
 

 

Datum: 26 augustus 2020   

 

 

Microdata Services 

Documentatie  

Baandelen van personeel in het onderwijs 

(OnderwijspersoneelTAB) 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie onderwijspersoneeltab       2 

Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

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

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

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

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

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

Statistiek betreffende Baandelen van personeel in het onderwijs.” 

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-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2016 t/m 2018. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf de versies 2016 t/m 2018:V2 geldt het volgende: de variabelen RSIN_versl (A9) 

gewijzigd in RSIN_crypt (A32); BESTUURMND_versl (A5) gewijzigd in 
BESTUURMND_crypt (A32); BESTUUR1OKT_versl (A5) gewijzigd in 

BESTUUR1OKT_crypt (A32); BRINMND_versl (A4) gewijzigd in BRINMND_crypt 

(A32); BRIN1OKT_versl (A4) gewijzigd in BRIN1OKT_crypt (A32) 

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

“Baandelen van personeel in het onderwijs”. 

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-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Het Onderwijspersoneelbestand bevat alle baandelen van personen die werken bij bekostigde 

instellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) in de maand oktober van het peiljaar. Een baandeel is een onderdeel 

van een baan, waarbij een baan gedefinieerd is zoals bij de Polisadministratie. Een persoon 

kan één of meerdere baandelen hebben per baan, na of naast elkaar; als er meer baandelen zijn 

dan verschillen deze van elkaar op een of meer van de kenmerken onderwijsinstelling (BRIN), 

functie en aard van de dienstbetrekking. M.b.v. de BRIN kan een baandeel gekoppeld worden 

met bestanden waarin onderwijsdeelnemers en onderwijsinschrijvingen geregistreerd staan. 

Ook bevat een baandeel, waar mogelijk, het inkomstenverhoudingsnummer (IKV) van de 

bijbehorende baan. M.b.v. deze variabele IKV kunnen gegevens van banen in de 

Polisadministratie gekoppeld worden aan de baandelen. Het Onderwijspersoneelbestand bevat 

alleen personen met een dienstbetrekking bij een schoolbestuur en de dekking van het bestand 

is niet volledig; zie ook de beschrijving van de populatie hieronder. Het 

Onderwijspersoneelbestand is minimaal gaafgemaakt, zie paragraaf Procesverloop. Bij het 

maken van cijfers over de gegevens in het Onderwijspersoneelbestand mogen geen gegevens 

te herleiden zijn tot individuele personen of tot individuele onderwijsinstellingen of 

schoolbesturen. 

Beschrijving van de populatie 

Elk record betreft een baandeel van een persoon met een dienstbetrekking bij een 

schoolbestuur in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) in de maand oktober van het peiljaar. Het bestand bevat geen 

gegevens van personen die wel werken in een van deze onderwijssectoren maar een 

dienstbetrekking hebben bij een andere werkgever dan het schoolbestuur (bv. een 

uitzendbureau) of die met het schoolbestuur een ander soort arbeidsrelatie hebben dan een 

dienstbetrekking (zoals zzp'ers). Ook bevat het bestand geen gegevens van personen die in het 

niet-bekostigd onderwijs werken. Een baandeel is een onderdeel van een baan; in de 

Polisadministratie worden banen geïdentificeerd door het IKV-nummer. Een persoon kan één 

of meerdere banen hebben en per baan kan een persoon één of meerdere baandelen hebben, na 

of naast elkaar. De gegevens van het Onderwijspersoneelbestand zijn afkomstig van DUO 

(Dienst Uitvoering Onderwijs). De dekking van het Onderwijspersoneel-bestand is niet 

volledig doordat niet altijd alle schoolbesturen hun gegevens aan DUO leveren. In principe 

zijn van de schoolbesturen die hun gegevens wel hebben geleverd alle baandelen in het bestand 

opgenomen. Het percentage onderwijsinstellingen waarvan baandelen in het 

Onderwijspersoneelbestand zijn opgenomen is i.h.a. hoger dan 99%; in de bijlage wordt een 

gedetailleerde dekkingsgraad per jaar gegeven. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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Methodologie 

Bijna alle gegevens van het Onderwijspersoneelbestand zijn afkomstig van DUO (Dienst 

