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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar 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 Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Enquête Beroepsbevolking 1996-2009.” 

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
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/conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

EBB 1996V8 t/m 1999V8; EBB 2000V9 t/m 2001V9; EBB 2002V10 t/m 2004V10;       

EBB 2005V9; EBB 2006V8 en EBB 2007V7 t/m 2009V7 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de jaarbestanden zijn: 

De cijfers over het aantal werknemers met een vaste of een flexibele arbeidsrelatie zijn 

herzien. De herziening is het gevolg van een wijziging voor een specifieke groep 

werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, namelijk de werknemers met een tijdelijk 

contract met uitzicht op een vaste arbeidsrelatie. Door een verbetering in de vragenlijst is 

nu bekend in welke mate zij gedurende het onderzoek switchen naar een vast of ander 

tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever. Door deze verbetering is het nu ook 

mogelijk cijfers samen te stellen over de doorstroom van het totaal aantal werknemers 

met een flexibele arbeidsrelatie naar een vaste arbeidsrelatie. Door de herziening komt het 

totaal aantal mensen met een vaste arbeidsrelatie hoger uit, het totaal aantal met een 

flexibele arbeidsrelatie neemt met datzelfde aantal af en er vindt een verschuiving plaats 

van het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op vast naar andere flexibele 

dienstverbanden. De cijfers zijn vanaf 2003 herzien zodat er een tijdreeks over vaste en 

flexibele arbeidsrelaties beschikbaar blijft. Dit betreft de variabelen: 

EbbAflPosWrkFlex1 Positie in de werkkring (eerste werkkring); 

EbbAflPosWrkFlex2 Positie in de werkkring (tweede werkkring); 

EbbAflPosWrkFlexZzp1 Positie in de werkkring (eerste werkkring); 

EbbAflPosWrkFlexZzp2 Positie in de werkkring (tweede werkkring). 

De variabele RINADRES is gewijzigd in EbbStkRINadres. 

Nieuwe variabelen ten opzichte van de vorige versie: 

EbbStkCBKSoortNrRINadres; EbbStkRinObjectNummer; EbbStkSoortObjectNummer; 

EbbStkLongID; EbbWrkTUitOud1; EbbWrkTZelfWrk1; EbbWrkTUitOud2; 

EbbWrkTZelfWrk2; EbbWrkTUitOud3; EbbWrkTZelfWrk3; EbbOgeTOpleidng; 

EbbOgeGExamUni; EbbOgeGDiploma; EbbOgeGMndEinde; EbbAflWerkloosheidsduur 

en EbbStkHuishoudID. 

 

Vervallen variabelen ten opzichte van de vorige versie: 

EbbAflOndActReg1; EbbAflOndActReg2; EbbAflOndGevReg1; EbbAflOndGevReg2; 

EbbAflOndGevReg3; EbbAflOndGevReg4; EbbAflOndGevReg5 en 

EbbAflOndGevReg6. 

 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

In de bestanden kunnen variabelen leeg zijn. Gedeeltelijk komt dit doordat het  

controlevariabelen zijn. Daarnaast vanwege de harmonisatie waardoor per jaar alle 
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variabelen  zijn opgenomen die in de reeks 1996 t/m 2009 zijn uitgevraagd. Het zijn dan 

variabelen die in dat betreffende jaar niet zijn uitgevraagd. Zie de vragenlijsten EBB 

vanaf 2004 te vinden via: Enquête beroepsbevolking.  

 Alleen volledig responderende huishoudens zijn opgenomen in de bestanden. 

 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. 

 Voor meer informatie zie de korte onderzoeksomschrijving  Enquête 

beroepsbevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van 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 Enquête Beroeps Bevolking 1996-2009. 

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.  

 

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

Microdatabestand 

Een record in het microbestand heeft betrekking op de waarneming van één persoon, 

waarbij (afgeleide) publicatievariabelen en hulpvariabelen gevuld zijn voor personen van 

15 jaar en ouder. Het betreft hier zowel waarnemingen uit de eerste peiling als uit de 

vervolgpeilingen. 

Een record van een persoon wordt geïdentificeerd door het versleuteld persoonsnummer 

(EbbStkPersIDVersleuteld) en een record van een huishouden door het versleuteld 

huishoudennummer (EbbStkWeIDVersleuteld). Deze variabelen kunnen gebruikt worden 

om binnen de EBB waarnemingen uit verschillende peilingen aan elkaar te koppelen of 

om huishoudens af te bakenen. Verder wordt een persoon geïdentificeerd door 

RINPERSOONS en RINPERSOON. Zie hoofdstuk 3 voor een toelichting op deze 

variabelen. 

Populatieafbakening 

De variabelen in dit eindbestand zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). 

De EBB is een doorlopende enquête onder personen van 15 jaar en ouder, die in 

Nederland wonen met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen 

(institutionele bevolking). Het doel van deze enquête is zicht te krijgen op de relatie 

tussen mens en arbeidsmarkt. Hiertoe wordt onder meer informatie verzameld over de 

positie op de arbeidsmarkt van personen en worden demografische kenmerken van 

huishoudens vastgelegd. 

In 1997-1999 is gewerkt aan een ingrijpend herontwerp van de EBB. Een belangrijke 

reden voor het herontwerp was de toenemende vraag naar kwartaalcijfers over de 

arbeidsmarkt. Deze vraag kwam van belangrijke gebruikers zoals het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het Statistisch Bureau 

van de Europese Unie (Eurostat).  

Om met de bestaande EBB nauwkeurige kwartaalcijfers te kunnen leveren, zou het aantal 

enquêtes behoorlijk moeten worden verhoogd. Dit is erg duur en zou bovendien een te 

hoge druk leggen op het enquêtecorps van het CBS. Daarom is gekozen voor een 

aanpassing van het steekproefontwerp. De belangrijkste verandering is dat de EBB van 

een eenmalige enquête bij de respondent thuis is overgegaan naar een roterend 

panelonderzoek. Daarbij worden respondenten eenmaal thuis bezocht door een 

interviewer van het CBS (CAPI; Computer Assisted Personal Interview). Daarna worden 

ze nog viermaal telefonisch her benaderd (CATI; Computer Assisted Telephone 

Interview). Het eerste interview duurt ongeveer een half uur per huishouden. De 

vervolginterviews zijn binnen enkele minuten afgehandeld. Tegelijk met het aanpassen 

van het design is de vragenlijst op enkele punten gewijzigd.  
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Methode van onderzoek 

Voor een gedetailleerde beschrijving van weging, steekproefopzet, en veldwerk van de 

EBB zie: Methodebeschrijving EBB In- en uitstroom van respondenten geschiedt per 

kwartaal door middel van een roterend panelonderzoek (zie plaatje hieronder).  

 

Weging 

Om cijfers te kunnen maken voor de gehele Nederlandse bevolking zijn weegfactoren 

gemaakt die in het bestand worden meegeleverd. Ter verduidelijking volgt hier een 

overzicht van de variabelen welke voor de weging gebruikt dienen te worden: 

- Kwartaalcijfers EBB alle peilingen: 

1996 t/m 2002: EbbGewKwartaalGewicht 

Vanaf 2003: EbbGewKwartaalGewichtA 

- Jaarcijfers EBB alle peilingen:  

1996 t/m 2002: EbbGewJaarGewicht 

Vanaf 2003: EbbGewJaarGewichtA 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/539C5A88-8CA1-42DB-8B24-389C7E7E5D39/0/2012ebbmethodenendefinities2011.pdf
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- Jaarcijfers EBB één peiling: 

Variabelen die slechts in één peiling zijn opgenomen, kunnen worden gewogen met één 

van de onderstaande gewichten. De naamgeving van de gewichten sluit aan op de peiling 

waarin de vragen in het nieuwe design zijn waargenomen.  

- Jaarcijfers EBB 1e peiling: EbbGewJaarGewichtP1 (1996 t/m 2002) of 

EbbGewJaarGewichtP1A (vanaf 2003)  

- Jaarcijfers EBB 2e peiling of 3e peiling: EbbGewJaarGewichtP2A of 

EbbGewJaarGewichtP3A: 

Deze gewichten zijn vanaf 2010 toegevoegd voor de variabelen die in het nieuwe design 

zijn verplaatst naar de tweede of de derde peiling. Voor kwartaal I en II van 2010 zijn de 

gewichten EbbGewJaarGewichtP2A en EbbGewJaarGewichtP3A gevuld met de waarde 

van EbbGewJaarGewichtP1A. Op deze manier is het mogelijk om over dit soort 

variabelen jaarcijfers samen te stellen vanaf 2010 en daarbij toch slechts een weegfactor 

te gebruiken. Door op een volledig bestand dit gewicht te gebruiken, worden automatisch 

de records gewogen die voor de betreffende modules in aanmerking komen. Indien er een 

selectie op de betreffende records gewenst is om bijvoorbeeld op een kleiner bestand te 

kunnen werken, moet geselecteerd worden op de peiling waarin de modules zijn 

opgenomen. Voor kwartaal I en II van 2010 is dat altijd de eerste peiling en voor kwartaal 

III en IV van 2010 en voor de kwartalen van latere jaren is dat de tweede óf de derde 

peiling.  

Gewichten worden alleen toegekend aan volledig responderende huishoudens. Alleen 

deze huishoudens zijn in de bestanden opgenomen. Daarom is de variabele hhresp ook 

niet meer in de bestanden opgenomen.  

Naast de hierboven genoemde weegfactoren zijn ook de volgende weegfactoren in het 

bestand opgenomen:  

- EbbGewStartgewP1: voor trekkingskans gecorrigeerd startgewicht in de eerste 

peiling (niet gebruiken voor publicatie) 

- EbbGewMaandgewicht: per maand toegekende gewichten (niet gebruiken voor 

publicatie) 

- EbbGewKwartaalgewichtLong: weegfactoren voor longitudinale analyses van 

kwartaal op kwartaal (toepasbaar op personen met waarnemingen in twee 

opeenvolgende kwartalen, vanaf 2003) 

- EbbGewJaargewichtLong: weegfactoren voor longitudinale analyses van jaar op jaar 

(toepasbaar op personen met waarnemingen in twee opeenvolgende jaren, vanaf 

2002). 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van dit onderwerp  

Onderstaand volgt een lijst van de variabelen in het microdatabestand.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONS 

 

A1 

  Soort identificatiecode   

2  RINPERSOON 

 

A9 

  Identificatienummer   

3  EbbAflJaar 

 

F4 

  Jaar van publicatieperiode.   

4  EbbAflKwartaal 

 

F1 

  Kwartaal van publicatieperiode.   

5  EbbAflMaand 

 

F2 

  Maand van publicatieperiode.   

6  EbbStkPublicatiePeriode 

 

F6 

  Publicatieperiode.   

7  EbbStkOnderzoekID 

 

F6 

  Nummer onderzoek (EBB_oud=15 {<= 2010} & EBB_HPE=70 
{2010 t/m 2013} & EBB_mixed=15 {miv 2012}). 

  

8  EbbStkAandHsNr 

 

F1 

  AandHsNr.   

9  EbbStkUitzJr 

 

A2 

  Uitzetjaar.   

10  EbbStkUitzMnd 

 

A2 

  Uitzetmaand.   

11  EbbStkAdresNrVersleuteld 

 

A9 

  Versleuteld Adresnummer.   

12  EbbStkAandNr 

 

A1 

  AandNr.   

13  EbbStkHHoudNr 

 

A1 

  HHoudNr.   

14  EbbStkStprEenh 

 

A14 

  Steekproefeenheid.   

15  EbbStkHhNrPanVersleuteld 

 

A18 

  Versleuteld huishoudnummer panel.   

16  EbbStkPrsNrPanVersleuteld 

 

A18 

  Versleuteld persoonsnummer panel.   

17  EbbStkWeIDVersleuteld 

 

A9 

  Versleuteld huishoudnummer.   

18  EbbStkHuishoudID 

 

A32 

  Huishoudnummer (omzetting EbbStkWeIDVersleuteld naar 32 
posities). 

  

19  EbbStkPeilingnummer 

 

F2 

  Peilingnummer.   

20  EbbImpHuishouden 

 

F1 

  Geeft aan of het huishouden geïmputeerd is (afhankelijk van 
leeftijd alle huishoudleden) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
21  EbbStkRINadres 

 

A9 

  RINadres.   

22  EbbStkCBKSoortNrRINadres 

 

A1 

  Geeft aan of EbbStkRINAdres verrind is of niet   

23  EbbStkRinObjectNummer 

 

A32 

  RinObjectNummer   

24  EbbStkSoortObjectNummer 

 

A1 

  SoortObjectNummer   

25  EbbStkRegelNr 

 

F1 

  Regelnummer.   

26  EbbStkPersIDVersleuteld 

 

A9 

  Versleuteld persoonsnummer.   

27  EbbStkLongID 

 

A32 

  Versleuteld huishoudnummer (omzetting 
EbbStkPersIDVersleuteld naar 32 posities). 

  

28  EbbAlgPResp 

 

F1 

  Persoonsrespons.   

29  EbbAlgEnqEE 

 

F2 

  Eeuwaanduiding van de enquêtedatum.   

30  EbbAlgEnqJJ 

 

F2 

  Jaartal van de enquêtedatum.   

31  EbbAlgEnqMM 

 

F2 

  Maand van de enquêtedatum.   

32  EbbAlgEnqDD 

 

F2 

  Dag van de enquêtedatum.   

33  EbbAlgCodemode 

 

F2 

  Code Interview Mode.   

34  EbbHhbAantalPP 

 

F2 

  Aantal personen in het huishouden.   

35  EbbHhbHHKern 

 

F1 

  STEL VAST: Hoe is het huishouden samengesteld?   

36  EbbHhbMV 

 

F1 

  Geslacht.   

37  EbbAflPLHH 

 

F2 

  Plaats huishouden.   

38  EbbHhbGebJaar 

 

F4 

  Geboortejaar.   

39  EbbHhbGebMaand 

 

F2 

  Geboortemaand.   

40  EbbAflLft 

 

F3 

  Leeftijd in jaren.   

41  EbbHhbBurgSt 

 

F1 

  Burgerlijke staat.   

42  EbbHhbNational 

 

F2 

  Nationaliteit (meest voorkomende nationaliteiten).   

43  EbbCdlNatKode 

 

A4 

  Code nationaliteit.   

44  EbbHhbGebLand 

 

F2 

  Geboorteland (meest voorkomende geboortelanden).   

45  EbbCdlGebKode 

 

A4 

  Code geboorteland.   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
46  EbbHhbImmigDat 

 

F4 

  Jaar waarin persoon in Nederland is komen wonen.   

47  EbbAlgOpProxi 

 

F1 

  Beantwoord persoon zelf de vragen of een ander lid van het 
huishouden? 

  

48  EbbWrkDiplMil 

 

F1 

  Bent u dienstplichtig militair in eerste oefening, of vervult U 
vervangende dienstplicht? 

  

49  EbbWrkBetwerk 

 

F1 

  Heeft persoon op dit moment betaald werk?   

50  EbbWrkEenMeerW 

 

F1 

  Hebben de betaalde werkzaamheden betrekking op één 
werkkring, of op meer dan één? 

  

51  EbbWrkZelfstan 

 

F1 

  Is persoon werkzaam in eigen bedrijf?   

52  EbbWrkMeewerk 

 

F1 

  Is persoon werkzaam in bedrijf van partner/familielid?   

53  EbbWrkNWrkkr 

 

F1 

  In hoeveel werkkringen is persoon werkzaam?   

54  EbbAflAantWerk 

 

F1 

  Afleiding aantal werkkringen.   

55  EbbAflBetWrkNu 

 

F1 

  Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet.   

56  EbbWrkSindsWjr1 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 1?   

57  EbbWrkSindsMnd1 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 1?   

58  EbbAflSindsDat1 

 

A8 

  Sinds welke datum werkzaam in werkkring 1?   

