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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

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

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

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

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

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

Statistiek betreffende Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en 

welzijnssector.” 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       3 

Beschikbare bestand(en):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 9 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ..................................................... 10 

Onderwerp microdatabestand(en) ................................................................................................ 10 

Beschrijving ................................................................................................................................. 10 

Beschrijving van de populatie ...................................................................................................... 10 

Methodologie ............................................................................................................................... 10 

Bijlagen ........................................................................................................................................ 10 

3. Bestandsopbouw en toelichting ......................................................................... 11 

Bestandsopbouw ............................................................................................................... 11 

Toelichting op de variabelen ........................................................................................... 16 

RINPERSOONS .......................................................................................................................... 16 

RINPERSOON............................................................................................................................. 16 

SBI2008VJJJJ .............................................................................................................................. 16 

AZWSUBBRANCHE .................................................................................................................. 19 

ETNGROEPKORT1 .................................................................................................................... 20 

ETNGROEP3 ............................................................................................................................... 21 

VRLGBAGENERATIE ............................................................................................................... 21 

VRLPLHH ................................................................................................................................... 21 

VRLTYPHH ................................................................................................................................ 22 

VRLAANTALPERSHH .............................................................................................................. 23 

HHGrootte .................................................................................................................................... 23 

GEMJJJJ ...................................................................................................................................... 23 

LANDSDEEL .............................................................................................................................. 23 

PROVINCIE ................................................................................................................................ 24 

COROP ........................................................................................................................................ 24 

GEMGROOTTE .......................................................................................................................... 26 

STEDGEM ................................................................................................................................... 27 

WNEStpPeilingnummer ............................................................................................................... 27 

WNEINKHGESTKWINT ........................................................................................................... 28 

WNEINKHBESTKWINT............................................................................................................ 28 

WNEVrgGeslacht ........................................................................................................................ 29 

WNEVrgLft ................................................................................................................................. 29 

WNEVrgBurgStaat ...................................................................................................................... 29 

WNEAflAantwerk ....................................................................................................................... 30 

WNEAflBranche .......................................................................................................................... 30 

WNEAflZWBreed ....................................................................................................................... 31 

WNEAflZWSmal ......................................................................................................................... 31 

WNEVrgZieken ........................................................................................................................... 32 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       5 

WNEVrgGeest ............................................................................................................................. 32 

WNEVrgHuisarts ......................................................................................................................... 33 

WNEVrgVerpleeg ........................................................................................................................ 33 

WNEVrgGehandic ....................................................................................................................... 34 

WNEVrgKinder ........................................................................................................................... 34 

WNEVrgJeugd ............................................................................................................................. 34 

WNEVrgSociaal........................................................................................................................... 35 

WNEVrgOverig ........................................................................................................................... 35 

WNEAflRedMeerW ..................................................................................................................... 36 

WNEAflWaarWerk ...................................................................................................................... 37 

WNEVrgNLeidW ........................................................................................................................ 39 

WNEVrgDeelLeid ....................................................................................................................... 39 

WNEVrgPersBeleid ..................................................................................................................... 40 

WNEVrgStratBeleid .................................................................................................................... 40 

WNEAflLeiding ........................................................................................................................... 40 

WNEVrgActODuur ..................................................................................................................... 41 

WNEVrgAf4WkODuur ............................................................................................................... 41 

WNEVrgCatWrk .......................................................................................................................... 41 

WNEVrgDienst ............................................................................................................................ 42 

WNEVrgVastCont ....................................................................................................................... 42 

WNEVrgOproep .......................................................................................................................... 42 

WNEVrgVastUur ......................................................................................................................... 43 

WNEVrgContrUur ....................................................................................................................... 43 

WNEVrgWerkuur ........................................................................................................................ 44 

WNEVrgMeerMind ..................................................................................................................... 44 

WNEAflUurWil ........................................................................................................................... 44 

WNEAflWilMeerW ..................................................................................................................... 45 

WNEAflHoeMeerW .................................................................................................................... 45 

WNEAflBrancheMeerW .............................................................................................................. 45 

WNEAflPosWrk .......................................................................................................................... 46 

WNEAflOproep ........................................................................................................................... 46 

WNEAflUrenContr ...................................................................................................................... 47 

WNEAflUrenWrk ........................................................................................................................ 47 

WNEVrgFuncVer ........................................................................................................................ 47 

WNEAflFuncVer2 ....................................................................................................................... 47 

WNEVrgAndBaan ....................................................................................................................... 48 

WNEAflHuidFunc ....................................................................................................................... 48 

WNEAflHuidLang ....................................................................................................................... 48 

WNEAflAndFuncUMC ............................................................................................................... 49 

WNEAflAndFuncZiekHuis .......................................................................................................... 49 

WNEAflAndFuncGGZ ................................................................................................................ 49 

WNEAflAndFuncHuisArts .......................................................................................................... 50 

WNEAflAndFuncVerpleeg .......................................................................................................... 50 

WNEAflAndFuncGehand ............................................................................................................ 50 

WNEAflAndFuncKinder ............................................................................................................. 50 

WNEAflAndFuncJeugd ............................................................................................................... 51 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       6 

WNEAflAndFuncSociaal ............................................................................................................. 51 

WNEAflAndFuncOverig ............................................................................................................. 51 

WNEAflAndFuncNietZorg .......................................................................................................... 52 

WNEAflAndFuncGeenVoor ........................................................................................................ 52 

WNEVrgAndFuncAnders ............................................................................................................ 52 

WNEAflRedBaanReorg ............................................................................................................... 52 

WNEAflRedBaanUitdag .............................................................................................................. 53 

WNEAflRedBaanLeiding ............................................................................................................ 53 

WNEAflRedBaanSfeer ................................................................................................................ 53 

WNEAflRedBaanZorg ................................................................................................................. 54 

WNEAflRedBaanBetaalt ............................................................................................................. 54 

WNEAflRedBaanReistijd ............................................................................................................ 54 

WNEAflRedBaanWerkdruk ........................................................................................................ 54 

WNEAflRedBaanTeZwaar .......................................................................................................... 55 

WNEAflRedBaanWerktijd .......................................................................................................... 55 

WNEAflRedBaanVerantw ........................................................................................................... 55 

WNEAflRedBaanMeerUur .......................................................................................................... 56 

WNEAflRedBaanPersoon ............................................................................................................ 56 

WNEVrgLoopBaanA ................................................................................................................... 56 

WNEVrgLoopBaanB ................................................................................................................... 57 

WNEVrgLoopBaanC ................................................................................................................... 57 

WNEVrgLoopBaanD ................................................................................................................... 58 

WNEVrgWerkAOW .................................................................................................................... 58 

WNEVrgInstaatAOW .................................................................................................................. 58 

WNEVrgVraag............................................................................................................................. 59 

WNEAflCursusVakIn .................................................................................................................. 59 

WNEAflCursusVaar .................................................................................................................... 59 

WNEAflCursusBedrijf ................................................................................................................. 60 

WNEAflCursusSocDo ................................................................................................................. 60 

WNEAflCursusAnders ................................................................................................................. 60 

WNEAflCursusNee ...................................................................................................................... 60 

WNEAflCursusGev ..................................................................................................................... 61 

WNEAflCursusBeh ...................................................................................................................... 61 

WNEAflCursusRedWerkFunc ..................................................................................................... 61 

WNEAflCursusRedBehFunc ....................................................................................................... 61 

WNEAflCursusRedHerhaal ......................................................................................................... 62 

WNEAflCursusRedKansFunc ...................................................................................................... 62 

WNEAflCursusRedKansHog ....................................................................................................... 62 

WNEAflCursusRedKansAnd ....................................................................................................... 63 

WNEAflCursusRedKansSec ........................................................................................................ 63 

WNEAflCursusRedInteres ........................................................................................................... 64 

WNEAflCursusRedAlBegon ....................................................................................................... 64 

WNEAflCursusRedGeenDeze ..................................................................................................... 64 

WNEAflOplSrtVakIn ................................................................................................................... 65 

WNEAflOplSrtVaardig ................................................................................................................ 65 

WNEAflOplSrtBedrijf ................................................................................................................. 65 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       7 

WNEAflOplSrtGeneriek .............................................................................................................. 66 

WNEAflOplSrtSocDom ............................................................................................................... 66 

WNEAflOplSrtGeenDeze ............................................................................................................ 66 

WNEVrgKenVaar2 ...................................................................................................................... 66 

WNEVrgWieOntwikkel ............................................................................................................... 67 

WNEVrgWieScholing.................................................................................................................. 67 

WNEAflStartMedBuddy .............................................................................................................. 67 

WNEAflStartMedProgram ........................................................................................................... 68 

WNEAflStartMedInform ............................................................................................................. 68 

WNEAflStartMedMeeLoop ......................................................................................................... 68 

WNEAflStartMedAndrs ............................................................................................................... 69 

WNEAflStartMedGeenBeg .......................................................................................................... 69 

WNEVrgLoyaalA ........................................................................................................................ 69 

WNEVrgLoyaalB ......................................................................................................................... 70 

WNEVrgLoyaalC ......................................................................................................................... 70 

WNEVrgLoyaalD ........................................................................................................................ 71 

WNEVrgLoyaalE ......................................................................................................................... 71 

WNEVrgEnergieA ....................................................................................................................... 72 

WNEVrgEnergieB ....................................................................................................................... 72 

WNEVrgEnergieC ....................................................................................................................... 73 

WNEVrgEnergieD ....................................................................................................................... 73 

WNEVrgTevrWerk ...................................................................................................................... 74 

WNEVrgVerdeelTaakVerleen ..................................................................................................... 74 

WNEVrgVerdeelTaakVerslag ..................................................................................................... 74 

WNEVrgVerdeelTaakRegistreer ................................................................................................. 74 

WNEVrgVerdeelTaakOverig ....................................................................................................... 75 

WNEVrgVerdeelTaakTotaal ........................................................................................................ 75 

WNEVrgOnderbez ....................................................................................................................... 75 

WNEVrgTeamZZP ...................................................................................................................... 75 

WNEAflGevolgZZPWerkdr ........................................................................................................ 75 

WNEAflGevolgZZPOntw............................................................................................................ 76 

WNEAflGevolgZZPWtijd ........................................................................................................... 76 

WNEAflGevolgZZPAdm ............................................................................................................ 77 

WNEAflGevolgZZPCoo .............................................................................................................. 77 

WNEVrgWerkDruk2 ................................................................................................................... 77 

WNEVrgPersoneelA .................................................................................................................... 78 

WNEVrgPersoneelB .................................................................................................................... 78 

WNEVrgPersoneelC .................................................................................................................... 78 

WNEVrgPersoneelD .................................................................................................................... 79 

WNEVrgSpreekLeid .................................................................................................................... 79 

WNEVrgMaatregelA ................................................................................................................... 79 