Uitvoering Onderwijs). DUO ontvangt deze gegevens van de schoolbesturen. De variabele 

IKV komt niet van DUO maar is uit de Polisadministratie overgenomen; dit is gebeurd op 

basis van de koppelsleutel RINPERSOON en RSIN (Rechtspersonen en 

Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van het schoolbestuur. Voor het grootste 

gedeelte (96% van de baandelen) is het IKV bepaald. Om verschillende redenen kunnen niet 

alle baandelen aan de Polisadministratie worden gekoppeld en kunnen dus niet alle baandelen 

voorzien worden van de variabele IKV. Een van de redenen is dat een persoon in de 

Polisadministratie meerdere IKV's bij één schoolbestuur (RSIN) kan hebben waardoor niet 

duidelijk is welk baandeel bij welk IKV hoort. Een andere reden is dat voor de 

Onderwijspersoneelbestanden van 2016 en 2017 het RSIN van die jaren niet beschikbaar was 

bij DUO waardoor het RSIN van 2018 is gebruikt. Niet alle RSIN's in deze bestanden kwamen 

hierdoor in de Polisadministratie van 2016 en 2017 voor. 

Procesverloop 

Het Onderwijspersoneelbestand is minimaal gaafgemaakt. Bij verschillende variabelen komen 

waarden voor die logischerwijs niet kloppen (zie metadata van variabelen). Het advies is 

daarom om niet te publiceren over een te klein aantal onderwijsinstellingen en om controles 

te doen op uitbijters en onwaarschijnlijke combinaties.De gegevens uit het 

Onderwijspersoneelbestand komen niet precies overeen met de open data op de site van DUO. 

Ieder jaar publiceert DUO nieuwe cijfers, zowel over het nieuwe jaar als over de oudere jaren. 

Door eventuele naleveringen van schoolbesturen kunnen cijfers over oudere jaren namelijk 

worden herzien. In de praktijk betekent dit dat een ouder Onderwijspersoneelbestand minder 

goed overeenkomt met de open data van DUO dan een recenter bestand. Onze component kent 

een voorlopige versie en een definitieve versie. Naleveringen worden in principe niet meer 

verwerkt na plaatsing van de definitieve component. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 RSIN_crypt A32 

4 BAANDEELVOLGNRRSIN A2 

5 BESTUURMND_crypt A32 

6 BESTUUR1OKT_crypt A32 

7 BRINMND_crypt A32 

8 BRIN1OKT_crypt A32 

9 INSTSOORT A1 

10 INSTONDSECTOR A3 

11 INSTONDSOORT A4 

12 IKVAANTALPERRSIN A2 

13 IKVBEKEND A1 

14 IKVOWP A32 

15 AARD A1 

16 FORMATIETYPE A2 

17 OMVANGBAANDEEL F6.4 

18 OMVANGOUDVRLF F6.4 

19 FUNCTIECAT A2 

20 FUNCTIEGRP A1 

21 FUNCTIEGRPLIO A1 

22 FUNCTIESCHAAL A4 

23 SALSCHAAL A4 

24 SALTREDE A3 

25 BRUTOSALVOLTIJD F8.2 

26 FINBRON A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id het gemeentelijk bevolkingsregister. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

bevolkingsregister. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

RSIN_crypt 

Versleutelde Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van het 

bestuur, zoals in de registratie van DUO 

Definitie  

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals besloten vennootschappen (bv's), 

verenigingen, stichtingen, vennootschappen onder firma (vof's) en maatschappen 

(eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) naast een 

KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer 

(RSIN). 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, 

zoals de Belastingdienst. 

Toelichting bij het gebruik  

De RSIN van een bestuur wordt door DUO bepaald op basis van BESTUURMND. 
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Codelijst 

Waarde Label 

000000000 Onbekend 

BAANDEELVOLGNRRSIN 

Volgnummer van dit baandeel van deze persoon binnen hetzelfde bestuur (RSIN) 

Definitie  

Het volgnummer van een baandeel van een persoon bij hetzelfde bestuur; Rechtspersonen en 

Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN). 

Toelichting bij de definitie  

Als de onderwijsinstelling (BRIN), functie en/of aard van de dienstbetrekking van een 

baandeel verandert, ontstaat er een nieuw baandeel. 