59  EbbWrkWanWerk1 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 1   

60  EbbWrkLanger1J1 

 

F1 

  Werkt persoon langer dan 1 jaar in werkkring 1?   

61  EbbAflHoelanGel1 

 

F6 

  Globaal aantal dagen geleden aanvang werkkring 1.   

62  EbbWrkTUitOud1 

 

F1 

  Had persoon deze werkkring ook al in de vorige peiling?   

63  EbbWrkTZelfWrk1 

 

F1 

  De vorige keer werkte persoon bij <werknaam 1>. Is dat nog 
steeds zo? 

  

64  EbbWrkSindsWjr2 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 2?   

65  EbbWrkSindsMnd2 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 2?   

66  EbbAflSindsDat2 

 

A8 

  Sinds welke datum werkzaam in werkkring 2?   

67  EbbWrkWanWerk2 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 2   

68  EbbWrkLanger1J2 

 

F1 

  Werkt persoon langer dan 1 jaar in werkkring 2?   

69  EbbAflHoelanGel2 

 

F6 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Globaal aantal dagen geleden aanvang werkkring 2.   

70  EbbWrkTUitOud2 

 

F1 

  Had persoon deze werkkring ook al in de vorige peiling?   

71  EbbWrkTZelfWrk2 

 

F1 

  De vorige keer werkte persoon bij <werknaam 2>. Is dat nog 
steeds zo? 

  

72  EbbWrkSindsWjr3 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 3?   

73  EbbWrkSindsMnd3 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 3?   

74  EbbAflSindsDat3 

 

A8 

  Sinds welke datum werkzaam in werkkring 3?   

75  EbbWrkWanWerk3 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 3   

76  EbbWrkLanger1J3 

 

F1 

  Werkt persoon langer dan 1 jaar in werkkring 3?   

77  EbbAflHoelanGel3 

 

F6 

  Globaal aantal dagen geleden aanvang werkkring 3.   

78  EbbWrkTUitOud3 

 

F1 

  Had persoon deze werkkring ook al in de vorige peiling?   

79  EbbWrkTZelfWrk3 

 

F1 

  De vorige keer werkte persoon bij <werknaam 3>. Is dat nog 
steeds zo? 

  

80  EbbAflArbRel1 

 

F2 

  Afleiding arbeidsrelatie werkkring 1.   

81  EbbWrkWrknemer1 

 

F1 

  Werkt persoon als werknemer in werkkring 1?   

82  EbbWrkBedrPrak1 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 1 werkzaam in bedrijf of praktijk?   

83  EbbWrkBetaling1 

 

F1 

  Krijgt persoon in werkkring 1 loon of salaris of is de betaling 
anders geregeld? 

  

84  EbbAflArbRel2 

 

F2 

  Afleiding arbeidsrelatie werkkring 2.   

85  EbbWrkWrknemer2 

 

F1 

  Werkt persoon als werknemer in werkkring 2?   

86  EbbWrkBedrPrak2 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 2 werkzaam in bedrijf of praktijk?   

87  EbbWrkBetaling2 

 

F1 

  Krijgt persoon in werkkring 2 loon of salaris of is de betaling 
anders geregeld? 

  

88  EbbAflArbRel3 

 

F2 

  Afleiding arbeidsrelatie werkkring 3.   

89  EbbWrkWrknemer3 

 

F1 

  Werkt persoon als werknemer in werkkring 3?   

90  EbbWrkBedrPrak3 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 3 werkzaam in bedrijf of praktijk?   

91  EbbWrkBetaling3 

 

F1 

  Krijgt persoon in werkkring 3 loon of salaris of is de betaling 
anders geregeld? 

  

92  EbbWrkVastDnst1 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Is persoon in werkkring 1 in vaste dienst?   

93  EbbWrkBijzCatWrk1 

 

F1 

  Persoon werkt in werkkring 1 als:   

94  EbbWrkSubBaan1 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 in een door de overheid gecreëerde 
speciale baan? 

  

95  EbbWrkWlkRegl1 

 

F1 

  Via welke regeling werkt persoon in werkkring 1   

96  EbbWrkTijdVast1 

 

F1 

  Is met persoon bij werkkring 1 afgesproken dat persoon bij goed 
functioneren in vaste dienst komt? 

  

97  EbbWrkAfspDuur1 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 1 aangenomen voor een bepaalde, vooraf 
vastgestelde periode? 

  

98  EbbWrkDuurTijd1 

 

F1 

  Voor hoelang is persoon aangenomen in werkkring 1?   

99  EbbWrkHoevJrDnst1 

 

F2 

  Voor hoeveel hele jaren is persoon aangenomen in werkkring 1?   

100  EbbWrkHoevMndDnst1 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden is persoon aangenomen in werkkring 1?   

101  EbbWrkDuurVerw1 

 

F1 

  Hoelang verwacht persoon in totaal in werkkring 1 te werken?   

102  EbbWrkVastDnst2 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 2 in vaste dienst?   

103  EbbWrkBijzCatWrk2 

 

F1 

  Persoon werkt in werkkring 2 als:   

104  EbbWrkSubBaan2 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 2 in een door de overheid gecreëerde 
speciale baan? 

  

105  EbbWrkWlkRegl2 

 

F1 

  Via welke regeling werkt persoon in werkkring 2   

106  EbbWrkTijdVast2 

 

F1 

  Is met persoon bij werkkring 2 afgesproken dat persoon bij goed 
functioneren in vaste dienst komt? 

  

107  EbbWrkAfspDuur2 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 2 aangenomen voor een bepaalde, vooraf 
vastgestelde periode? 

  

108  EbbWrkDuurTijd2 

 

F1 

  Voor hoelang is persoon aangenomen in werkkring 2?   

109  EbbWrkHoevJrDnst2 

 

F2 

  Voor hoeveel hele jaren is persoon aangenomen in werkkring 2?   

110  EbbWrkHoevMndDnst2 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden is persoon aangenomen in werkkring 2?   

111  EbbWrkDuurVerw2 

 

F1 

  Hoelang verwacht persoon in totaal in werkkring 2 te werken?   

112  EbbWrkVastDnst3 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 3 in vaste dienst?   

113  EbbWrkBijzCatWrk3 

 

F1 

  Persoon werkt in werkkring 3 als:   

114  EbbWrkSubBaan3 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Werkt persoon in werkkring 3 in een door de overheid gecreëerde 

speciale baan? 
  

115  EbbWrkWlkRegl3 

 

F1 

  Via welke regeling werkt persoon in werkkring 3   

116  EbbWrkTijdVast3 

 

F1 

  Is met persoon bij werkkring 3 afgesproken dat persoon bij goed 
functioneren in vaste dienst komt? 

  

117  EbbWrkAfspDuur3 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 3 aangenomen voor een bepaalde, vooraf 
vastgestelde periode? 

  

118  EbbWrkDuurTijd3 

 

F1 

  Voor hoelang is persoon aangenomen in werkkring 3?   

119  EbbWrkHoevJrDnst3 

 

F2 

  Voor hoeveel hele jaren is persoon aangenomen in werkkring 3?   

120  EbbWrkHoevMndDnst3 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden is persoon aangenomen in werkkring 3?   

121  EbbWrkDuurVerw3 

 

F1 

  Hoelang verwacht persoon in totaal in werkkring 3 te werken?   

122  EbbWrkVastUren1 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 1 in dienst voor een vast aantal uren?   

123  EbbWrkPeriode1 

 

F1 

  Wat is de gemakkelijkste manier om het aantal uren dat persoon 
in werkkring 1 werkt op te geven? 

  

124  EbbWrkUrDnst1 

 

F5 

  Voor hoeveel (les)uren per <EBBWRKPERIODE1> in werkkring 1 
is persoon in dienst? 

  

125  EbbWrkHoevGem1 

 

F5 

  Hoeveel uur werkt persoon gemiddeld per 
<EBBWRKPERIODE1> in werkkring 1? 

  

126  EbbWrkDgnMnd1 

 

F1 

  Op hoeveel dagen heeft persoon de vorige maand in werkkring 1 
gewerkt? (gevuld tot en met 2012) 

  

127  EbbWrkPerDag1 

 

F2 

  Hoeveel uren heeft persoon gemiddeld per gewerkte dag gewerkt 
in werkkring 1? 

  

128  EbbWrkUrenGlob1 

 

F1 

  Om hoeveel uur gaat het in werkkring 1?   

129  EbbWrkDuurAfw 

 

F1 

  Hoe lang heeft persoon in totaal niet gewerkt in werkkring 1?   

130  EbbWrkOntvSal 

 

F1 

  Wordt persoon nog wel door de werkgever doorbetaald in de vorm 
van loon, salaris of een uitkering in werkkring 1? 

  

131  EbbWrkPercSal 

 

F1 

  Hoeveel procent van zijn loon of salaris ontvangt persoon nu nog 
in werkkring 1? 

  

132  EbbAflUren1 

 

F2 

  Afleiding arbeidsduur in uren per week, van werkkring 1.   

133  EbbWrkUrRefWk1 

 

F2 

  Hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 1?   

134  EbbWrkRefWkNietWrk 

 

F2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Wat was de reden waarom persoon vorige week niet heeft 

gewerkt in werkkring 1? 
  

135  EbbWrkRefWkMeerWrk 

 

F1 

  Wat was de reden waarom persoon vorige week meer uren heeft 
gewerkt dan normaal in werkkring 1? 

  

136  EbbWrkRefWkMinderWrk 

 

F2 

  Wat was de reden waarom persoon vorige week minder uren 
heeft gewerkt dan normaal in werkkring 1? 

  

137  EbbWrkVastUren2 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 2 in dienst voor een vast aantal uren?   

138  EbbWrkPeriode2 

 

F1 

  Wat is de gemakkelijkste manier om het aantal uren dat persoon 
in werkkring 2 werkt op te geven? 

  

139  EbbWrkUrDnst2 

 

F5 

  Voor hoeveel (les)uren per <EBBWRKPERIODE2> in werkkring 2 
is persoon in dienst? 

  

140  EbbWrkHoevGem2 

 

F5 

  Hoeveel uren werkt persoon gemiddeld per 
<EBBWRKPERIODE2> in werkkring 2? 

  

141  EbbWrkDgnMnd2 

 

F1 

  Op hoeveel dagen heeft persoon de vorige maand in werkkring 2 
gewerkt? (gevuld tot en met 2012) 

  

142  EbbWrkPerDag2 

 

F2 

  Hoeveel uren heeft persoon gemiddeld per gewerkte dag gewerkt 
in werkkring 2? 

  

143  EbbWrkUrenGlob2 

 

F1 

  Om hoeveel uur gaat het in werkkring 2   

144  EbbAflUren2 

 

F2 

  Afleiding arbeidsduur in uren per week, van werkkring 2.   

145  EbbWrkUrRefWk2 

 

F2 

  Hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 2?   

146  EbbWrkVastUren3 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 3 in dienst voor een vast aantal uren?   

147  EbbWrkPeriode3 

 

F1 

  Wat is de gemakkelijkste manier om het aantal uren dat persoon 
in werkkring 3 werkt op te geven? 

  

148  EbbWrkUrDnst3 

 

F5 

  Voor hoeveel (les)uren per <EBBWRKPERIODE3> in werkkring 3 
is persoon in dienst? 

  

149  EbbWrkHoevGem3 

 

F5 

  Hoeveel uren werkt persoon gemiddeld per 
<EBBWRKPERIODE3> in werkkring 3? 

  

150  EbbWrkDgnMnd3 

 

F1 

  Op hoeveel dagen heeft persoon de vorige maand in werkkring 
gewerkt? (gevuld tot en met 2012) 

  

151  EbbWrkPerDag3 

 

F2 

  Hoeveel uren heeft persoon gemiddeld per gewerkte dag gewerkt 
in werkkring 3? 

  

152  EbbWrkUrenGlob3 

 

F1 

  Om hoeveel uur gaat het in werkkring 3   

153  EbbAflUren3 

 

F2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Afleiding arbeidsduur in uren per week, van werkkring 3.   

154  EbbAflUrenWerk 

 

F2 

  Afleiding totaal aantal werkuren betaald.   

155  EbbWrkOuderVlf 

 

F1 

  Heeft persoon al eens gebruik gemaakt van een 
ouderschapsverlofregeling? 

  

156  EbbWrkKindOud 

 

F1 

  Voor hoeveel kinderen jonger dan 9 jaar heeft persoon reeds 
ouderschapsverlof opgenomen? 

  

157  EbbWrkStartOud 

 

F1 

  Is persoon met het laatste ouderschapsverlof begonnen na vorig 
jaar? 

  

158  EbbWrkUrenOud 

 

F2 

  Voor hoeveel uur per week had persoon ouderschapsverlof?   

159  EbbWrkMndOud 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden had persoon ouderschapsverlof?   

160  EbbWrkBetOud 

 

F1 

  Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever?   

161  EbbWrkOudrVlf 

 

F1 

  Hebt u momenteel misschien ouderschapsverlof in deze 
werkkring? 

  

162  EbbWrkUrnOud 

 

F2 

  Hoeveel uur per week   

163  EbbWrkWekenOud 

 

F2 

  Hoeveel weken hebt u in totaal ouderschapsverlof in deze 
werkkring? 

  

164  EbbWrkVerzuim 

 

F1 

  Heeft persoon vorige week in werkkring 1 vanwege ziekte niet of 
minder gewerkt? 

  

165  EbbWrkNDagziek 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen heeft persoon vorige week in werkkring 1 
niet/minder gewerkt vanwege ziekte? 

  

166  EbbWrkDuurZiek 

 

F1 

  Hoelang is persoon ziek geweest?   

167  EbbWrkHoevJrZiek 

 

F2 

  Hoeveel hele jaren is persoon ziek geweest?   

168  EbbWrkHoevMndZiek 

 

F2 

  Hoeveel maanden is persoon ziek geweest?   

169  EbbWrkOverwerk 

 

F1 

  Moet persoon wel eens overwerken?   

170  EbbWrkOverwComp 

 

F1 

  Hoe worden de overwerkuren gecompenseerd?   

171  EbbWrkHuiswerk 

 

F1 

  Neemt persoon wel eens werk mee naar huis?   

172  EbbWrkHuiswComp 

 

F1 

  Hoe worden de thuiswerk uren gecompenseerd?   

173  EbbWrkOverwUur 

 

F3 

  Hoeveel uur heeft persoon de vorige week overgewerkt of thuis 
gewerkt? 

  

174  EbbWrkCompGldP 

 

F3 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Hoeveel van de overwerk/thuiswerk uren worden in geld 

gecompenseerd? 
  

175  EbbWrkOverwerkT 

 

F1 

  Heeft persoon vorige week overgewerkt?   

176  EbbWrkHuiswerkT 

 

F1 

  Heeft persoon vorige week werk mee naar huis genomen?   

177  EbbWrkOverwUurT 

 

F3 

  Hoeveel uur heeft persoon toen overgewerkt of thuis gewerkt?   

178  EbbWrkCompGldT 

 

F3 

  Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd?   

179  EbbWrkPloegenD 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 in ploegendienst?   

180  EbbWrkNPloeg 

 

F1 

  Hoeveel ploegen telt de ploegendienst?   

181  EbbWrkAvond 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 wel eens  s avonds, dat wil zeggen 
tussen 7 uur  s avonds en 12 uur  s nachts? 

  

182  EbbWrkNacht 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 wel eens  s nachts, dat wil zeggen 
tussen 12 uur  s nachts en 6 uur  s morgens? 

  

183  EbbWrkZaterdag 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 wel eens op zaterdag?   

184  EbbWrkZondag 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 wel eens op zondag?   

185  EbbWrkVastWrkA1 

 

F1 

  Gaat persoon in werkking 1 doorgaans naar een vast adres om te 
werken? 

  

186  EbbWrkStartAdr1 

 

F1 

  Heeft persoon in werkkring 1 één adres waar hij gewoonlijk naar 
toe gaat om van daaruit te gaan werken? 