WNEVrgMaatregelB ................................................................................................................... 80 

WNEVrgMaatregelC ................................................................................................................... 80 

WNEVrgMaatregelD ................................................................................................................... 81 

WNEVrgMaatregelE .................................................................................................................... 81 

WNEVrgMaatregelF .................................................................................................................... 81 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       8 

WNEVrgMaatregelG ................................................................................................................... 82 

WNEVrgMaatregelH ................................................................................................................... 82 

WNEVrgMaatregelI ..................................................................................................................... 83 

WNEVrgMaatregelJ ..................................................................................................................... 83 

WNEVrgMaatregelK ................................................................................................................... 83 

WNEVrgMaatregelL .................................................................................................................... 84 

WNETypISCO2008 ..................................................................................................................... 84 

WNETypAZWcode ................................................................................................................... 110 

WNETypBRC2014beroepssegment ........................................................................................... 118 

WNETypBRC2014beroepsklasse .............................................................................................. 120 

WNETypClientgebonden ........................................................................................................... 121 

ISCEDF2013RUBRIEKAct ....................................................................................................... 121 

ISCEDF2013RUBRIEKHB ....................................................................................................... 127 

ISCEDF2013RUBRIEKHG ....................................................................................................... 132 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDAct ......................................................................................... 137 

ISCEDF2013NARROWFIELDAct ........................................................................................... 142 

ISCEDF2013BROADFIELDAct ............................................................................................... 143 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEIN................................................................................ 144 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDHB ......................................................................................... 145 

ISCEDF2013NARROWFIELDHB ........................................................................................... 150 

ISCEDF2013BROADFIELDHB ............................................................................................... 151 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI2 ................................................................................ 152 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDHG ......................................................................................... 153 

ISCEDF2013NARROWFIELDHG ........................................................................................... 158 

ISCEDF2013BROADFIELDHG ............................................................................................... 159 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI3 ................................................................................ 160 

OPLNIVSOI2016AGG1ACT .................................................................................................... 161 

OPLNIVSOI2016AGG2ACT .................................................................................................... 161 

OPLNIVSOI2016AGG3ACT .................................................................................................... 162 

OPLNIVSOI2016AGG1HB ...................................................................................................... 162 

OPLNIVSOI2016AGG2HB ...................................................................................................... 163 

OPLNIVSOI2016AGG3HB ...................................................................................................... 163 

OPLNIVSOI2016AGG1HG ...................................................................................................... 164 

OPLNIVSOI2016AGG2HG ...................................................................................................... 164 

OPLNIVSOI2016AGG3HG ...................................................................................................... 165 

WNEGewEindGewicht .............................................................................................................. 165 

Versiegeschiedenis .......................................................................................................... 166 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       9 

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 

“Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector”. 

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 

In de werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over werknemers die werkzaam 

zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals 

het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de 

thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. Het onderzoek wordt twee keer 

per jaar uitgevoerd, een aantal kernvragen komt in elke meting terug, andere onderwerpen eens 

per jaar of worden per meting bepaald. Het CBS voert dit onderzoek uit in opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma 

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In het AZW programma worden tien branches onderscheiden. 

Beschrijving van de populatie 

Werknemers in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de 

Standaard Bedrijfsindeling (SBI). 

Methodologie 

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit de Polisadministratie. Daarbij gaat het om 

werknemers die in de zorg- en welzijnsector werkzaam zijn. Voor het bepalen of ze in deze 

sector werkzaam zijn, wordt de Standaard Bedrijfsindeling gebruikt. Voor het onderzoek is 

een roterend panel samengesteld. Respondenten doen maximaal vier keer mee aan het 

onderzoek, per meting stopt daardoor een groep respondenten en ook komen er nieuwe 

respondenten bij. Bij het trekken van de steekproef wordt rekening gehouden met de tien 

branches. De uitkomsten worden door een weging gecorrigeerd voor non-respons en 

opgehoogd naar het totaal aantal werknemers in de zorg- en welzijnssector. 

Bijlagen 

AZW WNE schema peiling 1 2019(versieII).pdf  

AZW WNE teksten peiling1 2019(versie II).pdf  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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 SBI2008VJJJJ A5 

