in de periode 1 januari jaar T-2 

tot1 december jaar T. 

Definitie  

Aantal artikelen gepubliceerd door respondent. 

GPEAflAantBoek 

Aantal boeken die de gepromoveerde gepubliceerd heeft in de periode 1 januari jaar T-2 tot1 

december jaar T. 
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Definitie  

Aantal boeken gepubliceerd door respondent. 

GPEAflAantPatAanvr 

Aantal patenten de gepromoveerde heeft aangevraagd in de periode 1 januari jaar T-2 tot1 

december jaar T. 

Definitie  

Aantal patenten die de respondent heeft aangevraagd . 

GPEAflAantPatProd 

Aantal patenten gelicenseerd op naam van de gepromoveerde in de periode 1 januari jaar T-2 

tot1 december jaar T. 

Definitie  

Aantal patenten gelicenseerd op naam van de respondent. 

GPEAflAantPatTg 

Aantal patenten die de gepromoveerde heeft toegekend gekregen in de periode 1 januari jaar 

T-2 tot1 december jaar T. 

Definitie  

Aantal patenten welke de respondent heeft toegekend gekregen. 

GPEAflEigBedr 

Aantal bedrijven opgericht door gepromoveerde in de periode 1 januari jaar T-2 tot1 

december jaar T. 

Definitie  

Aantal bedrijven of praktijken opgestart door de respondent. 

GPEAflPercOndz 

Percentage tijd dat de respondent onderzoek deed op 1 december jaar T. 

Definitie  

Percentage tijd dat men onderzoek deed op 1 december jaar T. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 997 betekent "Niet van toepassing", de waarde 998 'Weigert" en de waarde 999 

'Onbekend of weet niet'. 

GPEGewGewicht 

Gewicht Gepromoveerdenenquête 

Definitie  

Weegfactor 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

GPE2005-2014V1 Eerste plaatsing 

 