  

187  EbbWrkThuisWrk1 

 

F1 

  Werkt u misschien het merendeel van uw werktijd thuis (1e 
werkkring)? 

  

188  EbbWrkWaarWrk1 

 

F1 

  Waar werkt persoon in deze werkkring doorgaans?   

189  EbbWrkWrkBasis1 

 

F1 

  Gaat persoon doorgaans rechtstreeks van zijn/haar woonadres 
naar die verschillende plaatsen of gaat persoon eerst naar e 

  

190  EbbWrkWoonWrk1 

 

F1 

  Is dat dan:   

191  EbbWrkOokThuis1 

 

F1 

  Verricht persoon doorgaans ook thuis werkzaamheden voor deze 
werkkring? 

  

192  EbbWrkTeleWerkA1 

 

F1 

  Gebruikt persoon thuis voor dit werk een telefoon en een 
computer (1e werkkring)? 

  

193  EbbWrkTeleWerkB1 

 

F1 

  Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken 
van een telefoon en een computer (1e werkkring)? 

  

194  EbbWrkCodPltsWW1 

 

A4 

  In welke plaats ligt dat adres?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
195  EbbWrkCodLndWW1 

 

A4 

  ENQ.: Start codeermodule door naam van het land in te toetsen.   

196  EbbWrkNDagen1 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon naar dat adres van 
werkkring 1? 

  

197  EbbWrkVanWoonA1 

 

F1 

  Gaat persoon doorgaans op die dagen van het woonadres naar 
dat adres van werkkring 1? 

  

198  EbbWrkOpgvnTh1 

 

F1 

  Kunt u aangeven voor werkkring 1 hoe laat persoon doorgaans 
van huis gaat en hoe laat persoon na het werk weer thuis kom 

  

199  EbbWrkVertrek1 

 

A8 

  Hoe laat gaat persoon dan doorgaans van huis naar werkkring 1?   

200  EbbWrkThuis1 

 

A8 

  En hoe laat komt persoon na het werk weer thuis van werkkring 
1? 

  

201  EbbWrkReisTijd1 

 

F6.2 

  Hoelang reist persoon meestal per dag heen en terug naar dat 
adres van werkkring 1? 

  

202  EbbWrkAfstand1 

 

F7.2 

  Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres van 
werkkring 1 in kilometers? 

  

203  EbbWrkVervoerM1 

 

F2 

  Hoe legt persoon het grootste deel van die afstand van werkkring 
1 af? 

  

204  EbbWrkCarpool1 

 

F1 

  Carpoolt persoon wel eens als persoon naar dat adres van 
werkkring 1 gaat? 

  

205  EbbWrkDgnPerWk1 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon gewoonlijk naar 
werkkring 1? 

  

206  EbbWrkVastWrkA2 

 

F1 

  Gaat persoon in werkking 2 doorgaans naar een vast adres om te 
werken? 

  

207  EbbWrkStartAdr2 

 

F1 

  Heeft persoon in werkkring 2 één adres waar hij gewoonlijk naar 
toe gaat om van daaruit te gaan werken? 

  

208  EbbWrkThuisWrk2 

 

F1 

  Werkt u misschien het merendeel van uw werktijd thuis (2e 
werkkring)? 

  

209  EbbWrkWaarWrk2 

 

F1 

  Waar werkt persoon in deze werkkring doorgaans?   

210  EbbWrkWrkBasis2 

 

F1 

  Gaat persoon doorgaans rechtstreeks van zijn/haar woonadres 
naar die verschillende plaatsen of gaat persoon eerst naar e 

  

211  EbbWrkWoonWrk2 

 

F1 

  Is dat dan:   

212  EbbWrkOokThuis2 

 

F1 

  Verricht persoon doorgaans ook thuis werkzaamheden voor deze 
werkkring? 

  

213  EbbWrkTeleWerkA2 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Gebruikt persoon thuis voor dit werk een telefoon en een 

computer (2e werkkring)? 
  

214  EbbWrkTeleWerkB2 

 

F1 

  Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken 
van een telefoon en een computer (2e werkkring)? 

  

215  EbbWrkNDagen2 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon naar dat adres van 
werkkring 2? 

  

216  EbbWrkAfstand2 

 

F7.2 

  Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres van 
werkkring 2 in kilometers? 

  

217  EbbWrkVervoerM2 

 

F2 

  Hoe legt persoon het grootste deel van die afstand van werkkring 
2 af? 

  

218  EbbWrkCarpool2 

 

F1 

  Carpoolt persoon wel eens als persoon naar dat adres van 
werkkring 2 gaat? 

  

219  EbbWrkDgnPerWk2 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon gewoonlijk naar 
werkkring 2? 

  

220  EbbWrkVastWrkA3 

 

F1 

  Gaat persoon in werkking 3 doorgaans naar een vast adres om te 
werken? 

  

221  EbbWrkStartAdr3 

 

F1 

  Heeft persoon in werkkring 3 één adres waar hij gewoonlijk naar 
toe gaat om van daaruit te gaan werken? 

  

222  EbbWrkThuisWrk3 

 

F1 

  Werkt u misschien het merendeel van uw werktijd thuis (3e 
werkkring)? 

  

223  EbbWrkWaarWrk3 

 

F1 

  Waar werkt persoon in deze werkkring doorgaans?   

224  EbbWrkWrkBasis3 

 

F1 

  Gaat persoon doorgaans rechtstreeks van zijn/haar woonadres 
naar die verschillende plaatsen of gaat persoon eerst naar e 

  

225  EbbWrkWoonWrk3 

 

F1 

  Is dat dan:   

226  EbbWrkOokThuis3 

 

F1 

  Verricht persoon doorgaans ook thuis werkzaamheden voor deze 
werkkring? 

  

227  EbbWrkTeleWerkA3 

 

F1 

  Gebruikt persoon thuis voor dit werk een telefoon en een 
computer (3e werkkring)? 

  

228  EbbWrkTeleWerkB3 

 

F1 

  Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken 
van een telefoon en een computer (3e werkkring)? 

  

229  EbbWrkNDagen3 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon naar dat adres van 
werkkring 3? 

  

230  EbbWrkAfstand3 

 

F7.2 

  Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres van 
werkkring 3 in kilometers? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
231  EbbWrkVervoerM3 

 

F2 

  Hoe legt persoon het grootste deel van die afstand van werkkring 
3 af? 

  

232  EbbWrkCarpool3 

 

F1 

  Carpoolt persoon wel eens als persoon naar dat adres van 
werkkring 3 gaat? 

  

233  EbbWrkDgnPerWk3 

 

F5.2 

  Op hoeveel dagen per week gaat persoon gewoonlijk naar 
werkkring 3? 

  

234  EbbWrkMensDnst1 

 

F1 

  Heeft in werkkring 1 de werkgever van persoon meer mensen in 
dienst of is persoon de enige? 

  

235  EbbWrkSoortKan1 

 

F1 

  Kan aangegeven worden in wat voor soort bedrijven of 
instellingen persoon in werkkring 1 werkt? 

  

236  EbbWrkVestGeh1 

 

F1 

  Bestaat het bedrijf van werkkring 1 waar persoon in dienst is uit 
meerdere onderdelen of vestigingen? 

  

237  EbbWrkOmvangVest1 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in de vestiging van 
werkkring 1 waar persoon werkt? 

  

238  EbbWrkOmvanGeh1 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele 
bedrijf van werkkring 1? 

  

239  EbbWrkWrkABdf1 

 

F1 

  Is het adres van werkkring 1 waar persoon werkt een adres van 
het bedrijf? 

  

240  EbbWrkCodePlB1 

 

A4 

  Wat is de plaatsnaam waar het bedrijf van werkkring 1 ligt?   

241  EbbWrkLandB1 

 

A4 

  Wat is het land waar het bedrijf van werkkring 1 ligt?   

242  EbbWrkGehVest1 

 

F1 

  Is op dat adres het gehele bedrijf van werkkring 1 gevestigd of 
een onderdeel of vestiging? 

  

243  EbbWrkOndHfdV1 

 

F1 

  Is dat onderdeel van werkkring 1 de hoofdvestiging in Nederland?   

244  EbbWrkEignVst1 

 

F1 

  Is dit dezelfde naam als die van het gehele bedrijf (werkkring 1)?   

245  EbbWrkBdrfInst1 

 

F1 

  Persoon werkt bij een (werkkring 1):   

246  EbbWrkSBI1 

 

A6 

  ...   

247  EbbWrkBedrSectorA1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

248  EbbWrkBedrSectorB1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

249  EbbWrkBedrSectorC1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

250  EbbWrkBedrSectorD1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

251  EbbWrkBedrSectorE1 

 

F1 
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  Welke sector (werkkring 1)?   

252  EbbWrkBedrVervoer1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

253  EbbWrkBedrFinan1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

254  EbbWrkBedrHandel1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

255  EbbWrkBedrGezo1 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 1)?   

256  EbbWrkBedrIndusA1 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 1)?   

257  EbbWrkBedrIndusB1 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 1)?   

258  EbbWrkCodePlB2 

 

A4 

  In welke plaats ligt het bedrijf m.b.t. de 1e werkkring van persoon?   

259  EbbWrkLandB2 

 

A4 

  In welk land ligt het bedrijf m.b.t. de 1e werkkring van persoon?   

260  EbbWrkMeerBedr1 

 

F1 

  Verricht persoon in werkkring 1 de betaalde werkzaamheden 
voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedr 

  

261  EbbWrkPersonel1 

 

F1 

  Heeft persoon personeel in dienst in werkkring 1?   

262  EbbWrkBedrOmvZ1 

 

F1 

  Hoeveel mensen heeft persoon in werkkring 1 ongeveer in totaal 
in dienst? 

  

263  EbbWrkGmcAIBD2 

 

A4 

  ...   

264  EbbWrkMensDnst2 

 

F1 

  Heeft in werkkring 2 de werkgever van persoon meer mensen in 
dienst of is persoon de enige? 

  

265  EbbWrkSoortKan2 

 

F1 

  Kan aangegeven worden in wat voor soort bedrijven of 
instellingen persoon in werkkring 2 werkt? 

  

266  EbbWrkVestGeh2 

 

F1 

  Bestaat het bedrijf van werkkring 2 waar persoon in dienst is uit 
meerdere onderdelen of vestigingen? 

  

267  EbbWrkOmvangVest2 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in de vestiging van 
werkkring 2 waar persoon werkt? 

  

268  EbbWrkOmvanGeh2 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele 
bedrijf van werkkring 2? 

  

269  EbbWrkBdrfInst2 

 

F1 

  Persoon werkt bij een (werkkring 2):   

270  EbbWrkSBI2 

 

A6 

  ...   

271  EbbWrkBedrSectorA2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

272  EbbWrkBedrSectorB2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

273  EbbWrkBedrSectorC2 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Welke sector (werkkring 2)?   

274  EbbWrkBedrSectorD2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

275  EbbWrkBedrSectorE2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

276  EbbWrkBedrVervoer2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

277  EbbWrkBedrFinan2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

278  EbbWrkBedrHandel2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

279  EbbWrkBedrGezo2 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 2)?   

280  EbbWrkBedrIndusA2 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 2)?   

281  EbbWrkBedrIndusB2 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 2)?   

282  EbbWrkMeerBedr2 

 

F1 

  Verricht persoon in werkkring 2 de betaalde werkzaamheden 
voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedr 

  

283  EbbWrkPersonel2 

 

F1 

  Heeft persoon personeel in dienst in werkkring 2?   

284  EbbWrkBedrOmvZ2 

 

F1 

  Hoeveel mensen heeft persoon in werkkring 2 ongeveer in totaal 
in dienst? 

  

285  EbbWrkGmcAIBD3 

 

A4 

  ...   

286  EbbWrkMensDnst3 

 

F1 

  Heeft in werkkring 3 de werkgever van persoon meer mensen in 
dienst of is persoon de enige? 

  

287  EbbWrkSoortKan3 

 

F1 

  Kan aangegeven worden in wat voor soort bedrijven of 
instellingen persoon in werkkring 3 werkt? 

  

288  EbbWrkVestGeh3 

 

F1 

  Bestaat het bedrijf van werkkring 3 waar persoon in dienst is uit 
meerdere onderdelen of vestigingen? 

  

289  EbbWrkOmvangVest3 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in de vestiging van 
werkkring 3 waar persoon werkt? 

  

290  EbbWrkOmvanGeh3 

 

F1 

  Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele 
bedrijf van werkkring 3? 

  

291  EbbWrkBdrfInst3 

 

F1 

  Persoon werkt bij een (werkkring 3):   

292  EbbWrkSBI3 

 

A6 

  ...   

293  EbbWrkBedrSectorA3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

294  EbbWrkBedrSectorB3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

295  EbbWrkBedrSectorC3 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Welke sector (werkkring 3)?   

296  EbbWrkBedrSectorD3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

297  EbbWrkBedrSectorE3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

298  EbbWrkBedrVervoer3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

299  EbbWrkBedrFinan3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

300  EbbWrkBedrHandel3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

301  EbbWrkBedrGezo3 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 3)?   

302  EbbWrkBedrIndusA3 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 3)?   

303  EbbWrkBedrIndusB3 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van (werkkring 3)?   

304  EbbWrkMeerBedr3 

 

F1 

  Verricht persoon in werkkring 3 de betaalde werkzaamheden 
voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedr 

  

305  EbbWrkPersonel3 

 

F1 

  Heeft persoon personeel in dienst in werkkring 3?   

306  EbbWrkBedrOmvZ3 

 

F1 

  Hoeveel mensen heeft persoon in werkkring 3 ongeveer in totaal 
in dienst? 

  

307  EbbWrkBwcAIBR 

 

A6 

  Bewerkingscode (gevuld tot en met 2012).   

308  EbbWrkLeiding 

 

F1 

  Geeft persoon in dit beroep of deze functie (werkkring 1) leiding 
aan medewerkers? 

  

309  EbbWrkNLeidW 

 

F1 

  Aan hoeveel mensen geeft persoon leiding in werkkring 1?   

310  EbbWrkLeidingZ 

 

F1 

  Houdt persoon zich in werkkring 1 hoofdzakelijk bezig met 
leidinggeven of toezicht houden 

  

311  EbbAlgWillKeur 

 

F1 

  Welke module van arbeidsomstandigheden krijgen alle personen 
binnen een huishouden afgenomen 

  

312  EbbAlgTydsdruk 

 

F1 

  Moet persoon in werkkring 1 onder hoge tijdsdruk werken?   

313  EbbAlgBeeldsch 

 

F1 

  Werkt persoon in werkkring 1 achter een beeldscherm?   

314  EbbAlgKracht 

 

F1 

  Doet persoon in werkkring 1 werk waarbij veel kracht gezet moet 
worden? 

  

315  EbbAlgLawaai 

 

F1 

  Is er op de werkplek van persoon in werkkring 1 zoveel lawaai dat 
hij hard moet praten om zichzelf verstaanbaar te maken 

  

316  EbbAlgVoertuig 

 

F1 

  Maakt persoon in werkkring 1 bij zijn werk gebruik van een 
vrachtauto, heftruck, bulldozer, grasmaaier of een dergelijk 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
317  EbbAlgTrilling 

 

F1 

  Maakt persoon in werkkring 1 bij zijn werk gebruik van een 
gereedschap of apparaat dat trillingen veroorzaakt? 

  

318  EbbAlgWerktempo 

 

F1 

  Moet persoon in werkkring 1 in een hoog tempo werken?   

319  EbbAlgWrkTmRgl 

 

F1 

  Kan persoon in werkkring 1 zelf het werktempo regelen?   

320  EbbAlgWrkVrlof 

 

F1 

  Kan persoon in werkkring 1 verlof opnemen wanneer hij dat zelf 
wil? 

  

321  EbbAlgConflKla 

 

F1 

  Komt persoon in werkkring 1 door zijnw werk in conflictsituaties 
met klanten, patiënten, leerlingen of burgers? 