4 AZWSUBBRANCHE A3 

5 ETNGROEPKORT1 F2 

6 ETNGROEP3 F2 

7 VRLGBAGENERATIE F2 

8 VRLPLHH F3 

9 VRLTYPHH F2 

10 VRLAANTALPERSHH F5 

11 HHGrootte F1 

12 GEMJJJJ F5 

13 LANDSDEEL F1 

14 PROVINCIE F3 

15 COROP F3 

16 GEMGROOTTE F2 

17 STEDGEM F2 

18 WNEStpPeilingnummer F2 

19 WNEINKHGESTKWINT F1 

20 WNEINKHBESTKWINT F1 

21 WNEVrgGeslacht F1 

22 WNEVrgLft F3 

23 WNEVrgBurgStaat F1 

24 WNEAflAantwerk F1 

25 WNEAflBranche F2 

26 WNEAflZWBreed F1 

27 WNEAflZWSmal F1 

28 WNEVrgZieken F1 

29 WNEVrgGeest F2 

30 WNEVrgHuisarts F1 

31 WNEVrgVerpleeg F1 

32 WNEVrgGehandic F1 

33 WNEVrgKinder F1 

34 WNEVrgJeugd F1 

35 WNEVrgSociaal F1 

36 WNEVrgOverig F1 

37 WNEAflRedMeerW F3 
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VolgNr Naam Formaat 

38 WNEAflSubBr F3 

39 WNEAflWaarWerk F3 

40 WNEVrgNLeidW F1 

41 WNEVrgDeelLeid F1 

42 WNEVrgPersBeleid F1 

43 WNEVrgStratBeleid F1 

44 WNEAflLeiding F1 

45 WNEVrgActODuur F1 

46 WNEVrgAf4WkODuur F1 

47 WNEVrgCatWrk F1 

48 WNEVrgDienst F1 

49 WNEVrgVastCont F1 

50 WNEVrgOproep F1 

51 WNEVrgVastUur F1 

52 WNEVrgContrUur F2 

53 WNEVrgWerkuur F2 

54 WNEVrgMeerMind F1 

55 WNEAflUurWil F2 

56 WNEAflWilMeerW F1 

57 WNEAflHoeMeerW F1 

58 WNEAflBrancheMeerW F1 

59 WNEAflPosWrk F1 

60 WNEAflOproep F1 

61 WNEAflUrenContr F3 

62 WNEAflUrenWrk F3 

63 WNEVrgFuncVer F1 

64 WNEAflFuncVer2 F1 

65 WNEVrgAndBaan F1 

66 WNEAflHuidFunc F2 

67 WNEAflHuidLang F2 

68 WNEAflAndFuncUMC F1 

69 WNEAflAndFuncZiekHuis F1 

70 WNEAflAndFuncGGZ F1 

71 WNEAflAndFuncHuisArts F1 

72 WNEAflAndFuncVerpleeg F1 

73 WNEAflAndFuncGehand F1 

74 WNEAflAndFuncKinder F1 

75 WNEAflAndFuncJeugd F1 

76 WNEAflAndFuncSociaal F1 

77 WNEAflAndFuncOverig F1 

78 WNEAflAndFuncNietZorg F1 

79 WNEAflAndFuncGeenVoor F1 
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VolgNr Naam Formaat 

80 WNEVrgAndFuncAnders A255 

81 WNEAflRedBaanReorg F1 

82 WNEAflRedBaanUitdag F1 

83 WNEAflRedBaanLeiding F1 

84 WNEAflRedBaanSfeer F1 

85 WNEAflRedBaanZorg F1 

86 WNEAflRedBaanBetaalt F1 

87 WNEAflRedBaanReistijd F1 

88 WNEAflRedBaanWerkdruk F1 

89 WNEAflRedBaanTeZwaar F1 

90 WNEAflRedBaanWerktijd F1 

91 WNEAflRedBaanVerantw F1 

92 WNEAflRedBaanMeerUur F1 

93 WNEAflRedBaanPersoon F1 

94 WNEVrgLoopBaanA F1 

95 WNEVrgLoopBaanB F1 

96 WNEVrgLoopBaanC F1 

97 WNEVrgLoopBaanD F1 

98 WNEVrgWerkAOW F1 

99 WNEVrgInstaatAOW F1 

100 WNEVrgVraag F1 

101 WNEAflCursusVakIn F1 

102 WNEAflCursusVaar F1 

103 WNEAflCursusBedrijf F1 

104 WNEAflCursusSocDo F1 

105 WNEAflCursusAnders F1 

106 WNEAflCursusNee F1 

107 WNEAflCursusGev F1 

108 WNEAflCursusBeh F1 

109 WNEAflCursusRedWerkFunc F1 

110 WNEAflCursusRedBehFunc F1 

111 WNEAflCursusRedHerhaal F1 

112 WNEAflCursusRedKansFunc F1 

113 WNEAflCursusRedKansHog F1 

114 WNEAflCursusRedKansAnd F1 

115 WNEAflCursusRedKansSec F1 

116 WNEAflCursusRedInteres F1 

117 WNEAflCursusRedAlBegon F1 

118 WNEAflCursusRedGeenDeze F1 

119 WNEAflOplSrtVakIn F1 

120 WNEAflOplSrtVaardig F1 

121 WNEAflOplSrtBedrijf F1 
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VolgNr Naam Formaat 

122 WNEAflOplSrtGeneriek F1 

123 WNEAflOplSrtSocDom F1 

124 WNEAflOplSrtGeenDeze F1 

125 WNEVrgKenVaar2 F1 

126 WNEVrgWieOntwikkel F1 

127 WNEVrgWieScholing F1 

128 WNEAflStartMedBuddy F1 

129 WNEAflStartMedProgram F1 

130 WNEAflStartMedInform F1 

131 WNEAflStartMedMeeLoop F1 

132 WNEAflStartMedAndrs F1 

133 WNEAflStartMedGeenBeg F1 

134 WNEVrgLoyaalA F1 

135 WNEVrgLoyaalB F1 

136 WNEVrgLoyaalC F1 

137 WNEVrgLoyaalD F1 

138 WNEVrgLoyaalE F1 

139 WNEVrgEnergieA F1 

140 WNEVrgEnergieB F1 

141 WNEVrgEnergieC F1 

142 WNEVrgEnergieD F1 

143 WNEVrgTevrWerk F1 

144 WNEVrgVerdeelTaakVerleen F3 

145 WNEVrgVerdeelTaakVerslag F3 

146 WNEVrgVerdeelTaakRegistreer F3 

147 WNEVrgVerdeelTaakOverig F3 

148 WNEVrgVerdeelTaakTotaal F3 

149 WNEVrgOnderbez F1 

150 WNEVrgTeamZZP F1 

151 WNEAflGevolgZZPWerkdr F1 

152 WNEAflGevolgZZPOntw F1 

153 WNEAflGevolgZZPWtijd F1 

154 WNEAflGevolgZZPAdm F1 

155 WNEAflGevolgZZPCoo F1 

156 WNEVrgWerkDruk2 F1 

157 WNEVrgPersoneelA F1 

158 WNEVrgPersoneelB F1 

159 WNEVrgPersoneelC F1 

160 WNEVrgPersoneelD F1 

161 WNEVrgSpreekLeid F1 

162 WNEVrgMaatregelA F1 

163 WNEVrgMaatregelB F1 
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VolgNr Naam Formaat 

164 WNEVrgMaatregelC F1 

165 WNEVrgMaatregelD F1 

166 WNEVrgMaatregelE F1 

167 WNEVrgMaatregelF F1 

168 WNEVrgMaatregelG F1 

169 WNEVrgMaatregelH F1 

170 WNEVrgMaatregelI F1 

171 WNEVrgMaatregelJ F1 

172 WNEVrgMaatregelK F1 

173 WNEVrgMaatregelL F1 

174 WNETypISCO2008 A5 

175 WNETypAZWcode A6 

176 WNETypBRC2014beroepssegment F3 

177 WNETypBRC2014beroepsklasse F2 

178 WNETypClientgebonden F1 

179 ISCEDF2013RUBRIEKAct A6 

180 ISCEDF2013RUBRIEKHB A6 

181 ISCEDF2013RUBRIEKHG A6 

182 ISCEDF2013DETAILEDFIELDAct A4 

183 ISCEDF2013NARROWFIELDAct A3 

184 ISCEDF2013BROADFIELDAct A2 

185 ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEIN A4 

186 ISCEDF2013DETAILEDFIELDHB A4 

187 ISCEDF2013NARROWFIELDHB A3 

188 ISCEDF2013BROADFIELDHB A2 

189 ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI2 A4 

190 ISCEDF2013DETAILEDFIELDHG A4 

191 ISCEDF2013NARROWFIELDHG A3 

192 ISCEDF2013BROADFIELDHG A2 

193 ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI3 A4 

194 OPLNIVSOI2016AGG1ACT A1 

195 OPLNIVSOI2016AGG2ACT A2 

196 OPLNIVSOI2016AGG3ACT A3 

197 OPLNIVSOI2016AGG1HB A1 

198 OPLNIVSOI2016AGG2HB A2 

199 OPLNIVSOI2016AGG3HB A3 

200 OPLNIVSOI2016AGG1HG A1 

201 OPLNIVSOI2016AGG2HG A2 

202 OPLNIVSOI2016AGG3HG A3 

203 WNEGewEindGewicht F19.6 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

RINPERSOONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

A RINPERSOON NIET IN GBA, POLISNUMMER 

D RINPERSOON NIET IN GBA, DOODGEBORENE 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

G RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR 

H RINPERSOON NIET IN GBA, HO CORRESNUMMER 

K RINPERSOON NIET IN GBA, KENTEKENS (RDW) 

O RINPERSOON NIET IN GBA, ONDERWIJSNUMMER 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

V RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID 

Z RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET GEZONDHEID 

EN ZORG 

RINPERSOON 

RINPERSOON 

Definitie  

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

SBI2008VJJJJ 

SBI20008 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 
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Codelijst 

Waarde Label 

86 Gezondheidszorg 

861 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met 

overnachting 

8610 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met 

overnachting 

86101 Universitair medische centra 

86102 Algemene ziekenhuizen 

86103 Categorale ziekenhuizen 

86104 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 

862 Medische en tandheelkundige praktijken 

8621 Praktijken van huisartsen 

8622 Praktijken van medisch specialisten en medische 

dagbehandelcentra (geen tandheelkunde) 

86221 Praktijken van medisch specialisten en medische 

dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie) 

86222 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke 

gezondheids- en verslavingszorg 

8623 Tandartspraktijken 

86231 Praktijken van tandartsen 

86232 Praktijken van tandheelkundig specialisten 

869 Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder 

overnachting 

8691 Praktijken van verloskundigen en paramedici 

86911 Praktijken van verloskundigen 

86912 Praktijken van fysiotherapeuten 

86913 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen 

86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en 

psychologie) en alternatieve genezers 

8692 Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en 

gezondheidsondersteunende diensten 
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86921 Gezondheidscentra 

86922 Arbobegeleiding en re-integratie 

86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) 

86924 Medische laboratoria, trombosediensten en overig 

behandelingsondersteunend onderzoek 

86925 Ambulancediensten en centrale posten 

86929 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en 

overige gezondheidszorgondersteunende diensten 

87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 

871 Verpleeghuizen 

8710 Verpleeghuizen 

872 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten 

8720 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten 

873 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten 

en verzorgingshuizen 

8730 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten 

en verzorgingshuizen 

87301 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten 

87302 Verzorgingshuizen 

879 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting 

8790 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting 

87901 Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg 

87902 Maatschappelijk opvang met overnachting 

88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting 

881 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op 

ouderen en  gehandicapten 

8810 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op 

ouderen en  gehandicapten 

88101 Thuiszorg 

88102 Welzijnswerk voor ouderen 

88103 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten 
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889 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet 

specifiek gericht op ouderen en gehandicapten 

8891 Kinderopvang 

8899 Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal 

welzijnswerk 

88991 Ambulante jeugdzorg 

88992 Maatschappelijk werk 

88993 Lokaal welzijnswerk 

88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en 

samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn 

AZWSUBBRANCHE 

AZW WNE SubBranche op peildatum steekproefkader 

Definitie  

De branche waar een persoon werkzaam is. 

Toelichting bij het gebruik  

Het gaat hierbij om de indeling op basis van registers. In de vragenlijst is vanwege de routing 

ook gevraagd aan respondenten in welke (sub) branche ze werken, voor die informatie moet 

de variabele WNEAflSubBr gebruikt worden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

211 UMCs 

212 Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg 

220 Geestelijke gezondheidszorg 

230 Huisartsen en gezondheidscentra 

290 Overige zorg 

311 Verpleging en Verzorging 

312 Thuiszorg 

320 Gehandicaptenzorg 

330 Jeugdzorg 

340 Kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk) 

410 Maatschappelijke opvang met overnachting 

420 Welzijn breed 

430 Maatschappelijk werk 

490 Sociaal werk overig 

900 Niet zorg en welzijn 

999 SBI onbekend 

ETNGROEPKORT1 

Herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3-deling incl. onbekend 

Definitie  

Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Autochtonen 

3 Niet-westerse allochtonen 

4 Westerse allochtonen 

9 Herkomst onbekend 

98 Weigert 
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ETNGROEP3 

Herkomst 

Definitie  

Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Onbekend 

1 Autochtonen 

2 Marokko 

3 Turkije 

4 Suriname 

5 Nederlandse Antillen en Aruba 

25 Overige niet-westerse allochtonen 

32 Overige westerse allochtonen 

98 Weigert 

VRLGBAGENERATIE 

generatie 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk tweede 

generatie migratieachtergrond. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 autochtoon 

1 eerste generatie allochtoon 

2 tweede generatie allochtoon 

9 Onbekend 

98 Weigert 

VRLPLHH 

Plaats van persoon in het huishouden op peilmoment 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van de 

referentiepersoon van een huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Thuiswonend kind 

2 Alleenstaande 

3 Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen 

4 Partner in gehuwd paar zonder kinderen 

5 Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 

6 Partner in gehuwd paar met kinderen 

7 Ouder in eenouderhuishouden 

8 Referentiepersoon in overig huishouden 

9 Overig lid van een huishouden 

10 Lid van institutioneel huishouden 

99 Onbekend 

998 Weigert 

VRLTYPHH 

Type huishouden op peilmoment 

Definitie  

Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een 

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Niet-gehuwd paar zonder kinderen 

3 Gehuwd paar zonder kinderen 

4 Niet-gehuwd paar met kinderen 

5 Gehuwd paar met kinderen 

6 Eenouderhuishouden 

7 Overig huishouden 

8 Institutioneel huishouden 

9 Onbekend 

98 Weigert 
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VRLAANTALPERSHH 

Aantal personen in het huishouden op peilmoment 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden. 

HHGrootte 

Huishoudgrootte volgens BRP, ingedikt 

Definitie  

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

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 persoonshuishouden 

2 2 persoonshuishouden 

3 3 persoonshuishouden 

4 4 persoonshuishouden 

5 5+ persoonshuishouden 

GEMJJJJ 

Gemeentecode van de woning op peilmoment 

Definitie  

De gemeente waar een woning staat 

LANDSDEEL 

Landsdeel van de woning op peilmoment 

Definitie  

Duidt een Landsdeel aan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Noord-Nederland 

2 Oost-Nederland 

3 West-Nederland 

4 Zuid-Nederland 

8 Weigert 
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PROVINCIE 

Provincie van de woning op peilmoment 

Definitie  

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Groningen 

21 Friesland 

22 Drenthe 

23 Overijssel 

24 Flevoland 

25 Gelderland 

26 Utrecht 

27 Noord-Holland 

28 Zuid-Holland 

29 Zeeland 

30 Noord-Brabant 

31 Limburg 

98 Onbekend 

99 Buitenland 

998 Weigert 

COROP 

Corop-gebied van de woning op peilmoment 

 

Definitie  

Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal 

onderzoek. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Oost-Groningen 

2 Delfzijl en omgeving 

3 Overig Groningen 

4 Noord-Friesland 

5 Zuidwest-Friesland 

6 Zuidoost-Friesland 

7 Noord-Drenthe 

8 Zuidoost-Drenthe 

9 Zuidwest-Drenthe 

10 Noord-Overijssel 

11 Zuidwest-Overijssel 

12 Twente 

13 Veluwe 

14 Achterhoek 

15 Arnhem/Nijmegen 

16 Zuidwest-Gelderland 

17 Utrecht 

18 Kop van Noord-Holland 

19 Alkmaar en omgeving 

20 IJmond 

21 Agglomeratie Haarlem 

22 Zaanstreek 

23 Groot-Amsterdam 

24 Het Gooi en Vechtstreek 

25 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 

26 Agglomeratie  s-Gravenhage 

27 Delft en Westland 

28 Oost-Zuid-Holland 
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29 Groot-Rijnmond 

30 Zuidoost-Zuid-Holland 

31 Zeeuwsch-Vlaanderen 

32 Overig Zeeland 

33 West-Noord-Brabant 

34 Midden-Noord-Brabant 

35 Noordoost-Noord-Brabant 

36 Zuidoost-Noord-Brabant 

37 Noord-Limburg 

38 Midden-Limburg 

39 Zuid-Limburg 

40 Flevoland 

98 Onbekend 

99 Buitenland 

998 Weigert 

GEMGROOTTE 

Gemeentegrootte in klassen van de woning op peilmoment 

Definitie  

De grootte van een gemeente op basis van inwonertal 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 minder dan 5 000 inwoners 

2 5 000 - < 10 000 inwoners 

3 10 000 - < 20 000 inwoners 

4 20 000 - < 50 000 inwoners 

5 50 000 - < 100 000 inwoners 

6 100 000 - < 150 000 inwoners 

7 150 000 - < 250 000 inwoners 

8 250 000 inwoners of meer 

9 Onbekend 

98 Weigert 

STEDGEM 

Stedelijkheid van gemeente van de woning op peilmoment 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer sterk (>=2500 omgevingsadressen/km2) 

2 Sterk (1500 tot 2500 omgevingsadressen/km2) 

3 Matig (1000 tot 1500 omgevingsadressen/km2) 

4 Weinig (500 tot 1000 omgevingsadressen/km2) 

5 Niet (<500 omgevingsadressen/km2) 

9 Onbekend 

98 Weigert 

WNEStpPeilingnummer 

Peilingnummer 

Definitie  

Het nummer van een interview waaraan een persoon deelneemt. 