BESTUURMND_ crypt 

Versleuteld nummer van het bestuur (waar de instelling onder valt) in de peilmaand, zoals aan 

DUO geleverd door het bestuur 

Definitie  

Dit is een betekenisloos nummer van het bevoegd gezag (bestuur) van een onderwijsinstelling. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele RSIN wordt door DUO bepaald op basis van BESTUURMND. Gebruik voor het 

koppelen met bestanden waarin onderwijsdeelnemers en onderwijsinschrijvingen 

geregistreerd staan de variabele BESTUUR1OKT. 

BESTUUR1OKT_ crypt 

Versleuteld nummer van het bestuur waar de instelling onder valt op 1 oktober, zoals in de 

registratie van DUO 

Definitie  

Dit is een betekenisloos nummer van het bevoegd gezag (bestuur) van een onderwijsinstelling. 

Toelichting bij het gebruik  

Kan worden gebruikt om te koppelen met bestanden waarin onderwijsdeelnemers en 

onderwijsinschrijvingen staan geregistreerd. De variabele BESTUUR1OKT wordt door DUO 

bepaald op basis van BRIN1OKT. 

BRINMND_ crypt 

Versleuteld nummer dat de instelling heeft in de peilmaand, zoals aan DUO geleverd door het 

bestuur 

Definitie  

Een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toegekend 

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  
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Dit is het instellingsnummer dat geldig is in de peilmaand. Deze variabele is gevuld met XX99 

(bovenschools) als betrokkene werkzaam is bij een instelling waar geen leerlingen aan zijn 

verbonden (zie ook de toelichting bij variabele INSTSOORT). Het kan zijn dat het 

instellingsnummer niet correct is, omdat er een historisch nummer aan DUO is geleverd; dit 

wordt door DUO niet gecorrigeerd. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik voor het koppelen met bestanden waarin onderwijsdeelnemers en 

onderwijsinschrijvingen geregistreerd staan de variabele BRIN1OKT. 

BRIN1OKT_ crypt 

Versleuteld nummer dat de instelling heeft op 1 oktober, zoals in de registratie van DUO 

Definitie  

Een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toegekend 

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  

In geval dat er geen splitsingen zijn voor 1 oktober van het kalenderjaar zijn is BRIN1OKT 

het BRIN-nummer van die maand. In dit geval kan o.b.v. BRIN1OKT met de variabele BRIN 

uit de onderwijsdeelnemers en onderwijsinschrijvingen worden gekoppeld. Bij splitsingen 

voor of op 1 oktober van het kalenderjaar is BRIN1OKT de BRIN van voor de splitsing. Dan 

is er geen koppeling mogelijk met onderwijsdeelnemers en onderwijsinschrijvingen. Deze 

variabele is gevuld met XX99 (bovenschools) als betrokkene werkzaam is bij een instelling 

waar geen leerlingen aan zijn verbonden (zie ook de toelichting bij variabele INSTSOORT). 

Toelichting bij het gebruik  

In geval dat er geen splitsingen van instellingen zijn voor of op 1 oktober van het kalenderjaar, 

kan BRIN1OKT worden gebruikt om te koppelen met bestanden waarin onderwijsdeelnemers 

en onderwijsinschrijvingen staan geregistreerd. De variabele BRIN1OKT wordt door DUO 

bepaald op basis van BRINMND. 

INSTSOORT 

Aard van de instelling 

Definitie  

Zijn er leerlingen verbonden aan een onderwijsinstelling of bestuur? 

Toelichting bij de definitie  

Het personeel dat werkzaam is bij een instelling waar geen leerlingen aan zijn verbonden wordt 

tot het bovenschools personeel van het bestuur gerekend. 

Toelichting bij het gebruik  

De instellingssoort is door DUO bepaald op basis van de variabelen BRIN1OKT en 

BESTUUR1OKT. 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 geen leerlingen verbonden aan brin of bestuur 

1 leerlingen verbonden aan brin 

2 geen leerlingen verbonden aan brin, maar wel aan bestuur 

INSTONDSECTOR 

Onderwijssector van de instelling 

Definitie  

Een onderwijssector betreft een aantal gelijksoortige onderwijsinstellingen. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderwijssector is door DUO bepaald op basis van de variabele BRIN1OKT. Agrarische 

opleidingscentra (AOC's) bestaan zowel uit instellingen van het voortgezet onderwijs (vo) als 

van het middelbaarberoepsonderwijs (mbo). Onder de wet educatie en beroepsonderwijs 

(WEB) valt zowel middelbaarberoepsonderwijs als voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo). Onder de wet op het primair onderwijs (WPO) vallen het 

basisonderwijs (BAO), het speciaal basisonderwijs (SBAO) en de wet op de expertisecentra 

(WEC). Onder WEC vallen het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs 

(vso). 