  

322  EbbAlgSfeerWrk 

 

F1 

  Vindt persoon in werkkring 1 de onderlinge sfeer op het werk 
goed? 

  

323  EbbAlgConfColl 

 

F1 

  Heeft persoon in werkkring 1 conflicten met zijn collega 
s/medewerkers? 

  

324  EbbAlgTevrLeid 

 

F1 

  Is persoon in werkkring 1 tevreden over de leiding?   

325  EbbAlgConfLeid 

 

F1 

  Heeft persoon in werkkring 1 conflicten met de leiding?   

326  EbbAlgChemi 

 

F1 

  Zijn er op de werkplek van persoon in werkkring 1 dampen 
aanwezig van oplosmiddelen uit verf, inkt of lijm? 

  

327  EbbAlgUitlaat 

 

F1 

  Zijn er op de werkplek van persoon in werkkring 1 uitlaatgassen 
aanwezig van auto s, heftrucks of andere machines of app 

  

328  EbbAlgAGas 

 

F1 

  Zijn er eventueel andere hinderlijke gassen of dampen aanwezig 
op de werkplek van persoon in werkkring 1? 

  

329  EbbAlgOrg 

 

F1 

  Is er op de werkplek van persoon in werkkring 1 stof van meel, 
hout of graan aanwezig die hij kan inademen? 

  

330  EbbAlgAnOrga 

 

F1 

  Is er op de werkplek van persoon in werkkring 1 stof van steen of 
cement aanwezig die hij kan inademen? 

  

331  EbbAlgAStof 

 

F1 

  Is er op de werkplek van persoon in werkkring 1 stof van andere 
materialen aanwezig die hij kan inademen? 

  

332  EbbAlgSchoonm 

 

F1 

  Maakt persoon in werkkring 1 tijdens zijn werk gebruik van 
middelen die de huid kunnen irriteren? 

  

333  EbbAlgBiolog 

 

F1 

  Komt persoon in werkkring 1 tijdens zijn werk in aanraking met 
dieren? 

  

334  EbbAlgSchimmel 

 

F1 

  Komt persoon in werkkring 1 tijdens zijn werk in aanraking met 
afval van groente, fruit of planten of met etensresten? 

  

335  EbbAlgOorDop 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Gebruikt persoon in werkkring 1 bij zijn werk gehoorbeschermers, 

zoals bijvoorbeeld oorkappen of oordopjes? 
  

336  EbbZknWilWerk 

 

F1 

  Zou persoon op dit moment betaald werk willen hebben?   

337  EbbZknDuurHalf 

 

F1 

  Gaat het om een baan voor korter of langer dan een half jaar?   

338  EbbZknBeginNw 

 

A8 

  Wanneer begint persoon?   

339  EbbZknUrenGa 

 

F2 

  Hoeveel uur per week gaat persoon in totaal werken?   

340  EbbZknVoorkeur 

 

F1 

  Komt dat overeen met de voorkeur van persoon?   

341  EbbZknRedenA 

 

F1 

  Wat is de voornaamste reden waarom persoon nu geen betaald 
werk (van 12 uur of meer per week) wil of kan hebben? 

  

342  EbbZknRedenB 

 

F1 

  Wat is de voornaamste reden waarom persoon nu geen betaald 
werk van 12 uur of meer per week wilt hebben? 

  

343  EbbZknAanpWerk 

 

F1 

  Acht persoon zich eventueel in staat om te werken met 
aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden? 

  

344  EbbZknWil12Ur 

 

F1 

  Zou persoon 12 uur of meer per week willen werken?   

345  EbbZknWilUrWk 

 

F2 

  Hoeveel uur per week zou persoon in totaal willen werken?   

346  EbbZknEigenBdf 

 

F1 

  Persoon heeft gezegd dat hij/zij <EBBZKNWILURWK> / 12 uur of 
meer wil gaan werken. Wil persoon dat doen in een eigen bed 

  

347  EbbZknKunnStrt 

 

F1 

  Op welke termijn zou persoon <EBBZKNWILURWK> kunnen 
gaan werken of kunnen beginnen? 

  

348  EbbZknVerwStrt 

 

F1 

  Wanneer verwacht persoon dat zijn bedrijf daadwerkelijk van start 
gaat? 

  

349  EbbZknAfrond11 

 

F1 

  Heeft persoon die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: --> 

  

350  EbbZknAfrond12 

 

F1 

  Heeft persoon die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: --> 

  

351  EbbZknAfrond13 

 

F1 

  Heeft persoon die periode nodig om iets af te ronden in verband 
met: --> 

  

352  EbbZknAfrond21 

 

F1 

  Of is dat in verband met: -->   

353  EbbZknAfrond22 

 

F1 

  Of is dat in verband met: -->   

354  EbbZknAfrond23 

 

F1 

  Of is dat in verband met: -->   

355  EbbZknAfgel4W 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft persoon de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te 

komen (van 12 uur of meer per week)? 
  

356  EbbZknRedenen 

 

F1 

  Wat is de voornaamste reden waarom persoon nu geen betaald 
werk (van 12 uur of meer per week) wil of kan hebben? 

  

357  EbbZknSrtZorgW1 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

358  EbbZknSrtZorgW2 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

359  EbbZknSrtZorgW3 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

360  EbbZknMeerMind 

 

F1 

  Zou persoon binnen 6 maanden meer of minder willen gaan 
werken, aangenomen dat zijn verdiensten dan ook veranderen? 

  

361  EbbZknUurGa 

 

F2 

  Hoeveel uur per week gaat persoon werken?   

362  EbbZknUurWil 

 

F2 

  Hoeveel uur per week zou persoon willen werken?   

363  EbbZknIsDatBij 

 

F1 

  Is dat in (één of meer van) zijn huidige werkkring(en)?   

364  EbbZknStappen 

 

F1 

  Heeft persoon in (één of meer van) uw huidige werkkring(en) in de 
afgelopen 6 maanden stappen ondernomen om dat te reali 

  

365  EbbZknKanDat 

 

F1 

  Kan persoon meer/minder gaan werken?   

366  EbbZknVerander 

 

F1 

  Zou persoon op dit moment van werkkring willen veranderen?   

367  EbbZknIvmOntsl 

 

F1 

  Is dat in verband met dreigend ontslag?   

368  EbbZknVastBaan 

 

F1 

  Wil persoon een vaste baan hebben?   

369  EbbZknByHuidig 

 

F1 

  Wil persoon dat in (één of meer van) zijn huidige werkkring(en)?   

370  EbbZknZichtOp 

 

F1 

  Is daar zicht op?   

371  EbbZknRedenver 

 

F2 

  Wat is de voornaamste reden waarom persoon binnen 6 maanden 
stopt met werken? 

  

372  EbbZknRedParNw 

 

F1 

  Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd 
baan. Persoon stopt binnen 6 maanden met werken vanwege 

  

373  EbbZknRedenPT 

 

F1 

  Wat is de reden dat persoon op dit moment 32 uur of minder 
werkt? 

  

374  EbbZknSrtZorgM1 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

375  EbbZknSrtZorgM2 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

376  EbbZknSrtZorgM3 

 

F1 

  Gaat het dan om zorg voor: -->   

377  EbbZknWrkKomen 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Heeft persoon het afgelopen half jaar iets gedaan om aan (ander) 

werk te komen? 
  

378  EbbZknAf4Wk 

 

F1 

  En in de afgelopen 4 weken?   

379  EbbZknWeinResV 

 

F1 

  Is dat omdat persoon daar weinig resultaat van verwacht?   

380  EbbZknGedaanEB1 

 

F1 

  Wat heeft persoon de afgelopen vier weken gedaan? -->   

381  EbbZknGedaanEB2 

 

F1 

  Wat heeft persoon de afgelopen vier weken gedaan? -->   

382  EbbZknGedaanEB3 

 

F1 

  Wat heeft persoon de afgelopen vier weken gedaan? -->   

383  EbbZknGedaanEB4 

 

F1 

  Wat heeft persoon de afgelopen vier weken gedaan? -->   

384  EbbZknGedaanEB5 

 

F1 

  Wat heeft persoon de afgelopen vier weken gedaan? -->   

385  EbbZknInterNa 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken personeelsadvertenties 
op het Internet nagekeken? 

  

386  EbbZknInterRe 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken gereageerd op 
personeelsadvertenties op Internet? 

  

387  EbbZknNakijk 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken personeelsadvertenties, 
niet via Internet, nagekeken? 

  

388  EbbZknReageren 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken gereageerd op 
personeelsadvertenties, niet via Internet? 

  

389  EbbZknAssessm 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een sollicitatiegesprek 
gevoerd of een assessment gedaan? 

  

390  EbbZknWerkgVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij werkgevers 
geïnformeerd? 

  

391  EbbZknFamilVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij familie, vrienden of 
relaties geïnformeerd? 

  

392  EbbZknArbBurVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij het arbeidsbureau 
(CWI) geïnformeerd? 

  

393  EbbZknUitzBVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij een uitzendbureau 
geïnformeerd, of zich laten inschrijven? 

  

394  EbbZknOpenCV 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een open sollicitatiebrief 
geschreven? 

  

395  EbbZknBedrijfsdag 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een bedrijfsdag bezocht?   

396  EbbZknHoevJrZoek 

 

F2 

  Hoelang is persoon op zoek naar werk (Hoeveel hele jaren)?   

397  EbbZknHoevMndZoek 

 

F2 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Hoelang is persoon op zoek naar werk (Hoeveel maanden)?   

398  EbbZeuAfgel4W 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan 
werk te komen? 

  

399  EbbZeuArbBurVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij het Centrum voor werk 
en inkomen (voorheen arbeidsbureau) geïnformeerd? 

  

400  EbbZeuInterNa 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken personeelsadvertenties 
via Internet nagekeken? 

  

401  EbbZeuInterRe 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken gereageerd op 
personeelsadvertenties via Internet? 

  

402  EbbZeuNakijk 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken personeelsadvertenties, 
niet via Internet, nagekeken? 

  

403  EbbZeuReageren 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken gereageerd op 
personeelsadvertenties, niet via Internet? 

  

404  EbbZeuAssessm 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een sollicitatiegesprek 
gevoerd of een assessment gedaan? 

  

405  EbbZeuWerkgVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij werkgevers 
geïnformeerd? 

  

406  EbbZeuFamilVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij familie, vrienden of 
relaties geïnformeerd? 

  

407  EbbZeuUitzBVra 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken bij een uitzendbureau 
geïnformeerd, of zich laten inschrijven? 

  

408  EbbZeuOpenCV 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een open sollicitatiebrief 
geschreven? 

  

409  EbbZeuBedrijfsdag 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen vier weken een bedrijfsdag bezocht?   

410  EbbZeuBaanEB 

 

F1 

  Als persoon een baan aangeboden krijgt of persoon kan een 
eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou persoon kunnen beg 

  

411  EbbZknGebrOpv 

 

F1 

  Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde 
kinderopvang of oppas? 

  

412  EbbZknProbOpv 

 

F1 

  Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem?   

413  EbbZknGebrZorg 

 

F1 

  Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg?   

414  EbbZknProbZorg 

 

F1 

  Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem?   

415  EbbAflLangstGel 

 

F5 

  Globaal aantal dagen geleden aanvang langste werkkring.   

416  EbbAflWelkLang 

 

F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
  Welke van de (max. drie) werkkringen het langst in werkzaam?   

417  EbbAflKort1Jr 

 

F1 

  Werkt korter dan 1 jaar in baan van 12 uur of meer?   

418  EbbAflStartHuidig 

 

F1 

  Afleiding startmoment in huidige werkkringen (van 12 uur of meer 
per week). 

  

419  EbbAflOoitGew 

 

F1 

  Persoon heeft ooit een substantiële baan gehad of heeft dat 
momenteel. 

  

420  EbbWrkSndsWjr1 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 1?   

421  EbbWrkSndsMnd1 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 1?   

422  EbbWrkSndsWjr2 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 2?   

423  EbbWrkSndsMnd2 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 2?   

424  EbbWrkSndsWjr3 

 

F4 

  Sinds welk jaar werkt persoon in werkkring 3?   

425  EbbWrkSndsMnd3 

 

F2 

  Sinds welke maand werkt persoon in werkkring 3?   

426  EbbRtrHoevJrEinde 

 

F2 

  Hoe lang is persoon op zoek naar werk geweest voordat persoon 
in <werkkring ( >= 12 uur, waarin langste werkzaam)> begon 

  

427  EbbRtrHoevMndEinde 

 

F2 

  STEL VAST: Hoeveel hele MAANDEN.   

428  EbbRtrOoitWrk 

 

F1 

  Heeft persoon hiervoor/ooit een betaalde werkkring gehad (van 12 
uur of meer per week), waarin persoon langer dan 1 jaar 

  

429  EbbRtrStopJaar 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die werkkring gestopt (of minder dan 
12 uur gaan werken)? 

  

430  EbbRtrStopMnd 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die werkkring gestopt (of minder 
dan 12 uur gaan werken)? 

  

431  EbbRtrRedenNw 

 

F1 

  De voornaamste reden waarom persoon nu niet werkt(/minder 
dan 12 uur werkt) is vanwege <EBBZKNREDENEN>. Is dat ook 
de re 

  

432  EbbRtrRedenGestopt 

 

F2 

  Wat is/was de voornaamste reden waarom persoon toen is 
gestopt (of minder dan 12 uur is gaan werken)? 

  

433  EbbRtrStrtJaar 

 

F4 

  In welk jaar is persoon daar begonnen?   

434  EbbRtrVanwPens 

 

F1 

  Is persoon gestopt of minder dan 12 uur gaan werken vanwege 
pensioen of VUT? 

  

435  EbbRtrRedPens 

 

F2 

  Wat was voor u de belangrijkste aanleiding om op dat moment 
met pensioen te gaan of vervroegd uit te treden? 

  

436  EbbRtaRUrVorigJ 

 

F1 
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  Werkte persoon vorig jaar (maand t-1) in werkkring 1 hetzelfde 

aantal uren als nu? 
  

437  EbbRtaRUrColl 

 

F1 

  Zijn de arbeidsuren van persoon gewijzigd vanwege een 
collectieve regeling, zoals ATV, ADV? 

  

438  EbbRtaRPeriode 

 

F1 

  Wat is voor persoon de gemakkelijkste manier om het aantal uren 
dat persoon toen werkte op te geven? 

  

439  EbbRtaRHoevGem 

 

F5 

  Hoeveel uur/lesuren werkte persoon gemiddeld per 
<EBBRTARPERIODE>? 

  

440  EbbRtaRUrenGlob 

 

F1 

  Weet persoon dan of het ging om:   

441  EbbRtaRVastDnst 

 

F1 

  Werkte persoon een jaar geleden in werkkring 1 ook al in vaste 
dienst? 

  

442  EbbAflRArbRel 

 

F2 

  Afleiding arbeidsrelatie Retro.   

443  EbbRtbRWrknemer 

 

F1 

  Werkte persoon 12 maanden geleden als werknemer?   

444  EbbRtbRBedrPrak 

 

F1 

  Was persoon 12 maanden geleden dan werkzaam in het bedrijf of 
de praktijk? 

  

445  EbbRtbRBetaling 

 

F1 

  Kreeg persoon 12 maanden geleden loon of salaris of was de 
betaling anders geregeld? 

  

446  EbbRtbRVastDnst 

 

F1 

  Was persoon 12 maanden geleden toen in vaste dienst?   

447  EbbRtbRTijdVast 

 

F1 

  Was met persoon afgesproken dat hij bij goed functioneren in 
vaste dienst zou komen in de werkkring van 12 maanden geled 

  

448  EbbRtbRAfspDuur 

 

F1 

  Was persoon 12 maanden geleden aangenomen voor een 
bepaalde, vooraf vastgestelde periode? 