Toelichting bij de definitie  

Peilingnummer zoals gebruikt in de werknemersenquête. 
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Toelichting bij het gebruik  

Voor de werknemersenquête is een roterend panel ingericht. Respondenten doen maximaal 

aan vier peilingen mee. Deze meting in 2019 was de 2e meting van het onderzoek. 

Respondenten voor wie het de eerste keer is dat ze meedoen, hebben peilingnummer 1. 

Respondenten die voor de tweede keer meedoen, hebben peilingnummer 2. 

WNEINKHGESTKWINT 

Percentielgroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere huishoudens, in kwintielen 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 5 groepen van gelijke omvang op basis van het gestandaardiseerd 

inkomen. 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 percentiel 1 t/m 20 

2 percentiel 21 t/m 40 

3 percentiel 41 t/m 60 

4 percentiel 61 t/m 80 

5 percentiel 81 t/m 100 

6 particulier huishouden met een onbekend inkomen 

7 onbekend inkomen, doordat er niet gekoppeld kon worden aan 

inkomensbestand 

8 institutioneel huishouden 

WNEINKHBESTKWINT 

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens, in kwintielen 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 5 groepen van gelijke omvang op basis van het besteedbaar 

inkomen. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 percentiel 1 t/m 20 

2 percentiel 21 t/m 40 

3 percentiel 41 t/m 60 

4 percentiel 61 t/m 80 

5 percentiel 81 t/m 100 

6 particulier huishouden met een onbekend inkomen 

7 onbekend inkomen, doordat er niet gekoppeld kon worden aan 

inkomensbestand 

8 institutioneel huishouden 

WNEVrgGeslacht 

Geslacht 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

3 Overig 

WNEVrgLft 

Leeftijd op enquêtedatum 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

WNEVrgBurgStaat 

Burgerlijke staat 

Definitie  

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

partnerschap. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd / geregistreerd partnerschap 

2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwnaar / weduwe 

4 Nooit gehuwd geweest 

WNEAflAantwerk 

Aantal werkkringen 

Definitie  

Het aantal werkkringen van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemer met één werkkring 

2 Werknemer in meerdere werkkringen 

3 Werknemer en zelfstandige 

7 Niet van toepassing 

WNEAflBranche 

Branche in de sector Zorg en Welzijn 

 

Definitie  

De branche waar een persoon werkzaam is. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Universitair Medisch Centrum 

2 Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg 

3 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

4 Huisartsenzorg en gezondheidscentra 

5 Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 

6 Gehandicaptenzorg 

7 Kinderopvang (inclusief peuteropvang) 

8 Jeugdzorg 

9 Sociaal werk (maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, 

welzijn breed) 

10 Overige zorg en welzijn 

97 Niet van toepassing 

WNEAflZWBreed 

Brede branche-indeling zorg en welzijn 

Definitie  

De branche waar een persoon werkzaam is. 

Toelichting bij de definitie  

Breed houdt hierbij in, de sector zorg en welzijn inclusief de kinderopvang. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Branche behoort tot brede indeling 

7 Niet van toepassing 

WNEAflZWSmal 

Smalle branche-indeling zorg en welzijn 

Definitie  

De branche waar een persoon werkzaam is. 

Toelichting bij de definitie  

Smal houdt hierbij in, de sector zorg en welzijn zonder de kinderopvang. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Branche behoort niet bij smalle indeling 

1 Branche behoort bij smalle indeling 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgZieken 

Waar binnen de ziekenhuiszorg en overige medisch-specialistische zorg bent u momenteel 

werkzaam 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Algemene ziekenhuizen 

2 Categorale ziekenhuizen 

3 Revalidatiecentra 

4 Zelfstandige behandelcentra 

5 Privéklinieken 

6 Anders 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgGeest 

Waar binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Basis-GGZ 

2 Gespecialiseerde GGZ 

3 Langdurige zorg 

4 Kind & Jeugd 

5 Verslavingszorg 

6 Begeleid wonen of Beschermd Wonen (RIBW) 

7 Anders 

97 Niet van toepassing 

WNEVrgHuisarts 

Waar binnen de huisartsen en gezondheidscentra bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Huisartsen(dag)praktijken 

2 Huisartsenposten/huisartsendienstenstructuren 

3 Gezondheidscentra 

4 Zorggroepen 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgVerpleeg 

Waar binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Verpleeg- en verzorgingstehuizen 

2 Thuiszorg 

3 Kraamzorg 

7 Niet van toepassing 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       34 

WNEVrgGehandic 

Waar binnen de gehandicaptenzorg bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Intramurale zorg (WLZ) 

2 Sociaal domein: jeugd 

3 Overig sociaal domein 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgKinder 

Waar binnen de kinderopvang bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dagopvang 0-4 jaar 

2 Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

3 Dagopvang en buitenschoolse opvang beide 

4 Peuteropvang 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgJeugd 

Waar binnen de jeugdzorg bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Jeugdbescherming of jeugdreclassering 

2 Ambulante jeugdhulp: wijkteams 

3 Ambulante jeugdhulp: overig 

4 Pleegzorg of gezinsgericht 

5 Jeugdhulp met verblijf, niet zijnde pleegzorg of gezinsgericht 

6 Overig 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgSociaal 

Waar binnen sociaal werk bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Maatschappelijke opvang met overnachting 

2 Welzijn breed 

3 Maatschappelijk werk 

4 Sociaal werk overig 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgOverig 

Waar binnen de overige zorg bent u momenteel werkzaam? 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Mondzorg 

2 Fysiotherapie 

3 Apotheek 

4 Anders 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflRedMeerW 

Wat is de belangrijkste reden dat u meerdere betaalde banen/werkkringen heeft 

Definitie  

De belangrijkste reden die een persoon heeft voor het hebben van meerdere betaalde banen en/of 

werkkringen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 De afwisseling in werkzaamheden of contacten 

2 Op de lange termijn aan het werk kunnen blijven 

3 Mezelf kunnen ontwikkelen op meerdere gebieden 

4 Meer vrijheid in mijn werk 

5 Meer uren kunnen maken om financieel rond te kunnen komen 

Toelichting bij het gebruik  

Het gaat hierbij om de indeling op basis van de antwoorden van respondenten. Voor de 

steekproef is ook de indeling naar subbranche op basis van registers beschikbaar. Voor die 

informatie moet de variabele AZWSUBBRANCHE gebruikt worden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

10 UMC s, z.n.d. 

20 Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg, z.n.d. 

30 Geestelijke gezondheidszorg, z.n.d. 

41 Huisartsen 

42 Gezondheidscentra 

51 Verpleging en verzorging 

52 Thuiszorg 

60 Gehandicaptenzorg, z.n.d. 

70 Kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk), z.n.d. 

80 Jeugdzorg, z.n.d. 

91 Maatschappelijke opvang met overnachting 

92 Welzijn breed 

93 Maatschappelijk werk 

94 Sociaal werk overig 

100 Overige zorg, z.n.d. 

997 Niet van toepassing 

WNEAflWaarWerk 

Waar binnen de branche de respondent werkzaam is 

Definitie  

De specifieke branche binnen de zorg waar een persoon werkzaam is. 

Codelijst 

Waarde Label 

10 Universitair Medisch Centrum znd 

21 Algemene ziekenhuizen 

22 Categorale ziekenhuizen 

23 Revalidatiecentra 

24 Zelfstandige behandelcentra 

25 Privéklinieken 

26 Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg: Anders 
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31 Basis-GGZ 

32 Gespecialiseerde GGZ 

33 Langdurige zorg 

34 Kind & Jeugd 

35 Verslavingszorg 

36 Begeleid wonen of Beschermd Wonen (RIBW) 

37 GGZ: Anders 

41 Huisartsen(dag)praktijken 

42 Huisartsenposten/huisartsendienstenstructuren 

43 Gezondheidscentra 

44 Zorggroepen 

51 Verpleeg- en verzorgingstehuizen 

52 Thuiszorg 

53 Kraamzorg 

61 Intramurale zorg (WLZ) 

62 Sociaal domein: jeugd 

63 Overig sociaal domein 

71 Dagopvang 0-4 jaar 

72 Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

73 Dagopvang en buitenschoolse opvang beide 

74 Peuteropvang 

81 Jeugdbescherming of jeugdreclassering 

82 Ambulante jeugdhulp: wijkteams 

83 Ambulante jeugdhulp: overig 

84 Pleegzorg of gezinsgericht 

85 Jeugdhulp met verblijf, niet zijnde pleegzorg of gezinsgericht 

86 Jeugdzorg: Overig 

91 Maatschappelijke opvang met overnachting 

92 Welzijn breed 

93 Maatschappelijk werk 
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94 Sociaal werk: Overig 

101 Mondzorg 

102 Fysiotherapie 

103 Apotheek 

104 Overige zorg en welzijn: Anders 

997 Niet van toepassing 

WNEVrgNLeidW 

Aan hoeveel personen geeft u leiding? 

Definitie  

Klasse van het aantal personen waaraan een persoon leiding geeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 - 4 

2 5 - 9 

3 10 - 19 

4 20 - 49 

5 50 - 99 

6 100 of meer 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

WNEVrgDeelLeid 

Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden? 

Definitie  

De inhoud waaruit het grootste deel van de werkzaamheden van een persoon bestaat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 leiding geven 

2 andere werkzaamheden 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       40 

WNEVrgPersBeleid 

Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen 

van personeel of het geven van een loonsverhoging 

Definitie  

Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

WNEVrgStratBeleid 

Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of 

strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan? 