Codelijst 

Waarde Label 

O Onbekend 

AOC Agrarisch opleidingscentrum 

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 

WPO Wet op het primair onderwijs 

WVO Wet op het voortgezet onderwijs 

INSTONDSOORT 

Onderwijssoort van de instelling 

Definitie  

Onderwijssoort/sector/opleiding/studierichting waarin het onderwijs wordt gevolgd. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderwijssoort is door DUO bepaald op basis van de variabele BRIN1OKT. Dit is een 

uitsplitsing van de variabele INSTONDSECTOR. De wet op het primair onderwijs (WPO) is 

hier uitgesplitst in basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBAO) en de wet op de 

expertisecentra (WEC). Onder WEC vallen het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso). 

Codelijst 

Waarde Label 

O Onbekend 

AOC Agrarisch opleidingscentrum 

BAO Basisonderwijs 
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Waarde Label 

SBAO Speciaal basisonderwijs 

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 

WEC Wet op de expertisecentra 

WVO Wet op het voortgezet onderwijs 

IKVAANTALPERRSIN 

Aantal inkomstenverhoudingsnummers van de persoon bij het bestuur in de maand 

Definitie  

De som van het aantal inkomstenverhoudingsnummers dat een persoon heeft. 

Toelichting bij het gebruik  

Als in de maand het aantal inkomstenverhoudingsnummers van de persoon bij het bestuur 

hoger dan 1 of onbekend is dan kan het inkomstenverhoudingnummer van het baandeel niet 

worden bepaald. 

Codelijst 

Waarde Label 

99 Onbekend 

IKVBEKEND 

Of en waarom het inkomstenverhoudingsnummer van dit baandeel kon worden bepaald 

Definitie  

Is het inkomstenverhoudingsnummer van een persoon bekend? 

Toelichting bij de definitie  

IKVBEKEND geeft aan of het inkomstenverhoudingsnummer (IKV) bekend of onbekend is. 

Als het inkomstenverhoudingsnummer onbekend is dan wordt er aangegeven of dit komt 

doordat het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 

onbekend in het Onderwijspersoneelsbestand (OWP) of onbekend (al dan niet in combinatie 

met de persoon) in de Polis is. Het IKV is ook onbekend als de persoon meer dan 1 IKV bij 

de RSIN in de Polis heeft. 

Codelijst 

Waarde Label 
1 IKV onbekend: RSIN van bestuur onbekend in OWP-bestand 

2 IKV onbekend: RSIN van bestuur in OWP-bestand niet in Polis 

deze maand 

3 IKV onbekend: RSIN van bestuur in OWP-bestand wel in Polis, 

maar niet voor deze persoon 

4 IKV onbekend: RSIN van bestuur in OWP-bestand wel in Polis 

deze maand, maar persoon heeft meer dan 1 IKV bij dit bestuur 

in de Polis deze maand 
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Waarde Label 
5 IKV bekend: RSIN van bestuur in OWP-bestand wel in Polis 

deze maand, én persoon heeft maar 1 IKV bij dit bestuur in de 

Polis deze maand 

IKVOWP 

Inkomstenverhoudingsnummer 

Definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding volgens het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV). Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Het inkomstenverhoudingsnummer (IKV) van het onderwijspersoneelsbestand kan worden 

gekoppeld met het inkomstenverhoudingsnummer (IKVID) van de Polis. Het IKV is alleen 

bekend als IKVBEKEND '5' is. 

Codelijst 

Waarde Label 

000 Onbekend 

AARD 

Aard van de dienstbetrekking 

Definitie  

Soort dienstbetrekking waaronder een baandeel valt. 