  

449  EbbRtbRDuurTijd 

 

F1 

  Voor hoelang was persoon in de werkkring van 12 maanden 
geleden dan aangenomen? 

  

450  EbbRtbHoevJr 

 

F2 

  Voor hoeveel hele jaren was persoon in de werkkring van 12 
maanden geleden aangenomen? 

  

451  EbbRtbHoevMnd 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden was persoon in de werkkring van 12 
maanden geleden aangenomen? 

  

452  EbbRtbRPeriode 

 

F1 

  Wat is voor persoon de gemakkelijkste manier om het aantal uren 
(dat persoon toen in de werkkring van 12 maanden geleden 

  

453  EbbRtbRHoevGem 

 

F5 

  Hoeveel uur/lesuur werkte persoon gemiddeld per 
<EBBRTBRPERIODE> in de werkkring van 12 maanden 
geleden? 

  

454  EbbRtbRUrenGlob 

 

F1 
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  Weet persoon dan of het ging om:   

455  EbbRtbGmcAIBD 

 

A4 

  ...   

456  EbbRtbRMensDnst 

 

F1 

  Had de werkgever van persoon meer mensen in dienst of was 
persoon de enige? 

  

457  EbbRtbRVestGeh 

 

F1 

  Bestond het bedrijf waar persoon twaalf maanden geleden in 
dienst was uit meerdere onderdelen of vestigingen? 

  

458  EbbRtbROmvangVest 

 

F1 

  Hoeveel mensen werkten er ongeveer in totaal in de vestiging 
waar persoon twaalf maanden geleden werkte? 

  

459  EbbRtbROmvanGeh 

 

F1 

  Hoeveel mensen werkten er ongeveer in totaal in het gehele 
bedrijf? 

  

460  EbbRtbRBdrfInst 

 

F1 

  Werkte persoon twaalf maanden geleden bij een:   

461  EbbRtbBedrSectorA 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

462  EbbRtbBedrSectorB 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

463  EbbRtbBedrSectorC 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

464  EbbRtbBedrSectorD 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

465  EbbRtbBedrSectorE 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

466  EbbRtbBedrSecVervoer 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

467  EbbRtbBedrSecFinan 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

468  EbbRtbBedrSecHandel 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

469  EbbRtbBedrSecGezo 

 

F1 

  Welke sector (werkkring 12 maanden geleden)?   

470  EbbRtbBedrSecIndusA 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van werkkring 12 maanden geleden   

471  EbbRtbBedrSecIndusB 

 

F1 

  Productie en/of verwerking van werkkring 12 maanden geleden   

472  EbbRtbRMeerBedr 

 

F1 

  Verrichtte persoon 12 maanden geleden de betaalde 
werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor 
mee 

  

473  EbbRtbRSoortKan 

 

F1 

  Kan aangegeven worden voor wat voor soort bedrijven of 
instellingen persoon twaalf maanden geleden werkte? 

  

474  EbbRtbRPersonel 

 

F1 

  Had persoon twaalf maanden geleden personeel in dienst?   

475  EbbRtbRBedrOmvZ 

 

F1 

  Hoeveel mensen had persoon twaalf maanden geleden ongeveer 
in totaal in dienst? 
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476  EbbRtbBwcAIBR 

 

A6 

  Bewerkingscode beroep retro.   

477  EbbRtbLeiding 

 

F1 

  Gaf persoon in dit beroep of deze functie leiding aan 
medewerkers? 

  

478  EbbRtbNLeidW 

 

F1 

  Aan hoeveel mensen gaf persoon leiding in werkkring?   

479  EbbRtcRGewrkt12 

 

F1 

  Heeft persoon een jaar geleden, d.w.z. in [maand t-12] vorig jaar, 
betaald werk verricht? 

  

480  EbbRtcRPeriode 

 

F1 

  STEL VAST: Gewerkte uren per:   

481  EbbRtcRPerWeek 

 

F1 

  Hoeveel uur werkte persoon gemiddeld per week in [maand t-12]?   

482  EbbRtcRPerMaand 

 

F1 

  Hoeveel uur werkte persoon in [maand t-12]?   

483  EbbRtcREenMeerW 

 

F1 

  Hadden de betaalde werkzaamheden van persoon in [maand t-12] 
betrekking op één werkkring of op meer dan één? 

  

484  EbbRtcRUitzndkr 

 

F1 

  Werkte persoon in [maand t-12] daar als uitzendkracht?   

485  EbbRtcRLeidingL 

 

F1 

  Heeft persoon in [maand t-12] een leidinggevende functie gehad?   

486  EbbRtcRNLeidL 

 

F1 

  Aan hoeveel personen gaf persoon in [maand t-12] leiding?   

487  EbbRtcRVastDnst 

 

F1 

  Was persoon in [maand t-12] toen in vaste dienst?   

488  EbbRtcRTijdVast 

 

F1 

  Was met persoon afgesproken dat hij bij goed functioneren in 
vaste dienst zou komen (werkrking in [maand t-12])? 

  

489  EbbRtcRAfspDuur 

 

F1 

  Was persoon in [maand t-12] toen in dienst voor een bepaalde, 
vooraf vastgestelde periode? 

  

490  EbbRtcRDuurTijd 

 

F1 

  Voor hoelang was persoon in [maand t-12] in dienst?   

491  EbbRtcHoevJr 

 

F2 

  Voor hoeveel hele jaren was persoon in [maand t-12] in dienst?   

492  EbbRtcHoevMnd 

 

F2 

  Voor hoeveel maanden was persoon in [maand t-12] in dienst?   

493  EbbRtrWrk12Tot 

 

F1 

  Voor hoelang heeft persoon vanaf zijn 15e betaald werk gehad 
(voor ten minste 12 uur per week)? 

  

494  EbbRtrHoevJrn 

 

F6.2 

  Voor hoeveel jaren heeft persoon vanaf zijn 15e betaald werk 
gehad (voor ten minste 12 uur per week)? 

  

495  EbbRtrWerkloos 

 

F1 

  Is persoon vanaf zijn 15e ooit werkloos geweest?   

496  EbbRtrHoelWrkl 

 

F1 

  Hoelang is persoon tot nu toe in totaal werkloos geweest, vanaf 
zijn 15e? 

  

497  EbbRtrArbeidsO 

 

F1 
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  Is persoon vanaf zijn 15e ooit arbeidsongeschikt geweest?   

498  EbbRtrHoelArbO 

 

F1 

  Hoelang is persoon tot nu toe in totaal arbeidsongeschikt 
geweest, vanaf zijn 15e? 

  

499  EbbAlgHandicap 

 

F1 

  Heeft persoon last van één of meer langdurige ziekten, 
aandoeningen of handicaps? 

  

500  EbbAlgGewricht 

 

F1 

  Heeft persoon last van rug- of gewrichtsklachten?   

501  EbbAlgMigraine 

 

F1 

  Heeft persoon last van migraine of ernstige hoofdpijn?   

502  EbbAlgHartVaat 

 

F1 

  Heeft persoon last van hart- of vaatziekten?   

503  EbbAlgAstma 

 

F1 

  Heeft persoon last van bronchitis, astma of CARA?   

504  EbbAlgMaagDarm 

 

F1 

  Heeft persoon last van maag- of darmstoornissen?   

505  EbbAlgSuiker 

 

F1 

  Heeft persoon last van suikerziekte?   

506  EbbAlgHuid 

 

F1 

  Heeft persoon last van ernstige huidziekten?   

507  EbbAlgPsych 

 

F1 

  Heeft persoon last van psychische klachten?   

508  EbbAlgGehoor 

 

F1 

  Heeft persoon last van gehoorproblemen?   

509  EbbAlgArmen 

 

F1 

  Heeft persoon last van problemen met armen of handen, ook 
artritis, reuma en RSI? 

  

510  EbbAlgBenen 

 

F1 

  Heeft persoon last van problemen met benen of voeten, ook 
artritis, reuma en RSI? 

  

511  EbbAlgRugNek 

 

F1 

  Heeft persoon last van problemen met rug of nek, ook artritis, 
reuma en RSI? 

  

512  EbbAlgEpilepsie 

 

F1 

  Heeft persoon last van epilepsie?   

513  EbbAlgProg 

 

F1 

  Heeft persoon last van levensbedreigende ziekten, zoals kanker, 
HIV, MS, Parkinson, etc.? 

  

514  EbbAlgWelziek 

 

A40 

  Van welke ziekte heeft persoon last van   

515  EbbAlgBelem 

 

F1 

  Wordt persoon door zijn ziekte(s)/aandoening(en)/handicap(s) 
belemmerd bij het uitvoeren van zijn werk? 

  

516  EbbAlgVerkrijg 

 

F1 

  Denkt persoon door zijn gezondheid belemmerd te worden bij het 
verkrijgen van werk? 

  

517  EbbAlgAanpas1 

 

F1 

  Zijn er in verband met de gezondheid van persoon de afgelopen 
12 maanden aanpassingen verricht in zijn werkplek of werkz 

  

518  EbbAlgAanpas2 

 

F1 
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  Zijn er volgens persoon aanpassingen nodig in verband met zijn 

gezondheid? 
  

519  EbbAlgWelkaan1 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

520  EbbAlgWelkaan2 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

521  EbbAlgWelkaan3 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

522  EbbAlgWelkaan4 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

523  EbbAlgWelkaan5 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

524  EbbAlgWelkaan6 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

525  EbbAlgWelkaan7 

 

F2 

  Waarin zijn er aanpassingen verricht/nodig?   

526  EbbAlgVeroorz 

 

F1 

  Waardoor is de ziekte of aandoening veroorzaakt?   

527  EbbAlgWerkvero 

 

F1 

  In welke werkkring is de ziekte of aandoening veroorzaakt?   

528  EbbAlgOngeval 

 

F1 

  Heeft u de afgelopen 12 maanden een ongeval gehad tijdens het 
werk? 

  

529  EbbAlgAantOng 

 

F2 

  STEL VAST: Aantal ongevallen   

530  EbbAlgMaandOng 

 

F2 

  In welke maand heeft hetVrgTekst bedrijfsongeval 
plaatsgevonden? 

  

531  EbbAlgLetsel 

 

F1 

  Heeft u bij dit bedrijfsongeval letsel opgelopen?   

532  EbbAlgSortLet11 

 

F1 

  Welk soort letsel heeft u opgelopen bij dit bedrijfsongeval? Was 
dat: --> 

  

533  EbbAlgSortLet12 

 

F1 

  Welk soort letsel heeft u opgelopen bij dit bedrijfsongeval? Was 
dat: --> 

  

534  EbbAlgSortLet13 

 

F1 

  Welk soort letsel heeft u opgelopen bij dit bedrijfsongeval? Was 
dat: --> 

  

535  EbbAlgSortLet14 

 

F1 

  Welk soort letsel heeft u opgelopen bij dit bedrijfsongeval? Was 
dat: --> 

  

536  EbbAlgSortLet15 

 

F1 

  Welk soort letsel heeft u opgelopen bij dit bedrijfsongeval? Was 
dat: --> 

  

537  EbbAlgSortLet21 

 

F1 

  Was het dan: -->   

538  EbbAlgSortLet22 

 

F1 

  Was het dan: -->   

539  EbbAlgSortLet23 

 

F1 

  Was het dan: -->   

540  EbbAlgSortLet24 

 

F1 
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  Was het dan: -->   

541  EbbAlgSortLet25 

 

F1 

  Was het dan: -->   

542  EbbAlgNietGew 

 

F1 

  Heeft u een periode niet gewerkt na dit ongeval?   

543  EbbAlgThuisOng 

 

F1 

  Hoelang heeft (tot nu toe) niet gewerkt na dit ongeval?   

544  EbbAlgWerkBed 

 

F1 

  STEL VAST: In welke werkkring heeft het ongeval 
plaatsgevonden? 

  

545  EbbOgeTOpleidng 

 

F1 

  Persoon volgde de vorige keer de opleiding [naam, soort 
onderwijs, richting, vak, studierichting]. Volgt persoon die nog 

  

546  EbbOgeGExamUni 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

547  EbbOgeGDiploma 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

548  EbbOgeGMndEinde 

 

F2 

  In welke maand heeft persoon het laatste examen afgelegd, is 
persoon gestopt met de opleiding/cursus, zijn de lessen beë 

  

549  EbbOacOpleid 

 

F1 

  Volgt persoon op dit moment een opleiding of cursus op een 
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? 

  

550  EbbOacOplJaren 

 

F1 

  Duurt deze opleiding/cursus korter of langer dan 6 maanden?   

551  EbbOacVerwDuur 

 

F1 

  Hoelang verwacht persoon er over te doen: Korter of langer dan 6 
maanden? 

  

552  EbbOacOplVierW 

 

F1 

  Heeft persoon de afgelopen 4 weken een opleiding/cursus 
gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd? 

  

553  EbbOacSoortOpl 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

554  EbbOacOplCat 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

555  EbbOacAanvang 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met deze opleiding/cursus begonnen?   

556  EbbOacMndBegin 

 

F2 

  En in welke maand?   

557  EbbOacVolDeelT 

 

F1 

  Volgt persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

558  EbbOacDuurOpl 

 

F1 

  Hoe lang duurt de opleiding in totaal?   

559  EbbOacKlas3 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

560  EbbOacFaseUni 

 

F1 

  In welke studiefase bevindt persoon zich?   

561  EbbOacContUVE 

 

F2 

  Hoeveel uur per week heeft persoon gemiddeld les/college?   
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562  EbbOacSchrift 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedt persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding/cursus? 

  

563  EbbOacRedenVE 

 

F1 

  Is persoon de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?   

564  EbbOacVerpl 

 

F1 

  Is persoon de opleiding/cursus gaan volgen omdat de 
opleiding/cursus verplicht was? 

  

565  EbbOacPromotie 

 

F1 

  Is persoon de opleiding/cursus gaan volgen Om promotie te 
kunnen maken? 

  

566  EbbOacAndrWerk 

 

F1 

  Is persoon de opleiding/cursus gaan volgen om ander werk te 
kunnen doen? 

  

567  EbbOacKansWerk 

 

F1 

  Is persoon de opleiding/cursus gaan volgen om de kans op werk 
te vergroten? 

  

568  EbbOacBelReVE 

 

F1 

  Wat was de belangrijkste reden?   

569  EbbOacBetVE 

 

F1 

  Betaalt persoon de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf?   

570  EbbOacWieBetVE 

 

F1 

  Wie betaalt de cursus/opleiding?   

571  EbbOacStage 

 

F1 

  Is uw werk een onderdeel van uw opleiding?   

572  EbbOacStudieV 

 

F1 

  Heeft persoon voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, 
d.w.z. verlof waarbij het loon van persoon normaal wordt 

  

573  EbbOacStudWrkt 

 

F1 

  Volgt persoon deze opleiding/cursus onder werktijd?   

574  EbbOacBetStud 

 

F1 

  Volgt persoon die opleiding/cursus grotendeels of helemaal of 
juist grotendeels in eigen tijd? 

  

575  EbbOacStVUrDg1 

 

F1 

  Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel 
studieverlof persoon heeft? --> 

  

576  EbbOacStVUrDg2 

 

F1 

  Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel 
studieverlof persoon heeft? --> 

  

577  EbbOacUurWeek 

 

F6.2 

  STEL VAST: Aantal uren per week Uren per week.   

578  EbbOacDagJaar 

 

F6.1 

  STEL VAST: Aantal dagen in dit jaar.   

579  EbbOacOmvDgStV 

 

F6.2 

  Hoeveel uur betaald studieverlof heeft persoon gemiddeld op zo`n 
dag? 

  

580  EbbOacDuurVE 

 

F1 

  Hoelang duurt de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot 
einddatum? 

  

581  EbbOacNdagVE 

 

F1 

  Hoeveel dagen duurt de opleiding/cursus?   
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582  EbbOacBedrOpl 

 

F1 

  Wordt de opleiding/cursus gegeven of georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van uw bedrijf of instelling? 

