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Bronvermelding 

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

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 
CBS beschikbaar gestelde bestanden betreffende Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 
2005, welke afkomstig zijn van de EBB (Enquête Beroepsbevolking).” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 1 

070531 REOS-bestand NBO 2002V1 

070604 REOS-bestand NBO 2003V1 

070604 REOS-bestand NBO 2004V1 

070605 REOS-bestand NBO 2005V1 

 

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

• Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM ‘R’ identificeert een persoon. Zie 
hoofdstuk 3 voor een beschrijving. 
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1. Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) kunnen microdatabestanden van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door 
externe onderzoekers. Een microdatabestand dat het MCB vrijgeeft, wordt een REOS-
bestand genoemd. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de 
REOS-bestanden ‘070531 REOS-bestand NBO 2002V1’, ‘070604 REOS-bestand NBO 
2003V1’, ‘070604 REOS-bestand NBO 2004V1’ en ‘070605 REOS-bestand NBO 
2005V1’. In het rapport wordt gesproken over ‘het REOS-bestand’, terwijl dit van 
toepassing is op elk van bovengenoemde REOS-bestanden.  

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

Indien gewenst kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van 
de categoriale variabelen: ‘070607 Bijlage 1 Frequentietellingen NBO 2002V1’, ‘070607 
Bijlage 2 Frequentietellingen NBO 2003V1’, ‘070607 Bijlage 3 Frequentietellingen NBO 
2004V1’ en ‘070607 Bijlage 4 Frequentietellingen NBO 2005V1’. In deze bijlagen 
worden van de (semi-) continue variabelen de eerste en laatste vijf waarden gegeven.  
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2. Inhoud van de bestanden 

2.1 Structuur van de bestanden 

REOS-bestand

Een record in het REOS-bestand geeft informatie over niet-bekostigd onderwijs van een 
respondent uit de EBB. Een persoon kan niet meerdere records in het REOS-bestand 
hebben. Een record wordt geïdentificeerd door de variabele RIN. 

2.2 Overzicht van variabelen 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het REOS-bestand. Zie hoofdstuk 3 
voor een nadere toelichting op de variabelen in het REOS-bestand. 

Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen
1 SRTNUM Soort identificatiecode Tekst 1 0
2 RIN Identificatienummer Getal 9 0

*3 MNRREGIO Gewicht consistent MNR en 
REGIO 

Getal 12 0

**4 NBEKOSTO Niet-bekostigd onderwijs: 17-64 
jaar 

Getal 8 0

5 NB_OND Niet-bekostigd onderwijs: 17-64 
jaar 

Getal 8 0

6 NB_PINI Niet-bekostigd onderwijs: (post-
)initieel 

Getal 8 0

7 NB_REG Niet-bekostigd onderwijs: (niet) 
regulier 

Getal 8 0

8 NB_WERK Niet-bekostigd onderwijs: (niet) 
werkgerelateerd 

Getal 8 0

9 NB_VTOND Niet-bekostigd onderwijs: 
voltijd/deeltijd 

Getal 8 0

10 NB_SCHRF Niet-bekostigd onderwijs: 
mondeling/schriftelijk 

Getal 8 0

11 NB_BDRYF Niet-bekostigd onderwijs: (niet) 
bedrijfsopleiding 

Getal 8 0

* Voor 2005 is variabele MNRREGIO omgezet naar G_JRP1NR met als label ‘Jaargewicht na 
zichtaanpassing van MNR. (CAPI) (gewicht komt terug van MNR: oude benaming = MNRREGIO)’.

** Voor 2002 geldt een leeftijdselectie van 17 t/m 64 jaar. Voor 2003 en 2004 geldt een leeftijdsselectie van 
17 jaar en ouder en voor 2005 zijn alle leeftijden geselecteerd.

2.3 Algemene toelichting 

Populatieafbakening

Niet-bekostigd onderwijs is onderwijs dat niet wordt bekostigd door de ministeries van 
OCW en LNV. Dat wil zeggen opleidingen waarvoor de uitgaven volledig voor rekening 
komen van degene die de opleiding volgt, voor de werkgever of voor de 
uitkeringsinstantie. Het gaat hierbij meestal om mondelinge deeltijdopleidingen aan een 
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particulier instituut, schriftelijke cursussen of bedrijfsopleidingen; werkgerelateerde  of 
vrijetijdscursussen. 

In de statistiek Niet-bekostigd Onderwijs van het CBS, zoals die op Statline staat, wordt 
alleen de groep van 17 tot en met 64 jaar beschouwd. De cijfers zijn gebaseerd op de 
EBB en een aantal onderwijsregistraties.  

Werkwijze

In principe wordt elke EBB-respondent die aangeeft onderwijs te volgen en die niet
voorkomt in één van de onderwijsnummerbestanden, beschouwd als volger van niet-
bekostigd onderwijs. Voor bekostigde onderwijssoorten die (nog) niet of (nog) 
onvoldoende in registraties vertegenwoordigd zijn, wordt bijgetrokken. Dit gebeurd op 
basis van de aantallen uit de onderwijsstatistieken. Deze procedure zal het aantal volgers 
van niet-bekostigd onderwijs enigszins overschatten, omdat fouten bij de koppelingen van 
de bestanden op het conto van het niet-bekostigd onderwijs komen. 