Toelichting bij het gebruik  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste of tijdelijke dienstbetrekking, en in het geval 

van een tijdelijke dienstbetrekking of er sprake is van een vervanging. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Benoeming in vaste dienst, ook benoemingen in vaste dienst 

waarbij een bepaalde proeftijd is afgesproken 
2 Benoeming in tijdelijke dienst, exclusief benoemingen in 

verband met vervanging 
3 Benoeming in tijdelijke dienst, in verband met vervanging 

FORMATIETYPE 

Formatietype van het baandeel 

Definitie  

Formatietype van een baandeel 

Toelichting bij de definitie  

Het formatietype is afgeleid uit de begin- en einddatum en de aard van de dienstbetrekking. 

O.b.v. de begin-en einddatum wordt bepaald of het baandeel actief is op de 1e dag van de 
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maand of actief is in de rest van de maand. Er wordt onderscheid gemaakt naar de aard van de 

dienstbetrekking, waarbij aard regulier een benoeming in vaste of tijdelijke dienst is maar 

exclusief vervanging en aard niet-regulier een benoeming in tijdelijke dienst in verband met 

vervanging is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Actief op 1e dag van de maand, aard regulier 

3 Actief op 1e dag van de maand, aard niet-regulier 

5 Actief rest van de maand, aard regulier 

7 Actief rest van de maand, aard niet-regulier 

OMVANGBAANDEEL 

De omvang van het baandeel ten opzichte van de hele maand 

Definitie  

De betrekkingsomvang van een baandeel, het aantal dagen dat een baandeel heeft geduurd 

gedeeld door het aantal dagen van de maand. 

Toelichting bij de definitie  

De omvang van het baandeel is het aandeel dagen vermenigvuldigd met het voltijdsequivalent 

(vte). Hierbij is het aandeel dagen het aantal dagen dat een baandeel heeft geduurd gedeeld 

door het aantal dagen van de maand en is het vte de betrekkingsomvang. Als de 

betrekkingsomvang is veranderd gedurende het baandeel is er een gewogen gemiddelde 

berekend. Ter verduidelijking twee voorbeelden: 1. Wanneer iemand met een 

betrekkingsomvang van 1,0 vte voor de helft van de maand werkt, wordt de omvang van het 

baandeel 0,5. 2. Wanneer iemand met een betrekkingsomvang van 0,5 vte de hele maand 

werkt, wordt de omvang van het baandeel ook 0,5. Als betrokkene gebruikt maakt van 

ouderenverlof, dan is dit niet op de betrekkingsomvang in mindering gebracht. 

Toelichting bij het gebruik  

Om het aantal voltijdequivalenten (vte's) per sector in oktober te berekenen dient de variabele 

OMVANGBAANDEEL voor alle baandelen van de sector te worden opgeteld. Het is niet 

mogelijk om met behulp van deze variabele en de variabele FORMATIETYPE het aantal vte's 

per sector op 1 oktober te bepalen. Als iemand op 1 oktober bijvoorbeeld fulltime werkt maar 

halverwege de maand stopt dan is de omvang van het baandeel op 1 oktober 0,5 vte. Hiermee 

wordt dus het aantal vte op 1 oktober onderschat. Op basis van deze variabele is het ook niet 

mogelijk om te bepalen hoeveel personen parttime of fulltime werken. Let op extreem hoge 

waarden (>1,5), deze zijn mogelijk niet correct. Extreem lage waarden zijn wel plausibel 

aangezien de omvang van een baandeel ook heel klein kan zijn. 

OMVANGOUDVRLF 

De omvang van het ouderenverlof ten opzichte van de hele maand 

Definitie  

Omvang van het ouderenverlof van een baandeel 
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Toelichting bij de definitie  

De omvang van het ouderenverlof van het baandeel is het aandeel dagen vermenigvuldigd met 

het voltijdsequivalent (vte). Hierbij is het aandeel dagen het aantal dagen dat een baandeel 

heeft geduurd gedeeld door het aantal dagen van de maand en is het vte de betrekkingsomvang 

van het ouderenverlof. Als de betrekkingsomvang is veranderd gedurende het baandeel is er 

een gewogen gemiddelde van het ouderenverlof berekend. Ter verduidelijking twee 

voorbeelden: 1. Wanneer iemand met ouderenverlof van 0,2 vte voor de helft van de maand 

werkt, wordt de omvang van het ouderenverlof 0,1. 2. Wanneer iemand met ouderenverlof van 

0,1 vte de hele maand werkt, wordt de omvang van het ouderenverlof ook 0,1. 