  

583  EbbOacUrenOpl 

 

F1 

  STEL VAST : Is dat per.   

584  EbbOacSoiAION 

 

F7 

  Soi-code (ADD IN ONDERWIJS).   

585  EbbOacOplnrAION 

 

F6 

  Opleidingsnummer (ADD IN ONDERWIJS).   

586  EbbOacItemNaam1AION 

 

A1 

  ItemNaam1AION   

587  EbbOacItemNaam2AION 

 

A1 

  ItemNaam2AION   

588  EbbOgeOplNaLONL 

 

F1 

  Heeft persoon na de lagere school of de basisschool een 
opleiding of cursus gevolgd waarmee persoon langer dan 6 
maanden 

  

589  EbbOgeNKlasLO 

 

F2 

  Hoeveel klassen van de lagere school of groepen van de 
basisschool heeft persoon met goed gevolg doorlopen? 

  

590  EbbOgeKlasGroep 

 

F1 

  Gaat het om klassen of om groepen?   

591  EbbOgeGStelVasB 

 

F1 

  Heeft persoon na de lagere school of de basisschool 6 maanden 
of langer een opleiding in het buitenland gevolgd? 

  

592  EbbOgeAantOplB 

 

F1 

  Gaat het om één opleiding of meer dan één?   

593  EbbOgeDiplomaB 

 

F1 

  Heeft persoon voor (één of meer van) deze opleiding(en) een 
diploma of getuigschrift behaald? 

  

594  EbbOgeSoortOplB 

 

F1 

  Welke opleiding was dat?   

595  EbbOgeRichtingB 

 

A60 

  Welke richting?   

596  EbbCdlOplLandB 

 

A4 

  In welk land heeft persoon die opleiding gevolgd?   

597  EbbOgeBeginOplB 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

598  EbbOgeMndBeginB 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

599  EbbOgeEindeOplB 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus opgehouden?   

600  EbbOgeMndEindeB 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

601  EbbOgeOplJarenB 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding gevolgd?   

602  EbbOgeOpljrnB 

 

F2 

  Hoeveel jaar heeft persoon vanaf zijn/haar twaalfde onderwijs 
gevolgd in het buitenland? 

  

603  EbbOgeGBeginOpl1 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   
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604  EbbOgeGMndBegin1 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

605  EbbOgeGEindeOpl1 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon gestopt met die opleiding of cursus?   

606  EbbOgeGOplJaren1 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

607  EbbOgeGSoortOpl1 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

608  EbbOgeGOplCat1 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

609  EbbOgeGDiploma1 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

610  EbbOgeGMndEinde1 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

611  EbbOgeGKlas31 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

612  EbbOgeGExamUni1 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

613  EbbOgeGVolDeelT1 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

614  EbbOgeGContUVE1 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   

615  EbbOgeGSchrift1 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

616  EbbOgeGUrenOpl1 

 

F1 

  Is dat per:   

617  EbbOgeItemNaam1AION1 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION1   

618  EbbOgeItemNaam2AION1 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION1   

619  EbbOgeGMeerOpl2 

 

F1 

  Heeft persoon afgezien van de eerst genoemde gevolgde 
opleiding nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden 
gev 

  

620  EbbOgeGBeginOpl2 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

621  EbbOgeGMndBegin2 

 

F2 

  En in welke maand?   

622  EbbOgeGEindeOpl2 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon daarmee opgehouden?   

623  EbbOgeGOplJaren2 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

624  EbbOgeGSoortOpl2 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

625  EbbOgeGOplCat2 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

626  EbbOgeGDiploma2 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   
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627  EbbOgeGMndEinde2 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

628  EbbOgeGKlas32 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

629  EbbOgeGExamUni2 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

630  EbbOgeGVolDeelT2 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

631  EbbOgeGContUVE2 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   

632  EbbOgeGSchrift2 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

633  EbbOgeGUrenOpl2 

 

F1 

  Is dat per:   

634  EbbOgeItemNaam1AION2 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION2   

635  EbbOgeItemNaam2AION2 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION2   

636  EbbOgeGMeerOpl3 

 

F1 

  Heeft persoon afgezien van de eerst genoemde gevolgde 
opleiding nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden 
gev 

  

637  EbbOgeGBeginOpl3 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

638  EbbOgeGMndBegin3 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

639  EbbOgeGEindeOpl3 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon daarmee opgehouden?   

640  EbbOgeGOplJaren3 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

641  EbbOgeGSoortOpl3 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

642  EbbOgeGOplCat3 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

643  EbbOgeGDiploma3 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

644  EbbOgeGMndEinde3 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

645  EbbOgeGKlas33 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

646  EbbOgeGExamUni3 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

647  EbbOgeGVolDeelT3 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

648  EbbOgeGContUVE3 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   
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649  EbbOgeGSchrift3 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

650  EbbOgeGUrenOpl3 

 

F1 

  Is dat per:   

651  EbbOgeItemNaam1AION3 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION3   

652  EbbOgeItemNaam2AION3 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION3   

653  EbbOgeGMeerOpl4 

 

F1 

  Heeft persoon afgezien van de eerst genoemde gevolgde 
opleiding nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden 
gev 

  

654  EbbOgeGBeginOpl4 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

655  EbbOgeGMndBegin4 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

656  EbbOgeGEindeOpl4 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon daarmee opgehouden?   

657  EbbOgeGOplJaren4 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

658  EbbOgeGSoortOpl4 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

659  EbbOgeGOplCat4 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

660  EbbOgeGDiploma4 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

661  EbbOgeGMndEinde4 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

662  EbbOgeGKlas34 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

663  EbbOgeGExamUni4 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

664  EbbOgeGVolDeelT4 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

665  EbbOgeGContUVE4 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   

666  EbbOgeGSchrift4 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

667  EbbOgeGUrenOpl4 

 

F1 

  Is dat per:   

668  EbbOgeItemNaam1AION4 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION4   

669  EbbOgeItemNaam2AION4 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION4   

670  EbbOgeGMeerOpl5 

 

F1 

  Heeft persoon afgezien van de eerst genoemde gevolgde 
opleiding nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden 
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gev 

671  EbbOgeGBeginOpl5 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

672  EbbOgeGMndBegin5 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

673  EbbOgeGEindeOpl5 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon daarmee opgehouden?   

674  EbbOgeGOplJaren5 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

675  EbbOgeGSoortOpl5 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   

676  EbbOgeGOplCat5 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

677  EbbOgeGDiploma5 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

678  EbbOgeGMndEinde5 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

679  EbbOgeGKlas35 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

680  EbbOgeGExamUni5 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

681  EbbOgeGVolDeelT5 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

682  EbbOgeGContUVE5 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   

683  EbbOgeGSchrift5 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

684  EbbOgeGUrenOpl5 

 

F1 

  Is dat per:   

685  EbbOgeItemNaam1AION5 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION5   

686  EbbOgeItemNaam2AION5 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION5   

687  EbbOgeGMeerOpl6 

 

F1 

  Heeft persoon afgezien van de eerst genoemde gevolgde 
opleiding nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden 
gev 

  

688  EbbOgeGBeginOpl6 

 

F4 

  In welk jaar is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

689  EbbOgeGMndBegin6 

 

F2 

  In welke maand is persoon met die opleiding of cursus begonnen?   

690  EbbOgeGEindeOpl6 

 

F4 

  En in welk jaar is persoon daarmee opgehouden?   

691  EbbOgeGOplJaren6 

 

F2 

  Hoelang heeft persoon die opleiding of cursus gevolgd?   

692  EbbOgeGSoortOpl6 

 

F1 

  STEL VAST: Soort onderwijs.   
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693  EbbOgeGOplCat6 

 

F1 

  STEL VAST: Soort opleiding.   

694  EbbOgeGDiploma6 

 

F1 

  Heeft persoon de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?   

695  EbbOgeGMndEinde6 

 

F2 

  In welke maand is persoon gestopt met de opleiding?   

696  EbbOgeGKlas36 

 

F1 

  Heeft persoon de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is persoon 
overgegaan naar de 4e klas? 

  

697  EbbOgeGExamUni6 

 

F2 

  Welk examen of welke academische kwalificatie heeft persoon als 
laatste behaald? 

  

698  EbbOgeGVolDeelT6 

 

F1 

  Volgde persoon deze opleiding in voltijd of in deeltijd?   

699  EbbOgeGContUVE6 

 

F2 

  Hoeveel uur per week had persoon gemiddeld les/college?   

700  EbbOgeGSchrift6 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedde persoon gemiddeld per week aan de 
opleiding of cursus? 

  

701  EbbOgeGUrenOpl6 

 

F1 

  Is dat per:   

702  EbbOgeItemNaam1AION6 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam1AION6   

703  EbbOgeItemNaam2AION6 

 

A1 

  EbbOgeItemNaam2AION6   

704  EbbAlgPens 

 

F1 

  Heeft persoon een uitkering in het kader van een ouderdoms- of 
bedrijfspensioen? 

  

705  EbbAlgVut 

 

F1 

  Maakt persoon gebruik van een vervroegde uittredingsregeling 
(bijv. VUT, FPU)? 

  

706  EbbAlgSindsVUT 

 

F4 

  Sinds welk jaar heeft persoon die uitkering?   

707  EbbAlgSindsPens 

 

F4 

  Sinds welk jaar heeft persoon dat pensioen?   

708  EbbAlgArbBuro 

 

F1 

  Is persoon op dit moment ingeschreven bij het arbeidsbureau?   

709  EbbAlgRolCWI 

 

F1 

  Heeft het Centrum voor Werk in Inkomen een rol gespeeld bij het 
vinden van werkkring 1? 

  

710  EbbAlgLidVakb 

 

F1 

  Is persoon lid van een vakbond?   

711  EbbAlgVakCentr 

 

F1 

  Weet persoon bij welke vakcentrale die bond is aangesloten?   

712  EbbCdlCodeVakb 

 

A1 

  Code Vakbond.   

713  EbbAlgTydbestW 

 

F1 

  Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning doorgaans de 
meeste tijd? Aan: --> 

  

714  EbbAlgVrijWil 

 

F1 

  Doet u vrijwilligerswerk?   
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715  EbbAlgInstOrg 

 

F1 

  Doet u dat voor een instelling of organisatie?   

716  EbbAlgSoortOrg1 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

717  EbbAlgSoortOrg2 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

718  EbbAlgSoortOrg3 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

719  EbbAlgSoortOrg4 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

720  EbbAlgSoortOrg5 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

721  EbbAlgSoortOrg6 

 

F1 

  Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?   

722  EbbAlgVWPerWeek 

 

F2 

  Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk?   

723  EbbAlgWeMaJa 

 

F1 

  Uren vrijwilligerswerk per   

724  EbbAlgMaatspos 

 

F2 

  Welke omschrijving vindt persoon het beste bij zich passen?   

725  EbbAflMijPos 

 

F2 

  Afleiding maatschappelijke positie.   

726  EbbAlgJrKomWon 

 

F4 

  Sinds welk jaar woont persoon op dit adres?   

727  EbbAlgVerhWerk 

 

F1 

  Is persoon verhuisd in verband met uw huidige werkkring?   

728  EbbCdlKodeAdr 

 

A4 

  Kan persoon dan de woonplaats geven van het vorig adres 
geven? 

  

729  EbbCdlKodeVerh 

 

A4 

  In welk land was zijn/haar vorig adres?   

730  EbbAlgWerving 

 

F1 

  Graag willen wij uw huishouden de komende twaalf maanden nog 
enkele keren telefonisch benaderen. Is daar bezwaar tegen? 

  

731  EbbAlgVerhuisP 

 

F1 

  STEL VAST: Is het huishouden van plan om binnen 3 maanden te 
gaan verhuizen? 

  

732  EbbAlgBuitWerk 

 

F1 

  STEL VAST: Gaat (contactpersoon) in het buitenland wonen 
omdat hij/zij daar werk heeft. 

  

733  EbbAlgVerhDat 

 

A8 

  Wat is de verhuisdatum?   

734  EbbAlgNieuwAdr 

 

F1 

  Weet u al wat het nieuwe adres wordt?   

735  EbbGewKwrtGW 

 

F13.6 

  Driemaandsgewicht van de GW. Voor de driemaandsperioden 
januari/maart, april/juni, juli/september, oktober/december (CAP 

  

736  EbbGewKwP1GW 

 

F13.6 

  Driemaandsgewicht van de GW. Voor de driemaandsperioden 
januari/maart, april/juni, juli/september, oktober/december (CAP 

  

737  EbbGewJrGW 

 

F13.6 
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  Jaargewicht van de GW.   

738  EbbGewJrP1GW 

 

F13.6 

  Jaargewicht van de GW.(CAPI)   

739  EbbGewStartGewP1 

 

F16.6 

  Startgewicht 1e peiling.   

740  EbbGewCatiGew 

 

F12.6 

  Catigewicht   

741  EbbGewAromFys 

 

F13.6 

  Gewicht voor Arbeidsomstandigheden Fysiek   

742  EbbGewAromPsy 

 

F13.6 

  Gewicht voor Arbeidsomstandigheden Psychisch   

743  EbbGewAromChe 

 

F13.6 

  Gewicht voor Arbeidsomstandigheden Biochemisch   

744  EbbGewMaandGewicht 

 

F16.6 

  Maandgewicht.   

745  EbbGewKwartaalGewicht 

 

F16.6 

  Kwartaalgewicht 1e t/m 5e peiling.   

746  EbbGewJaarGewicht 

 

F16.6 

  Jaargewicht 1e t/m 5e peiling.   

747  EbbGewJaarGewichtP1 

 

F16.6 

  Jaargewicht 1e peiling.   

748  EbbGew2001voorherz 

 

F16.6 

  Jaargewicht 2001 bij jaarcijfers voor herziening (P1).   

749  EbbGewKwartaalGewichtA 

 

F16.6 

  Kwartaalgewicht 1e t/m 5e peiling   

750  EbbGewJaarGewichtA 

 

F16.6 

  Jaargewicht 1e t/m 5e peiling   

751  EbbGewJaarGewichtP1A 

 

F16.6 

  Jaargewicht 1e peiling   

752  EbbTypBeroepBWC 

 

A6 

  Bewerkingscode beroep eerste werkkring. (gevuld tot en met 
2012) 

  

753  EbbTypBeroep84 

 

A6 

  Beroepentypering van de eerste werkkring (1984)   

754  EbbTypBeroep92 

 

A5 

  Beroepentypering van de eerste werkkring (1992). (gevuld tot en 
met 2012) 

  

755  EbbTypISCO 

 

A4 

  Beroepentypering van de eerste werkkring internationale definitie. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

756  EbbTypISCO2008 

 

A4 

  Beroepentypering 2008 van de eerste werkkring internationale 
definitie. 

  

757  EbbTypBeroepBWCR 

 

A6 

  Bewerkingscode retro beroep. (gevuld tot en met 2012)   

758  EbbTypBeroep92R 

 

A5 

  Beroepentypering van retro beroep. (gevuld tot en met 2012)   

759  EbbTypISCOR 

 

A4 

  Beroepentypering van de retro werkkring internationale definitie. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

760  EbbTypISCO2008R 

 

A4 
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  Beroepentypering 2008 van de retro werkkring internationale 

definitie. 
  