Omdat het EBB-bestand een kalenderjaar omvat en de onderwijsnummerbestanden een 
schooljaar, zijn de EBB-jaarbestanden steeds in twee delen gesplitst. Het EBB-deel van 
jaar t van januari tot en met augustus is gekoppeld met de onderwijsnummerbestanden 
van schooljaar t-1/t en het EBB-deel van jaar t van september tot en met december is 
gekoppeld met de onderwijsnummerbestanden van schooljaar t/t+1. Na de koppelingen 
met de onderwijsregistraties zijn beide EBB-jaardelen weer samengevoegd. 

Het niet-bekostigd onderwijs kan worden uitgesplitst naar een aantal kenmerken: 

• Initieel versus post-initieel onderwijs: Initieel onderwijs is alle voltijdonderwijs 
inclusief het leerlingwezen/bbl, behalve als het onderwijs onderbroken is geweest 
voor vijf jaar of meer of als men ouder is dan 35 jaar. Post-initieel onderwijs is 
hiervan het complement. [t/m 2002 is het post-initieel onderwijs geoperationaliseerd 
als exclusief alle lange opleidingen in voltijd; vanaf 2003 zijn de voltijd opleidingen 
meegenomen als de deelnemers voorafgaande aan de opleiding vijf jaar of langer 
niet op school hebben gezeten.] 

• Regulier versus niet-regulier onderwijs: Regulier onderwijs is alle voltijdonderwijs 
plus deeltijdonderwijs dat langer duurt dan twaalf maanden en meer dan vijf uur les 
per week omvat.  

• Werkgerelateerde opleidingen versus vrijetijdscursussen: Of een opleiding 
werkgerelateerd is of niet, wordt bepaald aan de hand van vijf vragen aan de 
respondenten over de motivatie waarom een bepaalde opleiding werd gevolgd (om bij 
te blijven, of de opleiding verplicht is, om promotie te kunnen maken, om ander werk 
te kunnen doen, om de kans op werk te vergroten). Als een van deze vragen positief 
beantwoord wordt, dan wordt de opleiding werk gerelateerd genoemd. 

• Bedrijfsopleidingen: De opleiding is gegeven onder verantwoordelijkheid van het 
bedrijf of instelling waarvoor men werkt. Dit geldt alleen voor werknemers die een 
baan hebben van twaalf uur of meer. 

• Schriftelijke opleidingen: Hieronder valt het afstandsonderwijs.
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• Voltijd opleidingen: Een opleiding die zes maanden of langer duurt en voltijd wordt 
gevolgd. 

Kwaliteit

Aangezien dit REOS-bestand uit de EBB is ‘getrokken’ kan gesteld worden dat de 
gegevens overeenkomen met de aantallen en percentages op Statline (statline.cbs.nl). De 
gegevens op Statline kunt u vinden onder Onderwijs � Levenlang leren. 
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3. Beschrijving van de variabelen 

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

1 SRTNUM Soort identificatiecode 
 G Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op sofi-nummer 
 R RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 
 

Het REOS-bestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde 
variabelen soort identificatiecode (SRTNUM) en 
identificatienummer (RIN). Records in het REOS-bestand die 
konden worden voorzien van een RIN-nummer hebben de waarde 
‘R’ op SRTNUM gekregen. De overige records zijn niet terug-
gevonden in de GBA. Deze records hebben de waarde ‘G’ op 
SRTNUM gekregen, met een lege score in het veld RIN. 

Uitsluitend de combinatie van SRTNUM ‘R’ en RIN identificeert 
een uniek persoon. Koppelen aan andere bestanden of 
aggregeren op persoonsniveau moet daarom alleen worden 
uitgevoerd op records met SRTNUM ‘R’. Met behulp van 
SRTNUM en RIN kan de gebruiker gegevens uit het GBA-
selectiebestand toevoegen aan de records in het REOS-bestand 
met SRTNUM ‘R’. 

 
2 RIN Identificatienummer 
 

Zie SRTNUM 
 
3 MNRREGIO Gewicht consistent MNR en REGIO 
 999999999998 Weigert 
 999999999999 Weet niet 
 

Voor 2005 is variabele MNRREGIO omgezet naar G_JRP1NR 
‘Jaargewicht na zichtaanpassing van MNR. (CAPI) (gewicht komt 
terug van MNR: oude benaming = MNRREGIO)’ 

 
4 NBEKOSTO Niet-bekostigd onderwijs: 17-64 jaar 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd <17 jaar 
 2 Niet bekostigd 17-64 jaar 
 3 Niet bekostigd >64 jaar 
 
5 NB_OND Niet-bekostigd onderwijs: 17-64 jaar 
 1 Overig 
 2 Niet bekostigd 17-64 jaar 
 
6 NB_PINI Niet-bekostigd onderwijs: (post-)initieel 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd initieel 
 2 Niet bekostigd post-initieel 
 
7 NB_REG Niet-bekostigd onderwijs: (niet) regulier 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd regulier 
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 2 Niet bekostigd niet regulier 
 
8 NB_WERK Niet-bekostigd onderwijs: (niet) werkgerelateerd 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd werkgerelateerd 
 2 Niet bekostigd niet werkgerelateerd 
 
9 NB_VTOND Niet-bekostigd onderwijs: voltijd/deeltijd 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd voltijd 
 2 Niet bekostigd deeltijd 
 
10 NB_SCHRF Niet-bekostigd onderwijs: mondeling/schriftelijk 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd schriftelijk 
 2 Niet bekostigd mondeling 
 
11 NB_BDRYF Niet-bekostigd onderwijs: (niet) bedrijfsopleiding 
 0 Overig 
 1 Niet bekostigd bedrijfsopleiding 
 2 Niet bekostigd geen bedrijfsopleiding 
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