Toelichting bij het gebruik  

Om het aantal voltijdequivalent (vte) ouderenverlof in oktober te berekenen dient de variabele 

OMVANGOUDVRLF voor alle baandelen te worden opgeteld. Het is niet mogelijk om met 

deze variabele het aantal vte ouderenverlof op 1 oktober te bepalen. Als iemand op 1 oktober 

bijvoorbeeld 0,2 vte ouderenverlof heeft maar halverwege de maand stopt dan is de omvang 

van het ouderenverlof op 1 oktober 0,1 vte. Hiermee wordt dus het aantal vte ouderenverlof 

op 1 oktober onderschat. Niet alle besturen leveren OMVANGOUDVRLF op de juiste manier. 

Deze besturen leveren dan ten onrechte het ouderenverlof zoals het in het contract staat, dus 

zonder rekening te houden met de duur van het baandeel. Bij baandelen die niet alle dagen van 

de maand duren, geeft deze variabele dan een overschatting van de omvang van het 

ouderenverlof. Let daarnaast op extreem hoge waarden (>=1,0), deze zijn waarschijnlijk niet 

correct. 

FUNCTIECAT 

Een in 18 categorieën verdeelde indeling van functies 

Definitie  

Functiecategorie van een baandeel 

Toelichting bij de definitie  

Voor het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) geldt een indeling in 18 

categorieën. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geldt een indeling in 9 categorieën 

die een selectie is uit de 18 categorieën van po en vo. De mbo-indeling bestaat uit de volgende 

9 categorieën: 1. Bestuurslid, lid college van bestuur, 6. Onderwijs coördinator, 9. Vakleraar, 

10. Leraar in opleiding, 12. Onderwijs assisterende functies, 13. Therapeutische en zorg 

functies, 14. Instructeur, 16. Beheerfuncties en 17. Administratieve functies. Er zijn 

uitzonderingen; een aantal leveranciers levert voor mbo-instellingen namelijk gegevens 

volgens de indeling in 18 categorieën. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op met publiceren op gedetailleerd niveau, uit analyse blijkt dat de verdeling van 

functiecategorieën op BRIN-niveau niet altijd plausibel is. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Bestuurslid, lid college van bestuur 

2 (Bovenschoolse) directeur 

3 Adjunct- of waarnemend directeur 

4 Overige managementfuncties op het niveau van directie en 

bestuur 

5 Staf functionaris (bijv. hoofd facilitaire dienstverlening) 

6 Onderwijs coördinator (bijv. teamcoördinator) 

7 Overige managementfuncties op het niveau van een afdeling of 

ander onderdeel van de organisatie 

8 Groepsleerkracht (incl. remedial teacher) 

9 Vakleraar 

10 Leraar in opleiding 

11 Overig onderwijzend personeel 

12 Onderwijs assisterende functies 

13 Therapeutische en zorg functies 

14 Instructeur 

15 Overig onderwijsondersteunend personeel 

16 Beheerfuncties (bijv. conciërge, schoonmaker, beheerder/ICT) 

17 Administratieve functies (bijv. personeelszaken, 

leerlingenadministratie) 

18 Overig beheer- en administratief personeel 

99 Onbekend 

FUNCTIEGRP 

Functiegroep 

Definitie  

Functiegroep van een baandeel 

Toelichting bij de definitie  

Ontstaat door clustering van de functiecategorieën in de groepen: 1. Directie en management 

op centraal niveau (Functiecategorie 1, 2, 3, 4) 2. Onderwijsgevend personeel, inclusief leraar 

in opleiding (Functiecategorie 8, 9, 10, 11) 3. Onderwijsondersteunend personeel 
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(Functiecategorie 12, 13, 14, 15) 4. Beheer- en administratief personeel (Functiecategorie 5, 

6, 7, 16, 17 18) 9. Onbekend 

Toelichting bij het gebruik  

De categorie 'onbekend' is hier kleiner dan de categorie 'onbekend' bij FUNCTIECAT en 