761  EbbTypSoi78Hb 

 

A5 

  SOI (1978) van de hoogstbehaalde opleiding   

762  EbbTypSoi78Hg 

 

A5 

  SOI (1978) van de hoogstgevolgde opleiding   

763  EbbTypSOI2003HB 

 

A6 

  SOI (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

764  EbbTypSOI2003HG 

 

A6 

  SOI (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

765  EbbTypSOI2003Act 

 

A6 

  SOI (2003) van de actuele lange opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

766  EbbTypSOI20031 

 

A6 

  SOI (2003) van de eerste gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

767  EbbTypSOI20032 

 

A6 

  SOI (2003) van de tweede gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

768  EbbTypSOI20033 

 

A6 

  SOI (2003) van de derde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

769  EbbTypSOI20034 

 

A6 

  SOI (2003) van de vierde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

770  EbbTypSOI20035 

 

A6 

  SOI (2003) van de vijfde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

771  EbbTypSOI20036 

 

A6 

  SOI (2003) van de zesde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

772  EbbTypSOI20037 

 

A6 

  SOI (2003) van de zevende gevolgde opleiding. (gevuld tot en 
met 2012) 

  

773  EbbTypSOI2003IDHB 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

774  EbbTypSOI2003IDHG 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

775  EbbTypSOI2003IDAct 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de actuele lange opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

776  EbbTypSOI2003ID1 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de eerste gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

777  EbbTypSOI2003ID2 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de tweede gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

778  EbbTypSOI2003ID3 

 

A6 
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  Opleidingsnummer (2003) van de derde gevolgde opleiding. 

(gevuld tot en met 2012) 
  

779  EbbTypSOI2003ID4 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de vierde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

780  EbbTypSOI2003ID5 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de vijfde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

781  EbbTypSOI2003ID6 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de zesde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

782  EbbTypSOI2003ID7 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2003) van de zevende gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

783  EbbTypISCED2003HBLevel 

 

A1 

  ISCED-Level (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

784  EbbTypISCED2003HBDest 

 

A1 

  ISCED-Destination (03) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

785  EbbTypISCED2003HBExam 

 

A1 

  ISCED-Examination (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

786  EbbTypISCED2003HBOrien 

 

A1 

  ISCED-Orientation (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

787  EbbTypISCED2003HBDuur 

 

A1 

  ISCED-Duur (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

788  EbbTypISCED2003HBBBL 

 

A1 

  ISCED-BBL (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

789  EbbTypISCED2003HBCompl 

 

A1 

  ISCED-Completion (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

790  EbbTypISCED2003HBField 

 

A3 

  ISCED-Field (2003) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

791  EbbTypISCED2003HGLevel 

 

A1 

  ISCED-Level (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

792  EbbTypISCED2003HGDest 

 

A1 

  ISCED-Destination (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

793  EbbTypISCED2003HGExam 

 

A1 

  ISCED-Examination (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

794  EbbTypISCED2003HGOrien 

 

A1 

  ISCED-Orientation (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

795  EbbTypISCED2003HGDuur 

 

A1 
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  ISCED-Duur (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 

en met 2012) 
  

796  EbbTypISCED2003HGBBL 

 

A1 

  ISCED-BBL (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

797  EbbTypISCED2003HGCompl 

 

A1 

  ISCED-Completion (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

798  EbbTypISCED2003HGField 

 

A3 

  ISCED-Field (2003) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

799  EbbTypSOI2006HB 

 

A6 

  SOI (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

800  EbbTypSOI2006HG 

 

A6 

  SOI (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

801  EbbTypSOI2006Act 

 

A6 

  SOI (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

802  EbbTypSOI20061 

 

A6 

  SOI (2006) van de eerste gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

803  EbbTypSOI20062 

 

A6 

  SOI (2006) van de tweede gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

804  EbbTypSOI20063 

 

A6 

  SOI (2006) van de derde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

805  EbbTypSOI20064 

 

A6 

  SOI (2006) van de vierde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

806  EbbTypSOI20065 

 

A6 

  SOI (2006) van de vijfde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

807  EbbTypSOI20066 

 

A6 

  SOI (2006) van de zesde gevolgde opleiding. (gevuld tot en met 
2012) 

  

808  EbbTypSOI20067 

 

A6 

  SOI (2006) van de zevende gevolgde opleiding. (gevuld tot en 
met 2012) 

  

809  EbbTypSOI2006IDHB 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

810  EbbTypSOI2006IDHG 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

811  EbbTypSOI2006IDAct 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

812  EbbTypSOI2006ID1 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de eerste gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 
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813  EbbTypSOI2006ID2 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de tweede gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

814  EbbTypSOI2006ID3 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de derde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

815  EbbTypSOI2006ID4 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de vierde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

816  EbbTypSOI2006ID5 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de vijfde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

817  EbbTypSOI2006ID6 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de zesde gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

818  EbbTypSOI2006ID7 

 

A6 

  Opleidingsnummer (2006) van de zevende gevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

819  EbbTypISCED2006HBLevel 

 

A1 

  ISCED-Level (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

820  EbbTypISCED2006HBDest 

 

A1 

  ISCED-Destination (06) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

821  EbbTypISCED2006HBExam 

 

A1 

  ISCED-Examination (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

822  EbbTypISCED2006HBOrien 

 

A1 

  ISCED-Orientation (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

823  EbbTypISCED2006HBDuur 

 

A1 

  ISCED-Duur (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

824  EbbTypISCED2006HBBBL 

 

A1 

  ISCED-BBL (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

825  EbbTypISCED2006HBCompl 

 

A1 

  ISCED-Completion (2006) van de hoogstbehaalde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

826  EbbTypISCED2006HBField 

 

A3 

  ISCED-Field (2006) van de hoogstbehaalde opleiding.   

827  EbbTypISCED2006HGLevel 

 

A1 

  ISCED-Level (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

828  EbbTypISCED2006HGDest 

 

A1 

  ISCED-Destination (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

829  EbbTypISCED2006HGExam 

 

A1 

  ISCED-Examination (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

830  EbbTypISCED2006HGOrien 

 

A1 
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  ISCED-Orientation (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. 

(gevuld tot en met 2012) 
  

831  EbbTypISCED2006HGDuur 

 

A1 

  ISCED-Duur (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

832  EbbTypISCED2006HGBBL 

 

A1 

  ISCED-BBL (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. (gevuld tot 
en met 2012) 

  

833  EbbTypISCED2006HGCompl 

 

A1 

  ISCED-Completion (2006) van de hoogstgevolgde opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

834  EbbTypISCED2006HGField 

 

A3 

  ISCED-Field (2006) van de hoogstgevolgde opleiding.   

835  EbbTypISCED2006ActLevel 

 

A1 

  ISCED-Level (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld tot en 
met 2012) 

  

836  EbbTypISCED2006ActDest 

 

A1 

  ISCED-Destination (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

837  EbbTypISCED2006ActExam 

 

A1 

  ISCED-Examination (2006) van de actuele lange opleiding. 
(gevuld tot en met 2012) 

  

838  EbbTypISCED2006ActOrien 

 

A1 

  ISCED-Orientation (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

839  EbbTypISCED2006ActDuur 

 

A1 

  ISCED-Duur (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld tot en 
met 2012) 

  

840  EbbTypISCED2006ActBBL 

 

A1 

  ISCED-BBL (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld tot en 
met 2012) 

  

841  EbbTypISCED2006ActCompl 

 

A1 

  ISCED-Completion (2006) van de actuele lange opleiding. (gevuld 
tot en met 2012) 

  

842  EbbTypISCED2006ActField 

 

A3 

  ISCED-Field (2006) van de actuele lange opleiding.   

843  EbbTypCto2006HB 

 

A5 

  Code type opleiding (2006) van de hoogstbehaalde opleiding.   

844  EbbTypCto2006HG 

 

A5 

  Code type opleiding (2006) van de hoogstgevolgde opleiding.   

845  EbbTypCto2006Act 

 

A5 

  Code type opleiding (2006) van lange actuele opleiding.   

846  EbbStkStkprSrt 

 

A1 

  steekproefsoort   

847  EbbStkGba65plus 

 

F1 

  adres met uistluitend 65 plussers   

848  EbbCdlGemeentecode 

 

A4 

  Code woongemeente.   

849  EbbStkFGemCorr 

 

F14.10 

  correctiefactor regionale uitdunning   

850  EbbStkGba14tm26 

 

F1 
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  Adres met een persoon van 14 t/m 26 jaar.   

851  EbbStkWesters 

 

F1 

  Adres met uitsluitend autochtonen of westers allochtonen.   

852  EbbStkCWIcode 

 

F1 

  Adres met bij het CWI/UWV ingeschreven personen, al dan niet 
werkend. 

  

853  EbbRegGBAgebOP 

 

A4 

  Herkomstgroepering van persoon, uit GBA of EBB.   

854  EbbRegGBAgebMa 

 

A4 

  Herkomstgroepering van moeder, uit GBA of EBB.   

855  EbbRegGBAgebPa 

 

A4 

  Herkomstgroepering van vader, uit GBA of EBB.   

856  EbbRegCWIInschrijfDuur 

 

F6 

  Aantal dagen ingeschreven bij het CWI tot de 15e van betreffende 
maand. 

  

857  EbbAflModeWerving 

 

F1 

  Gehanteerde interviewmode bij de eerste benadering van het 
huishouden. 

  

858  EbbAflEnqWeek 

 

F2 

  Week waarin de enquête heeft plaats gevonden.   

859  EbbAflLftOudJr 

 

F2 

  Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (0..96 jaar).   

860  EbbAflLftJngJr 

 

F2 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (0..96 jaar).   

861  EbbAflLftJngKl 

 

F1 

  Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (in klassen).   

862  EbbAflNLft0005 

 

F1 

  Aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het huishouden.   

863  EbbAflNLft0611 

 

F1 

  Aantal kinderen van 6 tot en met 11 jaar in het huishouden.   

864  EbbAflNLft1217 

 

F1 

  Aantal kinderen van 12 tot en met 17 jaar in het huishouden.   

865  EbbAflNLft18 

 

F1 

  Aantal kinderen van 18 jaar of ouder in het huishouden.   

866  EbbAflArbPosHH 

 

F2 

  Arbeidspositie huishouden   

867  EbbAflSamHH 

 

F1 

  Huishoudenssamenstelling.   

868  EbbAflSamHHSoc 

 

F1 

  Sociaal-economische huishoudsamenstelling.   

869  EbbAflTypehh 

 

F1 

  GBA type huishouden voor weging (geen publicatievariabele!).   

870  EbbAflNHHK 

 

F1 

  Aantal personen in het huishouden behorend tot de huishoudkern.   

871  EbbAflN1564 

 

F2 

  Aantal in HHBox ingevulde personen van 15 t/m 64 jaar, excl. de 
huishoudkern. 

  

872  EbbAflN65 

 

F2 

  Aantal in HHBox ingevulde personen van 65 jaar en ouder, excl. 
de huishoudkern. 

  

873  EbbCdlProvWo 

 

F2 
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  Provincie woongemeente.   

874  EbbCdlLandsdlWo 

 

F1 

  Landsdeel woongemeente.   

875  EbbAflGroGemWo 

 

F1 

  Grote gemeenten van woongemeente.   

876  EbbCdlCoropSWo 

 

F3 

  COROP-code woongemeente (Coördinatie Commissie Regionaal 
Onderzoeksprogramma). 

  

877  EbbCdlGABWo 

 

F2 

  GAB-code woongemeente   

878  EbbCdlStedGemWo 

 

F1 

  Stedelijkheid woongemeente.   

879  EbbCdlStedOadWo 

 

F5 

  Omgevingsadressendichtheid woongemeente.   

880  EbbCdlRBAWo 

 

F2 

  RBA-code woongemeente (18 Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening, 1996 t/m 2001) 

  

881  EbbCdlRPAWo 

 

F2 

  RPA-code woongemeente (34 Regionale Platforms voor de 
Arbeidsmarkt, miv 2002). 

  

882  EbbCdlStdSamwWo 

 

F2 

  stedelijk samenwerkingsverband woongemeente (t/m 1999)   

883  EbbCdlStedAggWo 

 

F2 

  Stedelijke agglomeratie woongemeente (miv 2000).   

884  EbbCdlStdGwWo 

 

F2 

  stadsgewest woongemeente (26 stadsgewesten t/m 1999)   

885  EbbCdlStadGewWo 

 

F2 

  Stadsgewest woongemeente (22 stadsgewesten miv 2000).   

886  EbbCdlRGemeentecode 

 

A4 

  Gemeentecode woongemeente volgens recente regio-indeling.   

887  EbbCdlRProvWo 

 

F2 

  Provincie woongemeente volgens recente regio-indeling.   

888  EbbCdlRLandsdlWo 

 

F1 

  Landsdeel woongemeente volgens recente regio-indeling.   

889  EbbCdlRCoropSWo 

 

F3 

  COROP-code woongemeente volgens recente regio-indeling.   

890  EbbCdlRStedGemWo 

 

F1 

  Stedelijkheid woongemeente volgens recente regio-indeling.   

891  EbbCdlRStedOadWo 

 

F5 

  Omgevingsadressendichtheid woongemeente volgens recente 
indeling. 

  

892  EbbCdlRRPAWo 

 

F2 

  RPA-code woongemeente volgens recente regio-indeling (34 
Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt, miv 2002). 

  

893  EbbCdlRStedAggWo 

 

F2 

  Stedelijke agglomeratie woongemeente (miv 2000) volgens 
recente regio-indeling. 

  

894  EbbCdlRStadGewWo 

 

F2 

  Stadsgewest woongemeente (miv 2000) volgens recente regio-
indeling. 

  

895  EbbAflPosHH 

 

F1 
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  Positie in het huishouden.   

896  EbbAflPosHHSoc 

 

F1 

  Sociaal-economische positie in het huishouden.   

897  EbbAflNatS4 

 

A3 

  Code nationaliteit (ingedikt volgens classificatie S4)   

898  EbbAflCodeNat 

 

A4 

  Code nationaliteit.   

899  EbbAflGeblS4 

 

A3 

  Code geboorteland (ingedikt volgens classificatie S4)   

900  EbbAflCodeGebl 

 

A4 

  Code geboorteland.   

901  EbbAflCodeGeblMa 

 

A4 

  Code geboorteland moeder.   

902  EbbAflCodeGeblPa 

 

A4 

  Code geboorteland vader.   

903  EbbImpMaGbLnd 

 

F1 

  Imputatie geboorteland van moeder.   

904  EbbImpPaGbLnd 

 

F1 

  Imputatie geboorteland van vader.   

905  EbbAflMaGebLand 

 

F2 

  Geboorteland moeder.   

906  EbbAflPaGebLand 

 

F2 

  Geboorteland vader.   

907  EbbAflEtni 

 

F3 

  etniciteit   

908  EbbAflEtni2D 

 

F2 

  etniciteit (aggregatie)   

909  EbbAflWerken 

 

F1 

  Persoon is werkzaam of niet.   

910  EbbAflWil12Uur 

 

F1 

  Bereidheid tot werken.   

911  EbbAflAfronden 

 

F2 

  Termijn waarop personen beschikbaar zijn.   

912  EbbAflStartWrk 

 

F1 

  Termijn waarop personen beschikbaar zijn.   

913  EbbAflZoeken 

 

F1 

  Zoekactiviteiten.   

914  EbbAflWerkloosheidsduur 

 

A5 

  Aantal maanden (x 100) dat een werkloze op het moment van 
waarnemen werkloos is 

  

915  EbbAflBBNed 

 

F1 

  Beroepsbevolking (3-deling).   

916  EbbAflWilWerk 

 

F1 

  Personen willen werken of niet (internationale definitie).   

917  EbbAflDienstver1 

 

F1 

  Dienstverband (eerste werkkring).   

918  EbbAflDienstver2 

 

F1 

  Dienstverband (tweede werkkring).   

919  EbbAflDienstver3 

 

F1 

  Dienstverband (derde werkkring).   

920  EbbAflVastTijd1 

 

F1 
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  Vast of tijdelijk dienstverband (eerste werkkring).   

921  EbbAflPosWrkFlex1 

 

F2 

  Positie in de werkkring (eerste werkkring).   

922  EbbAflPosWrkFlex2 

 

F2 

  Positie in de werkkring (tweede werkkring).   

923  EbbAflPosWrkFlex3 

 

F2 

  Positie in de werkkring (derde werkkring).   