Definitie  

Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of 

strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

WNEAflLeiding 

Leidinggeven 

Definitie  

Aanduiding of een persoon in zijn of haar beroep of functie leiding geeft aan medewerkers of personeel. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Uitsluitend uitvoerende functie 

2 Zowel uitvoerende als leidinggevende functie 

3 Uitsluitend leidinggevende functie 

8 Weigert 
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WNEVrgActODuur 

Opleiding/cursus duurt 6 maanden of langer 

Definitie  

Een opleiding of cursus duurt of duurde langer als een bepaalde tijd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja, 6 maanden of langer 

2 nee, korter dan 6 maanden 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgAf4WkODuur 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een opleiding of cursus gevolgd waarvan de duur 6 

maanden of langer was. 

Definitie  

Een opleiding of cursus duurt of duurde langer als een bepaalde tijd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja, 6 maanden of langer 

2 nee, korter dan 6 maanden 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgCatWrk 

Welke categorie past het beste bij u? 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Oproepkracht of invalkracht 

2 Uitzendkracht 

3 Gedetacheerde 

4 In opleiding (werkleercontract / opleidingscontract) 

5 WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) of Participatiewet 

6 Geen van deze 

7 Niet van toepassing 
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WNEVrgDienst 

Wat voor soort dienstverband heeft u? 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast contract (onbepaalde tijd) 

2 Tijdelijk contract (bepaalde tijd) 

3 Anders 

4 Weet ik niet 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgVastCont 

Heeft uw werkgever aangegeven dat, bij goed functioneren, uw contract kan worden omgezet 

naar een vast contract (voor onbepaalde tijd)? 

Definitie  

Aanduiding of een werkgever heeft aangegeven dat een tijdelijk contract van een persoon omgezet kan 

worden naar een vast contract (voor onbepaalde tijd). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, dat is zeker mogelijk 

2 Misschien 

3 Nee, dat is zeker niet mogelijk 

4 Dit is nooit besproken / weet ik niet 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgOproep 

Wat voor soort oproep- of invalcontract heeft u? 

Definitie  

Soort oproep- of invalcontract van een werknemer. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Een nul-urencontract (= er zijn geen afspraken over het aantal 

uren dat u werkt) 

2 Een min-maxcontract (= u heeft garantie voor een minimaal 

aantal uren en er zijn afspraken over het maximaal aantal uren 

3 Een oproepcontract met voorovereenkomst (= u beslist zelf of u 

gaat werken als u wordt opgeroepen) 

4 Een ander soort oproepcontract 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgVastUur 

Bent u in dienst voor een vast aantal uren per week? 

Definitie  

Is een de werknemer in dienst voor een vast aantal uren? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEVrgContrUur 

Voor hoeveel uren per week bent u volgens uw contract in dienst? 

Definitie  

Aantal contracturen van een werknemer 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 99 Weet niet. 

Om bijvoorbeeld het gemiddelde of mediane aantal uren dat iemand volgens contract per week 

werkt te berekenen, moeten deze waarden buiten beschouwing worden gelaten. 
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Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEVrgWerkuur 

Hoeveel uur werkt u betaald, gemiddeld per week? 

Definitie  

Het aantal uren betaald werk van een werknemer. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 99 Weet niet. 

Om bijvoorbeeld het gemiddelde of mediane aantal uren dat iemand per week werkt te 

berekenen, moeten deze waarden buiten beschouwing worden gelaten. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEVrgMeerMind 

Zou u binnen 6 maanden meer of minder uren bij uw huidige werkgever willen gaan werken, 

aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen 

Definitie  

Aanduiding of een persoon meer of minder wil werken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, meer 

2 Ja, minder 

3 Nee 

9 Weet niet 

WNEAflUurWil 

Uren willen werken bij uw huidige werkgever 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon wil gaan werken. 
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Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 99 Weet niet. 

Om bijvoorbeeld het gemiddelde of mediane aantal uren dat iemand wil werken te berekenen, 

moeten deze waarden buiten beschouwing worden gelaten. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEAflWilMeerW 

Méér dan één baan willen hebben 

Definitie  

Wil een persoon meer dan één baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflHoeMeerW 

Tweede baan als werknemer, freelancer, zzp er of in eigen bedrijf of praktijk 

Definitie  

De tweede baan waarin een persoon als werknemer zou willen werken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 In loondienst 

2 Als freelancer / zzp’er / eigen bedrijf of praktijk 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflBrancheMeerW 

Tweede baan in zelfde of andere branche willen werken 

Definitie  

Zou een persoon in dezelfde branche willen werken waar hij of zij nu werkzaam is, bij een tweede baan? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 In dezelfde branche 

2 In een andere branche 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflPosWrk 

Positie in de werkkring 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast dienstverband, vaste uren 

2 Tijdelijk met uitzicht op vast dienstv., vaste uren 

3 Tijdelijk dienstv., overig 

4 Uitzendkracht 

5 Oproepkracht of invalkracht 

6 Vast dienstverband zonder vaste uren 

7 Tijdelijk dienstv. zonder vaste uren 

9 Onbekend, weet niet 

WNEAflOproep 

Soort oproepcontract 

Definitie  

Aard van een dienstverband van een werknemer 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Nul-urencontract 

2 Min-maxcontract 

3 Oproepcontract met voorovereenkomst 

4 Ander soort oproepcontract 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflUrenContr 

Aantal uren per week werkzaam volgens contract 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon werkt (werkzaam is). 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet. 

Om bijvoorbeeld het gemiddelde of mediane aantal uren dat iemand per week werkt te 

berekenen, moeten deze waarden buiten beschouwing worden gelaten. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEAflUrenWrk 

Aantal uren per week werkzaam 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon werkt (werkzaam is). 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet. 

Om bijvoorbeeld het gemiddelde of mediane aantal uren dat iemand per week werkt te 

berekenen, moeten deze waarden buiten beschouwing worden gelaten. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEVrgFuncVer 

Bent u bij uw huidige werkgever wel eens van functie veranderd 

Definitie  

Is een persoon bij de huidige werkgever wel eens van functie veranderd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

WNEAflFuncVer2 

Niveau nieuwe functie bij huidige werkgever 
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Definitie  

Het functieniveau van een persoon bij zijn of haar nieuwe functie bij de huidige werkgever. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een functie gekregen op een hoger niveau 

2 Ik heb een andere functie gekregen op hetzelfde niveau 

3 Ik heb een functie gekregen op lager niveau 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgAndBaan 

Bent u op dit moment op zoek naar een andere baan 

Definitie  

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, vrijwillig 

2 Ja, maar niet vrijwillig 

3 Nee 

8 Weigert 

WNEAflHuidFunc 

Hoe lang zou u uw huidige functie nog willen vervullen 

Definitie  

De tijdsduur dat een persoon zijn of haar huidige functie nog zou willen vervullen. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEAflHuidLang 

Hoe lang bij huidige werkgever willen blijven werken 

Definitie  

De tijdsduur dat een persoon bij zijn of haar huidige werkgever nog zou willen blijven werken. 
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Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet 

WNEAflAndFuncUMC 

Zoekt baan: Universitair Medisch Centrum 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncZiekHuis 

Zoekt baan: Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncGGZ 

Zoekt baan: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflAndFuncHuisArts 

Zoekt baan: Huisartsenzorg en gezondheidscentra 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncVerpleeg 

Zoekt baan: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncGehand 

Zoekt baan: Gehandicaptenzorg 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncKinder 

Zoekt baan: Kinderopvang 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncJeugd 

Zoekt baan: Jeugdzorg 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncSociaal 

Zoekt baan: Sociaal werk 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncOverig 

Zoekt baan: Overige zorg en welzijn 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflAndFuncNietZorg 

Zoekt baan: Buiten de sector zorg en welzijn 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflAndFuncGeenVoor 

Zoekt baan: Geen voorkeur 

Definitie  

Zoekt een persoon naar een andere functie in een specifieke sector of branche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgAndFuncAnders 

Buiten de sector zorg en welzijn, namelijk 

Definitie  

WNEAflRedBaanReorg 

Op zoek naar andere baan vanwege: Reorganisatie, ontslag of aflopend contract 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanUitdag 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanLeiding 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik ben niet tevreden over mijn leidinggevende 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanSfeer 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik vind dat er geen prettige sfeer heerst 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflRedBaanZorg 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik ben ontevreden over de kwaliteit van zorg of 

ondersteuning die onze organisatie biedt 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanBetaalt 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik wil werk dat beter betaalt 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanReistijd 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik wil een kortere reistijd 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanWerkdruk 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik vind de werkdruk te hoog 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanTeZwaar 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik vind het werk lichamelijk en/of psychisch te zwaar 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanWerktijd 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik wil gunstigere werktijden en roosters 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanVerantw 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik wil meer verantwoordelijkheid 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanMeerUur 

Op zoek naar andere baan vanwege: Ik wil meer uren (kunnen) werken 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflRedBaanPersoon 

Op zoek naar andere baan vanwege: Persoonlijke reden, bijv. verhuizing, gezinssituatie 

Definitie  

Is een persoon om een specifieke reden op zoek naar een andere baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgLoopBaanA 

Ik denk bewust na over mijn loopbaan 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek onderdeel van zijn of haar loopbaan 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoopBaanB 

Ik word door mijn werkgever gestimuleerd om na te denken over mijn loopbaan 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek onderdeel van zijn of haar loopbaan 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoopBaanC 

Ik wil mijzelf ontwikkelen in mijn huidige functie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek onderdeel van zijn of haar loopbaan 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoopBaanD 

Ik wil me ontwikkelen in een andere functie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek onderdeel van zijn of haar loopbaan 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgWerkAOW 

Wilt u blijven werken tot aan de AOW-leeftijd 

Definitie  

Wil een persoon blijven werken tot aan zijn of haar Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgInstaatAOW 

Denkt u, lichamelijk en geestelijk, in staat te zijn om uw (huidige) werk voort te zetten tot aan 

de AOW-leeftijd 
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Definitie  

Denkt een persoon, lichamelijk en geestelijk, in staat te zijn om zijn of haar (huidige) werk voort te 

zetten tot aan de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgVraag 

Verwacht u dat u uw huidige baan/functie bij uw huidige werkgever/opdrachtgever komende 

twaalf maanden kunt behouden 

Definitie  

Verwacht een persoon dat zijn of haar huidige baan of functie bij de huidige werkgever of opdrachtgever 

kan behouden? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik verwacht deze te kunnen behouden 

2 Ik verwacht in dienst te kunnen blijven, maar in een andere 

functie 

3 Nee 

WNEAflCursusVakIn 

Training/cursus gevolgd: Ja, een vakinhoudelijke training of cursus (toepasbaar in huidige 

functie) 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusVaar 

Training/cursus gevolgd: Ja, een training of cursus gericht op vaardigheden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusBedrijf 

Training/cursus gevolgd: Ja, een bedrijfsspecifieke training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusSocDo 