FUNCTIEGRPLIO omdat hier waar mogelijk een toedeling aan een functiegroep bij 

functiecategorie 'onbekend' wordt gedaan op basis van de salarisschaal. Let op met publiceren 

op gedetailleerd niveau, uit analyse blijkt dat de verdeling van functiegroepen op BRIN-niveau 

niet altijd plausibel is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Directie 

2 Onderwijsgevend personeel inclusief leraar in opleiding (OP) 

3 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 

4 Beheer- en administratief personeel (OBP) 

9 Onbekend 

FUNCTIEGRPLIO 

Functiegroep met onderscheid van leraar in opleiding 

Definitie  

Functiegroep van een baandeel 

Toelichting bij de definitie  

Ontstaat door clustering van functiecategorieën in de groepen: 1. Directie en management op 

centraal niveau (Functiecategorie 1, 2, 3, 4) 2. Onderwijsgevend personeel, exclusief leraar in 

opleiding (Functiecategorie 8, 9, 11) 3. Onderwijsondersteunend, beheer- en administratief 

personeel (Functiecategorie 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18) 4. Leraar in opleiding 

(Functiecategorie 10) 9. Onbekend 

Toelichting bij het gebruik  

Let op met publiceren op gedetailleerd niveau, uit analyse blijkt dat de verdeling van 

functiegroepen op BRIN-niveau niet altijd plausibel is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Directie 

2 Onderwijsgevend personeel, exclusief leraar in opleiding (OP) 

3 Onderwijsondersteunend, beheer- en administratief personeel 

(OOP/OBP) 4 Leraar in opleiding (LIO) 

9 Onbekend 

FUNCTIESCHAAL 

Functieschaal 

Definitie  

Functieschaal van een baandeel behorend bij de functie 
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Toelichting bij de definitie  

De schaal die volgens de onderwijscao's van de sector hoort bij de functie. De waarde 'OVR' 

(Overig) bestaat uit verschillende oude functieschalen die bijna niet meer voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

In de meeste gevallen is de functieschaal hetzelfde als de persoonlijke salarisschaal maar deze 

hoeven dus niet overeen te komen. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Functieschaal 01 

02 Functieschaal 02 

03 Functieschaal 03 

04 Functieschaal 04 

05 Functieschaal 05 

06 Functieschaal 06 

07 Functieschaal 07 

08 Functieschaal 08 

09 Functieschaal 09 

10 Functieschaal 10 

11 Functieschaal 11 

12 Functieschaal 12 

13 Functieschaal 13 

14 Functieschaal 14 

15 Functieschaal 15 

16 Functieschaal 16 

AB Functieschaal AB 

AC Functieschaal AC 

AD Functieschaal AD 

AE Functieschaal AE 

DA Functieschaal DA 

DA11 Functieschaal DA11 

DA13 Functieschaal DA13 

DB Functieschaal DB 

DBU Functieschaal DBU 

DC Functieschaal DC 

DD Functieschaal DD 

DE Functieschaal DE 

L10 Functieschaal L10 

L11 Functieschaal L11 

L12 Functieschaal L12 

L13 Functieschaal L13 

LA Functieschaal LA 

LB Functieschaal LB 
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Waarde Label 

LC Functieschaal LC 

LD Functieschaal LD 

LE Functieschaal LE 

ONB Onbekend 

OVR Overig 

SALSCHAAL 

Persoonlijke salarisschaal 

Definitie  

De salarisschaal van een baandeel, vormt samen met de salaristrede de grondslag voor de 

salarisberekening. 

Toelichting bij de definitie  

De persoonlijke salarisschaal is de schaal waarin de persoon wordt uitbetaald. Het bedrag dat 

bij de schaal hoort staat weergeven in de onderwijscao's van de sector. De waarde 'OVR' 

(Overig) bestaat uit verschillende oude salarisschalen die bijna niet meer voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

In de meeste gevallen is de persoonlijke salarisschaal hetzelfde als de functieschaal maar deze 

hoeven dus niet overeen te komen. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Salarisschaal 01 