924  EbbAflPosWrkFlexZzp1 

 

F2 

  Positie in de werkkring eerste werkkring   

925  EbbAflPosWrkFlexZzp2 

 

F2 

  Positie in de werkkring tweede werkkring   

926  EbbAflZZP1 

 

F1 

  Variabele zelfstandige zonder personeel.   

927  EbbAflWrkTReg 

 

F2 

  Werktijdenregeling.   

928  EbbAflWerkTDReg 

 

F1 

  Werktijdenregeling van de eerste werkkring.   

929  EbbAflUrenWil 

 

F2 

  Gewenste arbeidsduur per week (in uren) (0..93 uur)   

930  EbbAflUrWilWk 

 

F2 

  Gewenste arbeidsduur per week (in uren) @/ @/0..93 : Aantal 
uren dat een persoon wil werken @/94 : Onbekend hoeveel uur, 

  

931  EbbAflUrenwens 

 

F2 

  Aantal uren meer of minder willen werken @/ @/0..93 : Aantal 
uren dat een persoon meer of minder wil werken @/94 : Perso 

  

932  EbbAflWensWerk 

 

F1 

  Meer of minder willen werken (internationale definitie)   

933  EbbAflBindArb 

 

F2 

  Binding met de arbeidsmarkt.   

934  EbbAflBindArbInt 

 

F3 

  Binding met de arbeidsmarkt (internationale definitie)   

935  EbbAflArpoGW 

 

F1 

  Het EBB-deel van de GW-definitie (dus excl. het kenmerk 
ingeschreven bij het arbeidsbureau). 

  

936  EbbAflGW 

 

F1 

  Geregistreerde werkloosheid op basis van EBB gegevens in 
combinatie met het kenmerk ingeschreven bij het arbeidsbureau. 

  

937  EbbAflGWDuur 

 

F2 

  Afleiding duur inschrijving GW voor publicatie.   

938  EbbAflBeginWrk 

 

F1 

  Termijn waarbinnen personen in hun nieuwe werkkring gaan 
beginnen. 

  

939  EbbAflBBInt 

 

F1 

  Beroepsbevolking (internationale definitie vanaf 2001).   

940  EbbAflZoekEU 

 

F1 

  Zoekactiviteiten (internationale definitie).   

941  EbbAflStartEU 

 

F1 

  Beschikbaar (internationale definitie).   

942  EbbAflGrKlVest1 

 

F2 

  Grootteklasse van de vestiging (werkkring 1).   

943  EbbAflGrKlVest2 

 

F2 
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  Grootteklasse van de vestiging (werkkring 2).   

944  EbbAflGrKlVest3 

 

F2 

  Grootteklasse van de vestiging (werkkring 3).   

945  EbbAflGrKl1 

 

F1 

  Grootteklasse van het bedrijf in Nederland (werkkring 1).   

946  EbbAflGrKl2 

 

F1 

  Grootteklasse van het bedrijf in Nederland (werkkring 2).   

947  EbbAflGrKl3 

 

F1 

  Grootteklasse van het bedrijf in Nederland (werkkring 3).   

948  EbbCdlAber92Gr 

 

F3 

  Beroepsgroep (Beroepenclassificatie 1992).   

949  EbbCdlAber92Kl 

 

F2 

  Beroepsklasse (Beroepenclassificatie 1992).   

950  EbbCdlAber92Ni 

 

F1 

  Beroepsniveau (Beroepenclassificatie 1992).   

951  EbbCdlAber92Ri 

 

F2 

  Beroepsrichting (Beroepenclassificatie 1992).   

952  EbbAflISCOInt 

 

F2 

  Publicatie indeling beroep internationale classificatie eerste 
werkkring. 

  

953  EbbAflBeroepBWC 

 

A6 

  Bewerkingscode beroep   

954  EbbAflBeroepBWCR 

 

A6 

  Bewerkingscode retro beroep   

955  EbbAflSBI931 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 1993 eerste werkkring met aangevulde SBI 
o.b.v. SSB. 

  

956  EbbAflSBI932 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 1993 tweede werkkring.   

957  EbbAflSBI933 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 1993 derde werkkring.   

958  EbbAflSBI93R 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 1993 retro werkkring.   

959  EbbAflSBI93Aggr4 

 

F1 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 1993 eerste werkkring (4-
deling) 

  

960  EbbAflSBI93Aggr16 

 

F2 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 1993 eerste werkkring (16-
deling) 

  

961  EbbAflSBI93Aggr43 

 

F2 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 1993 eerste werkkring (43-
deling) 

  

962  EbbAflSBI20081 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring met aangevulde SBI 
o.b.v. SSB. 

  

963  EbbAflSBI20082 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 tweede werkkring.   

964  EbbAflSBI20083 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 derde werkkring.   

965  EbbAflSBI2008R 

 

A5 

  Bedrijfsclassificatie 2008 retro werkkring.   
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966  EbbAflSBI2008Aggr4 

 

F1 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring (4-
deling). 

  

967  EbbAflSBI2008Aggr21 

 

F2 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring (21-
deling). 

  

968  EbbAflSBI2008Aggr38 

 

F2 

  Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring (38-
deling). 

  

969  EbbAflAfstKl 

 

F1 

  Reisafstand tussen woon- en werkadres (in klassen, enkele reis)   

970  EbbAflReistCor 

 

F6.2 

  Gecorrigeerde reistijd tussen woon- en werkadres (in uren, heen- 
en terugreis) 

  

971  EbbAflReistKl 

 

F1 

  Gecorrigeerde reistijd tussen woon- en werkadres (in klassen, 
enkele reis) 

  

972  EbbAflSubTWerk 

 

F2 

  EbbAflSubTWerk   

973  EbbAflPendel98 

 

F2 

  Indeling Pendelaar   

974  EbbAflPendel 

 

F2 

  Indeling Pendelaar vanaf 2008.   

975  EbbAflAncien 

 

F5 

  Aantal maanden werkzaam in eerste werkkring @/ @/0000 : 
Ondergrens @/1152 : Bovengrens @/9997 : niet van toepassing 
@/99 

  

976  EbbAflBaanVind 

 

F1 

  Baanvinder in eerste werkkring (van 12 uur of meer per week).   

977  EbbAflBaanWiss 

 

F1 

  Baanwisselaar in eerste werkkring (van 12 uur of meer per week).   

978  EbbAflArbVerl 

 

F2 

  Hoe lang geleden een persoon gestopt is met werken (of minder 
dan 12 uur is gaan werken). 

  

979  EbbAflStopRed 

 

F1 

  Reden waarom een persoon is gestopt met werken (of minder dan 
12 uur is gaan werken). 

  

980  EbbAflArbGroep 

 

F1 

  Hoe lang geleden en reden waarom een persoon gestopt is met 
werken (of minder dan 12 uur is gaan werken). 

  

981  EbbAflArbGeh 

 

F1 

  Afleiding arbeidsgehandicapt.   

982  EbbAflOgnGevond 

 

F1 

  Aantal gevolgde opleidingen (na de lagere school).   

983  EbbAflRetroBB 

 

F2 

  RetroBB   

984  EbbAflActOpl 

 

F1 

  Volgt actueel een opleiding met duur langer of korter dan 6 
maanden. 

  

985  EbbAflVoltijd 

 

F1 

  Voltijd onderwijsvolgend.   

986  EbbAflStartKw 

 

F1 
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  Afleiding Startkwalificatie.   

987  EbbAflSV 

 

F1 

  Schoolverlaters.   

988  EbbAflVSV 

 

F1 

  Publicatie indeling voortijdig schoolverlaters: internationale 
definitie 

  

989  EbbAflSOI3HB 

 

F1 

  Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst behaalde opleiding, 
aggregatie 1. 

  

990  EbbAflSOI3HG 

 

F1 

  Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst gevolgde opleiding, 
aggregatie 1. 

  

991  EbbAflSOI3 

 

F1 

  Publicatie-indeling SOI 2006 actuele opleiding, aggregatie 1.   

992  EbbAflSOI5HB 

 

F2 

  Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst behaalde opleiding, 
aggregatie 2. 

  

993  EbbAflSOI5HG 

 

F2 

  Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst gevolgde opleiding, 
aggregatie 2. 

  

994  EbbAflSOI5 

 

F2 

  Publicatie-indeling SOI 2006 actuele opleiding, aggregatie 2.   

995  EbbAflISCED3HB 

 

F3 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 hoogst behaalde opleiding, 
aggregatie 2. 

  

996  EbbAflISCED3HG 

 

F3 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 hoogst gevolgde opleiding, 
aggregatie 2. 

  

997  EbbAflISCED3 

 

F3 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 actuele opleiding, aggregatie 2.   

998  EbbAflISCED7HB 

 

F2 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 hoogst behaalde opleiding, 
aggregatie 3. 

  

999  EbbAflISCED7HG 

 

F2 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 hoogst gevolgde opleiding, 
aggregatie 3. 

  

1000  EbbAflISCED7 

 

F2 

  Publicatie-indeling ISCED 2006 actuele opleiding, aggregatie 3.   

1001  EbbAflIscedRi 

 

F3 

  Publicatie indeling onderwijsrichting (gevuld vanaf 2013).   

1002  EbbAflBronHerkomst 

 

F1 

  Is Herkomst op de GBA of op de EBB gebaseerd?   

1003  EbbAflHerkomstGBA 

 

A4 

  Herkomstgroepering, op basis van geboorteland moeder, vader 
en persoon, uit GBA en EBB. 

  

1004  EbbAflHerkomstGBA2d 

 

F2 

  Herkomstgroepering (aggregatie), op basis van geboorteland 
moeder, vader en persoon, uit GBA en EBB. 

  

1005  EbbAflHerkomstEBB 

 

A4 

  Herkomstgroepering, op basis van geboorteland moeder, vader 
en persoon, uit EBB 

  

1006  EbbAflHerkomstEBB2d 

 

F2 
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  Herkomstgroepering (aggregatie), op basis van geboorteland 

moeder, vader en persoon, uit EBB 
  

1007  EbbAflGeneratieEBB 

 

F1 

  Generatie waartoe allochtonen kunnen worden ingedeeld, uit EBB   

1008  EbbAflGeneratieGBA 

 

F1 

  Generatie waartoe allochtonen kunnen worden ingedeeld, uit GBA 
en EBB. 

  

1009  EbbAflCWIDuur 

 

F1 

  Als persoon op de 15e van een maand staat ingeschreven bij het 
CWI, is deze persoon dan werkzaam of niet en wat is de du 

  

1010  EbbAflAllochtoonGBA 

 

F1 

  Hulpvariabele te gebruiken voor afleiding generatie en herkomst.   

1011  EbbAflNOudersBGBA 

 

F1 

  Aantal ouders die in het buitenland geboren zijn.   

1012  EbbAflNOudersBEBB 

 

F1 

  Aantal ouders die in het buitenland geboren zijn   

1013  EbbAflGemCWrkA1 

 

A4 

  GemeenteCode werkadres (eerste werkkring).   

1014  EbbCdlProvWk1 

 

F2 

  Provincie werkgemeente 1e werkkring.   

1015  EbbCdlLandsdlWk1 

 

F1 

  Landsdeel werkgemeente 1e werkkring.   

1016  EbbCdlCoropSWk1 

 

F3 

  COROP-code werkgemeente 1e werkkring.   

1017  EbbCdlStedGemWk1 

 

F1 

  Stedelijkheid werkgemeente 1e werkkring.   

1018  EbbCdlRBAWk1 

 

F2 

  RBA-code werkgemeente 1e werkkring (t/m 2001)   

1019  EbbCdlRPAWk1 

 

F2 

  Regio werkgemeente 1e werkkring (miv 2002).   

1020  EbbCdlStdSamwWk1 

 

F2 

  stedelijk samenwerkingsverband werkgemeente 1e werkkring (t/m 
1999) 

  

1021  EbbCdlStedAggWk1 

 

F2 

  Stedelijke agglomeratie werkgemeente 1e werkkring (miv 2000).   

1022  EbbCdlStdGwWK1 

 

F2 

  stadsgewest werkgemeente 1e werkkring (t/m 1999)   

1023  EbbCdlStadGewWk1 

 

F2 

  Stadsgewest werkgemeente 1e werkkring (miv 2000).   

1024  EbbAflRGemCWrkA1 

 

A4 

  Gemeentecode werkadres 1e werkkring volgens meest recente 
indeling. 

  

1025  EbbCdlRProvWk1 

 

F2 

  Provincie werkgemeente 1e werkkring volgens recente regio-
indeling. 

  

1026  EbbCdlRLandsdlWk1 

 

F1 

  Landsdeel werkgemeente 1e werkkring volgens recente regio-
indeling. 

  

1027  EbbCdlRCoropSWk1 

 

F3 

  COROP-code werkgemeente 1e werkkring volgens recente regio-
indeling. 
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1028  EbbCdlRStedGemWk1 

 

F1 

  Stedelijkheid werkgemeente 1e werkkring volgens recente regio-
indeling. 

  

1029  EbbCdlRRPAWk1 

 

F2 

  Regio werkgemeente 1te werkkring volgens recente regio-indeling 
(miv 2002). 

  

1030  EbbCdlRStedAggWk1 

 

F2 

  Stedelijke agglomeratie werkgemeente 1e werkkring volgens 
recente regio-indeling (miv 2000). 

  

1031  EbbCdlRStadGewWk1 

 

F2 

  Stadsgewest werkgemeente 1e werkkring volgens recente regio-
indeling (miv 2000). 

  

1032  EbbAflEducstat 

 

F1 

  Afleiding: Afgelopen 4 weken in regulier onderwijs (zoals aan 
Eurostat geleverd). 

  

1033  EbbAflEducLevl 

 

A1 

  Level of this education or training.   

1034  EbbAflEducFild 

 

A3 

  Field of this education or training.   

1035  EbbAflCourAtt 

 

F1 

  Did you attend any courses, seminarts, conferences or received 
private lessons or instructions outside the regular educa 

  

1036  EbbAflCourLen 

 

F3 

  Number of hours spent on all taught learning activities within the 
last 4 weeks. 

  

1037  EbbAflCourPurp 

 

F1 

  Purpose of the most recent taught learning activity.   

1038  EbbAflCourFild 

 

A3 

  Field of the most recent taught learning activity.   

1039  EbbAflCourWorh 

 

F1 

  Did the most recent taught activity take place during paid working 
hours? 

  

1040  EbbAflHatLevel 

 

A2 

  Highest level of education or training successfully completed.   

1041  EbbAflHatField 

 

A3 

  Field of highest level of education or training succesfully 
completed. 

  

1042  EbbAflHatYear 

 

F4 

  Year when highest level of education or training was successfully 
completed. 

  

1043  EbbAlgGWInschr 

 

F1 

  GW_inschrijving   

1044  EbbAlgGWArpGis 

 

F1 

  GW_Arpo_Gis   

1045  EbbAlgGWDuur 

 

F1 

  GW_Duur   

1046  EbbGewMaandGewichtLongA 

 

F16.6 

  Maandgewicht longitudinaal   

1047  EbbGewKwartaalGewichtLongA 

 

F16.6 

  Kwartaalgewicht longitudinaal   

1048  EbbGewJaarGewichtLongA 

 

F16.6 
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  Jaargewicht longitudinaal   
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Toelichting op de variabelen 

Voor een toelichting op de waarden van variabelen waar beroepenclassificering zijn 

opgenomen zie: Beroepenclassificatie. 

Voor de gebruikers van de RA/OS omgeving zijn de omschrijvingen van de waarden van 

variabelen waar opleidingsnummers voorkomen te vinden onder: 

G:\8_Utilities\Code_Listings\Onderwijscodes of SSBcodelijsten. 

Voorkomende waarden van de variabelen  

Vanwege de grote hoeveelheid variabelen wordt verwezen naar de vragenlijsten te vinden 

via: Enquête beroepsbevolking.  

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs%20en%20beroepen/beroepenclassificatie--isco-en-sbc--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--