Training/cursus gevolgd: Ja, een training of cursus gericht op de overgang naar het sociale 

domein 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusAnders 

Training/cursus gevolgd: Ja, een andere op het werk gerichte training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusNee 

Training/cursus gevolgd: Nee 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflCursusGev 

Training of cursus gevolgd in de afgelopen 12 maanden 

Definitie  

Heeft een persoon een training of cursus gevolgd in de afgelopen 12 maanden? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

WNEAflCursusBeh 

Behoefte aan cursus of training 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan het volgen van een cursus of training? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedWerkFunc 

Reden cursus: Om de taken en werkzaamheden binnen mijn functie beter uit te kunnen voeren 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedBehFunc 

Reden cursus: Om mijn eigen functie te kunnen behouden 
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Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedHerhaal 

Reden cursus: Herhalingstraining of -cursus om registratie te behouden (bijv. BIG-registratie) 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedKansFunc 

Reden cursus: Verhogen kansen op een andere functie op vergelijkbaar niveau bij mijn huidige 

werkgever 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedKansHog 

Reden cursus: Verhogen kansen op een hogere functie bij huidige werkgever 
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Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedKansAnd 

Reden cursus: Verhogen kansen op een functie bij een andere werkgever in dezelfde sector 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedKansSec 

Reden cursus: Verhogen kansen op een functie in een andere sector 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflCursusRedInteres 

Reden cursus: Uit persoonlijke interesse 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedAlBegon 

Reden cursus: Ik was deze opleiding al begonnen voordat ik in deze functie ging werken 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflCursusRedGeenDeze 

Reden cursus: Geen van deze 

Definitie  

De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of training. 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       65 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflOplSrtVakIn 

Behoefte aan: Een vakinhoudelijke training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflOplSrtVaardig 

Behoefte aan: Een training of cursus gericht op vaardigheden 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflOplSrtBedrijf 

Behoefte aan: Een bedrijfsspecifieke training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 
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WNEAflOplSrtGeneriek 

Behoefte aan: Een generieke training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflOplSrtSocDom 

Behoefte aan: Een cursus gericht op de overgang naar het sociale domein 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEAflOplSrtGeenDeze 

Behoefte aan: Een andere training of cursus 

Definitie  

Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgKenVaar2 

Ervaart u wat uw kennis en vaardigheden betreft, problemen bij het uitoefenen van uw huidige 

functie 

Definitie  

De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werk in combinatie met scholing. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

WNEVrgWieOntwikkel 

Wie bepaalt wat uw ontwikkelpunten zijn 

Definitie  

Degene die de ontwikkelpunten bepaalt voor scholing en ontwikkeling van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ikzelf 

2 Ikzelf meer dan de organisatie 

3 Ikzelf evenveel als de organisatie 

4 De organisatie meer dan ik 

5 De organisatie 

8 Weigert 

WNEVrgWieScholing 

Wie bepaalt welke scholing u volgt of gaat volgen 

Definitie  

Degene die bepaalt welke scholing een persoon volgt of gaat volgen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ikzelf 

2 Ikzelf meer dan de organisatie 

3 Ikzelf evenveel als de organisatie 

4 De organisatie meer dan ik 

5 De organisatie 

8 Weigert 

WNEAflStartMedBuddy 

Begeleiding startende medewerkers: Buddy / begeleider 
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Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflStartMedProgram 

Begeleiding startende medewerkers: Introductieprogramma 

Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflStartMedInform 

Begeleiding startende medewerkers: Informatiepakket 

Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflStartMedMeeLoop 

Begeleiding startende medewerkers: Meelopen 

Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflStartMedAndrs 

Begeleiding startende medewerkers: Andere vormen van begeleiding 

Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEAflStartMedGeenBeg 

Begeleiding startende medewerkers: Geen begeleiding 

Definitie  

Worden startende medewerkers binnen de organisatie waarin een persoon werkzaam is op een specifieke 

wijze begeleid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel genoemd 

2 Niet genoemd 

WNEVrgLoyaalA 

Ik ben bereid om extra inspanningen te leveren als dit bijdraagt aan het succes van de 

organisatie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek aspect over de tevredenheid met zijn of haar 

werk. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoyaalB 

Ik voel loyaliteit naar de organisatie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek aspect over de tevredenheid met zijn of haar 

werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoyaalC 

Mijn waarden komen sterk overeen met de waarden van mijn organisatie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek aspect over de tevredenheid met zijn of haar 

werk. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoyaalD 

Ik vertel anderen dat ik er trots op ben om bij de organisatie te werken 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek aspect over de tevredenheid met zijn of haar 

werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgLoyaalE 

Ik voel me verbonden met mijn organisatie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is over een specifiek aspect over de tevredenheid met zijn of haar 

werk. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgEnergieA 

Op mijn werk bruis ik van energie 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is dat hij of zijn bruist van energie op het werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgEnergieB 

Als ik werk voel ik me fit en sterk 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is dat hij of zij zich fit en sterk voelt. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgEnergieC 

Ik ben enthousiast over mijn baan 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is dat de persoon enthousiast is over zijn of haar baan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgEnergieD 

Als ik s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is met het 's morgens bij het opstaan zin hebben om aan het werk 

te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       74 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal mee eens 

2 Mee eens 

3 Niet mee eens, niet mee oneens 

4 Mee oneens 

5 Helemaal mee oneens 

6 Weet niet / Niet van toepassing 

WNEVrgTevrWerk 

Hoe tevreden of ontevreden bent u, alles bijeengenomen, met uw werk 

Definitie  

Mate van tevredenheid over werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer tevreden 

2 Tevreden 

3 Niet tevreden, maar ook niet ontevreden 

4 Ontevreden 

5 Zeer ontevreden 

WNEVrgVerdeelTaakVerleen 

Gemiddeld % werktijd per week aan: Het verlenen van zorg en/of ondersteuning aan cliënten 

Definitie  

Het aandeel van een specifiek taak of werkzaamheid bij het uitvragen van een vragenlijst. 

WNEVrgVerdeelTaakVerslag 

Gemiddeld % werktijd per week aan: Verslaglegging over de verlening van zorg en/of 

ondersteuning aan cliënten 

Definitie  

Het aandeel van een specifiek taak of werkzaamheid bij het uitvragen van een vragenlijst. 

WNEVrgVerdeelTaakRegistreer 

Gemiddeld % werktijd per week aan: Registreren van informatie voor uw organisatie, 

management en/of beleid 

Definitie  

Het aandeel van een specifiek taak of werkzaamheid bij het uitvragen van een vragenlijst. 
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WNEVrgVerdeelTaakOverig 

Gemiddeld % werktijd per week aan: Aan overige werkzaamheden 

Definitie  

Het aandeel van een specifiek taak of werkzaamheid bij het uitvragen van een vragenlijst. 

WNEVrgVerdeelTaakTotaal 

Gemiddeld % werktijd per week aan: Totaal (dient 100% te zijn) 

Definitie  

Het aandeel van een specifiek taak of werkzaamheid bij het uitvragen van een vragenlijst. 

WNEVrgOnderbez 

Is er binnen het team of de afdeling waar u werkzaam bent sprake van langdurige 

onderbezetting 

Definitie  

Is er binnen het team of de afdeling waar een persoon werkzaam is sprake van langdurige 

onderbezetting? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgTeamZZP 

Werken er binnen het team waarin u werkt ingehuurde zelfstandigen zonder personeel 

(ZZP’ers) 

Definitie  

Werken er binnen het team waarin een persoon werkt, ingehuurde zelfstandigen zonder personeel 

(ZZP’ers)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEAflGevolgZZPWerkdr 

Ervaren gevolgen binnen team door inhuur ZZP ers: de werkdruk is 

Definitie  

De gevolgen die een persoon ervaart doordat er binnen het team of de afdeling waar de persoon 

werkzaam is zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam zijn. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Afgenomen 

2 Gelijk gebleven 

3 Toegenomen 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflGevolgZZPOntw 

Ervaren gevolgen binnen team door inhuur ZZP ers: de ontwikkelmogelijkheden in de 

organisatie zijn 

Definitie  

De gevolgen die een persoon ervaart doordat er binnen het team of de afdeling waar de persoon 

werkzaam is zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam zijn. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Afgenomen 

2 Gelijk gebleven 

3 Toegenomen 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflGevolgZZPWtijd 

Ervaren gevolgen binnen team door inhuur ZZP ers: het werken op onplezierige werktijden is 

Definitie  

De gevolgen die een persoon ervaart doordat er binnen het team of de afdeling waar de persoon 

werkzaam is zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam zijn. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Afgenomen 

2 Gelijk gebleven 

3 Toegenomen 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 
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WNEAflGevolgZZPAdm 

Ervaren gevolgen binnen team door inhuur ZZP ers: administratieve zaken zijn 

Definitie  

De gevolgen die een persoon ervaart doordat er binnen het team of de afdeling waar de persoon 

werkzaam is zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam zijn. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Afgenomen 

2 Gelijk gebleven 

3 Toegenomen 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEAflGevolgZZPCoo 

Ervaren gevolgen binnen team door inhuur ZZP ers: coördinerende taken zijn 

Definitie  

De gevolgen die een persoon ervaart doordat er binnen het team of de afdeling waar de persoon 

werkzaam is zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam zijn. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Afgenomen 

2 Gelijk gebleven 

3 Toegenomen 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet 

WNEVrgWerkDruk2 

Ik vind mijn werkdruk gemiddeld genomen 

Definitie  

De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het werk. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Veel te laag 

2 Te laag 

3 Goed 

4 Te hoog 

5 Veel te hoog 

7 Niet van toepassing 

WNEVrgPersoneelA 

Neemt u ten minste 1x per maand deel aan een team- of werkoverleg 

Definitie  

Neemt een persoon ten minste 1x per maand deel aan een team- of werkoverleg? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgPersoneelB 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad 

Definitie  

Heeft een persoon in de afgelopen 12 maanden een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad? 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgPersoneelC 

Heeft u samen met uw leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgesteld 

Definitie  

Heeft een persoon samen met zijn of haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 

opgesteld? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgPersoneelD 

Bent u op de hoogte van het verzuimbeleid van uw organisatie 

Definitie  

Is een persoon op de hoogte van het verzuimbeleid van zijn of haar organisatie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Weet niet 

WNEVrgSpreekLeid 

Ik spreek mijn leidinggevende 

Definitie  

De frequentie dat een persoon zijn of haar leidinggevende spreekt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Iedere werkdag 

2 Meerdere keren per week 

3 Meerdere keren per maand 

4 1 keer per maand 

5 1 keer per kwartaal 

6 1 of 2 keer per jaar 

7 Minder dan 1 keer per jaar 

8 Niet van toepassing 

WNEVrgMaatregelA 

Werkdruk 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelB 

Fysieke belasting in het werk 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelC 

Emotionele belasting in het werk 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 
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WNEVrgMaatregelD 

Agressie en geweld 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelE 

Scholing van medewerkers 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelF 

Bieden van loopbaanmogelijkheden 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelG 

Gezondheidsbevordering en preventie ziekteverzuim 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelH 

Begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 
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WNEVrgMaatregelI 

Veiligheid op de werkplek (arbeidsongevallen, gevaarlijke stoffen) 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelJ 

Roosters en werktijden 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelK 

Balans werk-privé 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNEVrgMaatregelL 

Mantelzorg 

Definitie  

De mate waarin een organisatie aandacht heeft voor een specifiek aspect binnen die organisatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in voldoende mate 

2 Ja, maar in onvoldoende mate 

3 Nee, maar ook niet nodig (het speelt hier niet) 

4 Nee, maar is wel nodig 

5 Weet niet / nvt 

WNETypISCO2008 

ISCO unit group, uitgebreid tot 5 digits 

Definitie  

Een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations (ISCO). 