02 Salarisschaal 02 

03 Salarisschaal 03 

04 Salarisschaal 04 

05 Salarisschaal 05 

06 Salarisschaal 06 

07 Salarisschaal 07 

08 Salarisschaal 08 

09 Salarisschaal 09 

10 Salarisschaal 10 

11 Salarisschaal 11 

12 Salarisschaal 12 

13 Salarisschaal 13 

14 Salarisschaal 14 

15 Salarisschaal 15 

16 Salarisschaal 16 

AB Salarisschaal AB 

AC Salarisschaal AC 

AD Salarisschaal AD 

AE Salarisschaal AE 
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Waarde Label 

DA Functieschaal DA 

DA11 Salarisschaal DA11 

DA13 Salarisschaal DA13 

DB Salarisschaal DB 

DBU Salarisschaal DBU 

DC Salarisschaal DC 

DD Salarisschaal DD 

DE Salarisschaal DE 

L10 Salarisschaal L10 

L11 Salarisschaal L11 

L12 Salarisschaal L12 

L13 Salarisschaal L13 

LA Salarisschaal LA 

LB Salarisschaal LB 

LC Salarisschaal LC 

LD Salarisschaal LD 

LE Salarisschaal LE 

ONB Onbekend 

OVR Overig 

SALTREDE 

Persoonlijke salaristrede 

Definitie  

De salaristrede van een baandeel, de salaristrede is de trede van de salarisschaal die gebruikt 

wordt voor de salarisberekening. 

Toelichting bij de definitie  

De persoonlijke salaristrede is de trede waarin de persoon wordt uitbetaald, in combinatie met 

de salarisschaal. Het bedrag dat bij de schaal en trede hoort staat weergeven in de 

onderwijscao's van de sector. De waarde 'OVR' (Overig) bestaat uit verschillende oude 

salaristreden die bijna niet meer voorkomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Salaristrede 00 

01 Salaristrede 01 

02 Salaristrede 02 

03 Salaristrede 03 

04 Salaristrede 04 

05 Salaristrede 05 

06 Salaristrede 06 

07 Salaristrede 07 

08 Salaristrede 08 
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Waarde Label 

09 Salaristrede 09 

10 Salaristrede 10 

11 Salaristrede 11 

12 Salaristrede 12 

13 Salaristrede 13 

14 Salaristrede 14 

15 Salaristrede 15 

16 Salaristrede 16 

17 Salaristrede 17 

18 Salaristrede 18 

ONB Onbekend 

OVR Overig 

BRUTOSALVOLTIJD 

Bruto maandloon bij voltijdsbetrekkingsomvang 

Definitie  

Het bruto maandloon van een baandeel bij een voltijdbetrekking. 

Toelichting bij de definitie  

Het bij de persoonlijke salarisschaal en -trede van de betrokkene horende salarisbedrag 

conform de tabellen in de verschillende onderwijscao's van de sector. 

Toelichting bij het gebruik  

Het bruto maandloon zoals geleverd door schoolbesturen komt niet altijd overeen met het 

bruto maandloon bij de persoonlijke salarisschaal en -trede zoals aangegeven in de 

onderwijscao's van de sector. 

FINBRON 

Financieringsbron 

Definitie  

De financieringsbron van een baandeel 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of het salaris ten laste komt van het lumpsumbudget, vervangingsfonds, of andere 

middelen. 

Toelichting bij het gebruik  

Het Vervangingsfonds is alleen van toepassing op WPO- en WEC-instellingen. Het 

Risicofonds is alleen van toepassing op WPO- en WVO-instellingen. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lumpsum PO, schoolbudget en/of andere door OCW verstrekte 

budgetten 

2 Vergoedingen door Vervangingsfonds op grond van WPO, 

artikel 183 en WEC, artikel 169 

3 Loonkostensubsidie, om de arbeidsparticipatie van langdurig 

werklozen, arbeidsgehandicapten e.d. te bevorderen 

4 Overige middelen waaronder vergoedingen door het Risicofonds 

9 Onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Onderwijspersoneel2016TABV1  Eerste plaatsing, voorlopige cijfers 

Onderwijspersoneel2017TABV1  Eerste plaatsing, voorlopige cijfers 

Onderwijspersoneel2018TABV1  Eerste plaatsing, voorlopige cijfers 

Onderwijspersoneel2016TABV2 Voorlopig, aanpassing variabelen 

Onderwijspersoneel2017TABV2  Voorlopig, aanpassing variabelen 

Onderwijspersoneel2018TABV2 Voorlopig, aanpassing variabelen 

 