Codelijst 

Waarde Label 

0000 militaire beroepen 

0110 officieren 

0210 onderofficieren 

0310 andere militaire rangen 

1100 vangnetcode 11 

1110 vangnetcode 111 

1111 leden wetgevende instanties 
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1112 ambtenaren in beleidvoerende functies 

1114 bestuurders van belangenorganisaties 

1120 topbestuurders en algemeen directeuren van grote 

ondernemingen 

1200 vangnetcode 12 

1210 vangnetcode 121 

1211 financieel managers 

1212 managers personeel en organisatie 

1213 managers beleid en planning 

1219 managers zakelijke en administratieve dienstverlening n.e.g. 

1220 vangnetcode 122 

1221 managers verkoop en marketing 

1222 managers reclame en public relations 

1223 managers onderzoek en ontwikkeling (r&d) 

1300 vangnetcode 13 

1310 vangnetcode 131 

1311 managers landbouw en bosbouw 

1312 managers aquacultuur en visserij 

1320 vangnetcode 132 

1321 managers industrie 

1322 managers mijnbouw 

1323 managers bouwnijverheid 

1324 managers logistiek, distributie en aanverwante gebieden 

1330 managers informatie- en communicatietechnologie 

1340 vangnetcode 134 

1341 managers kinderopvang 

1342 managers gezondheidszorg 

1343 managers ouderenzorg 

1344 managers sociale dienstverlening 

1345 managers onderwijs 
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1346 managers financiële dienstverlening en verzekeringen 

1349 managers gespecialiseerde dienstverlening n.e.g. 

1400 vangnetcode 14 

1410 vangnetcode 141 

1411 hotelmanagers 

1412 restaurantmanagers 

1420 managers detail- en groothandel 

1430 vangnetcode 143 

1431 managers recreatie en amusement 

1439 managers commerciële en persoonlijke dienstverlening n.e.g. 

2100 vangnetcode 21 

2110 vangnetcode 211 

2111 natuurkundigen en sterrenkundigen 

2112 meteorologen 

21131 wetenschappelijk onderzoekers chemie 

21132 klinisch-chemisch onderzoekers 

2114 geologen en geofysici 

2120 wiskundigen, actuarissen en statistici 

2130 vangnetcode 213 

21311 biologen en botanici 

21312 pathologisch onderzoekers 

2132 adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 

2133 milieudeskundigen 

2140 vangnetcode 214 

2141 industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 

2142 weg- en waterbouwkundigen 

2143 milieutechnologen 

2144 werktuigbouwkundigen 

2145 chemisch ingenieurs 

2146 mijnbouwkundigen en metaalkundigen 
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21491 (Bio)medisch technologen 

21492 Ingenieurs n.e.g. 

2150 vangnetcode 215 

2151 elektrotechnisch ingenieurs 

2152 elektronica- en hardware ingenieurs 

2153 telecommunicatie-ingenieurs 

2160 vangnetcode 216 

2161 bouwkundig- en interieurarchitecten 

2162 landschapsarchitecten 

2163 product- en kledingontwerpers 

2164 stedenbouwkundigen en verkeersplanologen 

2165 cartografen en landmeetkundigen 

2166 grafisch vormgevers en multimedia vormgevers 

22110 basisarts en anios 

22111 huisarts 

22113 ziekenhuisarts 

22115 Sociaal geneeskundigen (maatschappij en gezondheid) 

22116 Sociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid) 

2222 verloskundigen 

2230 alternatief genezers 

2240 physician assistents 

2250 dierenartsen 

22611 onderzoekers tandheelkunde 

22612 kaakchirurg 

22613 orthodontist 

22614 tandarts 

22621 onderzoekers farmacie 

22622 apothekers 

2263 specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 

22641 fysiotherapeut 
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22642 oefentherapeut en psychomotorisch therapeut 

22643 onderzoeker bewegingswetenschappen 

2265 diëtisten en voedingsdeskundigen 

22661 logopedisten 

22662 audiciens en audiologen 

2267 optometristen en orthoptisten 

22691 specialisten op het gebied van de gezondheidszorg n.e.g. 

22692 chiropractor 

22693 creatief therapeut 

22694 haptotherapeut 

22695 huidtherapeut 

22696 podotherapeut 

22697 arbeidstherapeut 

22698 ergotherapeut 

2300 vangnetcode 23 

2310 hoogleraren en andere docenten hoger onderwijs 

23201 docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 

23202 praktijkopleiders 

2330 docenten algemene vakken secundair onderwijs 

2340 vangnetcode 234 

2341 docenten basisonderwijs 

2342 docenten voorschools onderwijs 

2350 vangnetcode 235 

2351 specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 

2352 docenten speciaal onderwijs 

2353 docenten inburgering en docenten nederlands als tweede taal 

2354 muziekleraren (particulier) 

2355 kunstleraren (particulier) 

2356 opleiders en trainers op het gebied van informatica 

2359 onderwijsbegeleiders en -adviseurs n.e.g. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       89 

2400 vangnetcode 24 

2410 vangnetcode 241 

2411 accountants 

2412 financieel en beleggingsadviseurs 

2413 financieel analisten 

2420 vangnetcode 242 

24211 kwaliteitsmedewerkers 

24212 bedrijfskundigen en organisatieadviseurs 

2422 beleidsadviseurs 

2423 specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling 

2424 specialisten bedrijfsopleidingen 

2430 vangnetcode 243 

2431 specialisten reclame en marketing 

2432 specialisten public relations 

2433 vertegenwoordigers en accountmanagers industrie 

2434 vertegenwoordigers informatie- en communicatietechnologie 

2500 vangnetcode 25 

2510 vangnetcode 251 

2511 systeemanalisten en ict-adviseurs 

2512 softwareontwikkelaars 

2513 web- en multimediaontwikkelaars 

2514 applicatieprogrammeurs 

2519 software- en applicatieontwikkelaars en -analisten n.e.g. 

2520 vangnetcode 252 

2521 ontwerpers en beheerders van databases 

2522 systeembeheerders 

2523 netwerkspecialisten 

2529 databank- en netwerkspecialisten n.e.g. 

2600 vangnetcode 26 

2610 vangnetcode 261 
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2611 advocaten 

2612 rechters 

2619 juristen n.e.g. 

2620 vangnetcode 262 

2621 archivarissen en conservators 

2622 bibliothecarissen 

2631 economen 

2632 sociologen, antropologen 

2633 filosofen, historici en politicologen 

2636 theologen en voorgangers van de eredienst 

2640 vangnetcode 264 

2641 auteurs, technisch schrijvers 

2642 journalisten 

26431 tolken 

26432 vertalers 

26433 linguïsten 

2650 vangnetcode 265 

2651 beeldend kunstenaars 

2652 musici, zangers en componisten 

2653 dansers en choreografen 

2654 regisseurs en producenten televisie, film en theater 

2655 acteurs 

2656 omroepers voor radio, televisie en andere media 

2659 entertainment artiesten 

3000 vangnetcode 3 

3100 vangnetcode 31 

3110 vangnetcode 311 

3111 scheikundige en natuurkundige onderzoekstechnici 

3112 technici weg- en waterbouw, bouwinspecteurs en landmeters 

3113 elektrotechnici 
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31141 technici elektronica 

31142 meet- & regeltechnisch en elektronica monteurs 

3115 technici werktuigbouwkunde 

3116 procestechnici (petro)chemische industrie 

3117 technici delfstofwinning en metallurgie 

3118 technisch tekenaars 

3119 vakspecialisten op het gebied van natuur- en technische 

wetenschappen n.e.g. 

3120 vangnetcode 312 

3121 toezichthoudend personeel in de mijnbouw 

3122 toezichthoudend personeel in de industrie 

3123 toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 

3130 vangnetcode 313 

3131 procesoperators elektriciteitscentrales 

3132 procesoperators verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 

3133 procesoperators chemische installaties 

3134 procesoperators aardolie- en aardgasraffinaderijen 

3135 procesoperators hoogovens 

3139 procesoperators n.e.g. 

3140 vangnetcode 314 

3141 analisten en laboranten levenswetenschappen (m.u.v. medisch) 

3142 vakspecialisten landbouw 

3143 boswachters, bos- en natuurbeheerders 

3150 vangnetcode 315 

3151 scheepswerktuigkundigen 

3152 dekofficieren en loodsen 

3153 piloten, vlieginstructeurs 

3154 luchtverkeersleiders 

3155 elektrotechnicus luchtvaartveiligheid 

32111 laboranten medische diagnostiek en therapie 
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32112 hersen-, hart- en longfunctie laboranten en technici 

3212 medisch en pathologisch laboranten 

3213 farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten 

32141 tand(prothese) technici 

32142 orthopedisch (prothese) technici 

32143 gipsverbandmeesters 

32211 basisverpleegkundige niveau 4 

3222 assistent-verloskundigen en kraamverpleegkundigen 

3230 vakspecialisten alternatieve geneeskunde 

3240 veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 

32511 mondhygiënisten 

32512 tandartsassistent 

3252 medewerkers medische registratie en medisch archief 

3253 medewerkers gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

32541 contactlensspecialist 

32542 medewerker opticien 

32543 opticien 

32544 technisch oogheelkundig assistent 

32551 bewegingsagoog 

32552 masseurs en assistenten fysio- en bewegingstherapie 

32561 audiologieassistent 

32562 doktersassistenten 

32563 operatieassistenten 

32564 oogheelkundig assistenten 

3257 inspecteurs veiligheid, gezondheid en voeding 

32581 ambulancechauffeur 

32582 ambulancepersoneel 

32583 ehbo instructeur 

3259 vakspecialisten gezondheidszorg n.e.g. 

3300 vangnetcode 33 
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3310 vangnetcode 331 

3311 effecten- en valutahandelaren en -makelaars 

3312 medewerkers kredieten en leningen 

3313 boekhouders, financieel administrateurs en assistent accountants 

3314 actuarieel, wiskundig en statistisch analisten 

3315 taxateurs en schadeëxperts 

3320 vangnetcode 332 

3321 verzekeringsagenten 

3322 vertegenwoordigers, accountmanagers retail en exportmanagers 

3323 inkopers 

3324 commissionairs 

3330 vangnetcode 333 

3331 inklaringsagenten en expediteurs 

3332 organisatoren van conferenties en evenementen 

33331 jobcoaches, reintegratie- en werkbegeleiders 

33332 intercedenten en intermediairs 

33333 bemiddelingsmedewerkers kinderopvang 

3334 makelaars onroerend goed en vastgoedbeheerders 

3339 zakelijke dienstverleners n.e.g. 

3340 vangnetcode 334 

3341 office managers 

3342 juridisch secretaressen 

3343 directie-, project- en internationaal secretaressen 

3344 medisch secretaressen 

3350 vangnetcode 335 

3351 douane-inspecteurs en grensbewakers 

3352 ambtenaren belastingen en accijnzen 

33531 ambtenaren sociale verzekeringen 

33532 werkadviseurs 

33533 budgetconsulenten 
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33534 bewindvoerders 

33535 consulenten wmo en aanvullende sociale voorzieningen 

33536 controleurs en opsporingsambtenaren sociale verzekeringen 

33537 claimbeoordelaars sociale verzekeringen 

3354 ambtenaren vergunningen 

3355 politie inspecteurs en rechercheurs 

3359 overheidsambtenaren n.e.g. 

34111 administratief-juridisch medewerkers 

34112 notarieel en juridisch assistenten 

34113 deurwaarders 

3413 pastoraal werkers 

3420 vangnetcode 342 

3421 atleten en andere sportbeoefenaren 

3422 sporttrainers en zweminstructeurs 

3423 fitnessinstructeurs en leiders van recreatieprogramma's 

3430 vangnetcode 343 

3431 fotografen 

3432 interieurontwerpers en decorateurs 

3433 vakspecialisten galerieën, musea en bibliotheken 

3434 chef-koks 

3435 vakspecialisten televisie- en theaterproductie 

3500 vangnetcode 35 

3510 vangnetcode 351 

3511 vakspecialisten informatie- en communicatietechnologie 

(hardware) 

3512 gebruikersondersteuners ict en ict-helpdeskmedewerkers 

3513 netwerk- en systeemtechnici 

3514 vakspecialisten website-ontwikkeling en -beheer 

3520 vangnetcode 352 

3521 beeld- en geluidstechnici radio en televisie 
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3522 telecommunicatievakspecialisten 

4000 vangnetcode 4 

4100 vangnetcode 41 

4110 administratief medewerkers, algemeen 

4120 secretarieel medewerkers, algemeen 

4130 vangnetcode 413 

4131 typisten en tekstverwerkers 

4132 medewerkers data-invoer 

4200 vangnetcode 42 

4210 vangnetcode 421 

4211 kassiers en baliemedewerkers bank 

4212 bookmakers, croupiers 

4213 lommerdhouders en geldschieters 

4214 incassomedewerkers 

4220 vangnetcode 422 

4221 reisconsulenten en reisbureaumedewerkers 

42221 callcentermedewerkers inbound 

42222 meldkamermedewerkers 

4223 telefonisten 

4224 hotelreceptionisten 

4225 informatieverstrekkers 

4226 receptionisten, algemeen 

4227 interviewers voor enquêtes en marktonderzoek 

4229 klantenvoorlichters n.e.g. 

4300 vangnetcode 43 

4310 vangnetcode 431 

4311 boekhoudkundig medewerkers 

4312 administratief medewerkers statistiek, financiën en verzekeringen 

4313 loonadministrateurs 

4320 vangnetcode 432 
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4321 logistiek medewerkers, medewerkers materiaal-, 

voorraadplanning en -beheer 

4322 werkvoorbereiders, productieplanners en orderbegeleiders 

4323 transportplanners 

4400 vangnetcode 44 

4410 vangnetcode 441 

4411 bibliotheekmedewerkers 

4412 postboden en postsorteerders 

4413 codeurs, correctoren 

4415 archiverings- en kopieermedewerkers 

4416 medewerkers personeelsadministratie 

4419 administratief assistenten n.e.g. 

5000 vangnetcode 5 

5100 vangnetcode 51 

5110 vangnetcode 511 

5111 reisbegeleiders en stewards 

5112 conducteurs 

5113 reisleiders en gidsen 

51201 koks 

51202 instellingskoks 

5130 vangnetcode 513 

5131 medewerkers bediening horeca 

5132 barpersoneel 

5140 vangnetcode 514 

5141 kappers 

5142 schoonheidsspecialisten 

5150 vangnetcode 515 

5151 teamleiders huishoudelijke diensten en schoonmaak 

5152 butlers en pensionhouders 

5153 conciërges 
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5160 vangnetcode 516 

5161 astrologen, waarzeggers 

5162 gezelschapspersonen, buddy's en persoonlijk assistenten 

5163 uitvaartmedewerkers en balsemers 

5164 dierverzorgers 

5165 rij-instructeurs 

5169 verleners van persoonlijke diensten n.e.g. 

5200 vangnetcode 52 

5210 vangnetcode 521 

5211 markt- en kioskverkopers 

5212 straatverkopers voedsel 

5220 vangnetcode 522 

5221 winkeliers 

5222 teamleiders detailhandel 

5223 verkoopmedewerkers detailhandel 

5230 kassamedewerkers en kaartverkopers 

5240 vangnetcode 524 

5241 mannequins en modellen 

5242 demonstrateurs 

5243 colporteurs 

5244 callcentermedewerkers outbound 

5245 pompbedienden 

5246 verkopers in fastfoodrestaurants en snackbars 

5249 verhuurmedewerkers en verkopers n.e.g. 

53111 gastouders 

53112 overblijfkrachten, schoolkinderenbegeleiders 

53113 pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang 

53114 pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf 

53115 peuterwerker, peuterspeelzaalleidsters 

53116 teamleiders kinderdagverblijf, bso 
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5312 onderwijsassistenten 

53211 verzorgenden instelling 

53212 eerst verantwoordelijk verzorgende 

53214 helpenden instelling 

53215 assistent groeps- en woonbegeleiders 

53216 consultatiebureau-assistent 

53217 huiskamer assistent 

53218 voedingsassistent 

53219 zorghulp- en assistenten instelling 

53221 kraamverzorgende 

53222 verzorgenden thuiszorg, excl. kraamzorg 

53223 helpenden thuiszorg 

53224 zorghulpen en -assistenten thuiszorg 

53225 teamleiders thuiszorg, kraamzorg 

5329 assistenten gezondheidszorg n.e.g. 

5400 vangnetcode 54 

5410 vangnetcode 541 

5411 brandweerlieden 

5412 politiepersoneel 

54131 groepswerkers justitiële, penitentiaire inrichting 

54132 beveiligers justitiële / penitentiaire inrichting 

5414 beveiligingspersoneel 

5419 parkeerwachters, strandwachten en beveiligingswerkers n.e.g. 

6000 vangnetcode 6 

6100 vangnetcode 61 

6110 vangnetcode 611 

6111 akkerbouwers en groentetelers volle grond 

6112 telers van fruit en andere boom- en struikvruchten 

6113 hoveniers, tuinders en kwekers 

6114 telers van diverse gewassen 
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6120 vangnetcode 612 

6121 veehouders m.u.v. pluimvee 

6122 pluimveehouders 

6123 bijenhouders en telers van andere insecten en wormen 

6129 pelsdierenfokkers en veetelers n.e.g. 

6130 agrariërs gemengd bedrijf 

6200 vangnetcode 62 

6210 bosbouwers 

6220 vangnetcode 622 

6221 viskwekers en kwekers van schaaldieren 

6222 vissers in binnen- en kustwateren 

6223 vissers, op volle zee 

6224 jagers en vallenzetters 

6300 vangnetcode 63 

7000 vangnetcode 7 

7100 vangnetcode 71 

7110 vangnetcode 711 

7111 allround bouwvakkers, kleine bouwaannemers 

7112 stratenmakers, metselaars 

7113 steenhouwers, -bewerkers en -snijders 

7114 betonwerkers, betonafwerkers 

7115 timmerlieden 

7119 steigerbouwers, bouwarbeiders ruwbouw n.e.g. 

7120 vangnetcode 712 

7121 dakdekkers 

7122 vloerleggers en tegelzetters 

7123 stukadoors 

7124 isoleerders 

7125 glaszetters 

7126 loodgieters en pijpfitters 
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7127 installateurs luchtbehandeling en koeltechniek 

7130 vangnetcode 713 

7131 schilders en behangers 

7132 verf- en lakspuiters 

7133 schoorsteenvegers en gevelreinigers 

7200 vangnetcode 72 

7210 vangnetcode 721 

7211 metaalgieters en kernmakers 

7212 lassers en snijders 

7213 plaatwerkers 

7214 constructiewerkers 

7215 takelaars en kabelsplitsers 

7220 vangnetcode 722 

7221 smeden, voorslagers en smeedperswerkers 

7222 gereedschapsmakers 

7223 machinestellers en -bedieners metaalproduktvervaardiging 

7224 metaalpolijsters, -slijpers en gereedschapslijpers 

7230 vangnetcode 723 

7231 automonteurs 

7232 vliegtuigmonteurs 

7233 monteurs industriële en landbouwmachines 

7234 rijwielmonteurs 

7300 vangnetcode 73 

7310 vangnetcode 731 

7311 fijninstrumentmakers en -reparateurs 

7312 vervaardigers en stemmers van muziekinstrumenten 

7313 juweliers en bewerkers van edele metalen 

7314 pottenbakkers 

7315 glasblazers, -snijders, -slijpers en -polijsters 

7316 letterschilders, decoratieschilders, graveurs en etsers 
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7317 ambachtslieden werkend met hout, vlechtwerk 

7318 ambachtslieden werkend met textiel, leder 

7319 ambachtslieden traditionele ambachten n.e.g. 

7320 vangnetcode 732 

7321 drukwerkvoorbereiders 

7322 drukkers 

7323 grafisch nabewerkers en boekbinders 

7400 vangnetcode 74 

7410 vangnetcode 741 

7411 elektriciens gebouwaansluitingen 

7412 elektromonteurs voertuigen, machines, motoren 

7413 monteur elektriciteitsnetten 

7420 vangnetcode 742 

7421 elektronicamonteurs 

7422 monteurs ict en telecommunicatie 

7500 vangnetcode 75 

7510 vangnetcode 751 

7511 slagers, vishandelaren 

7512 bakkers en banketbakkers 

7513 zuivelbereiders 

7514 bereiders van groente- en fruitconserven 

7515 productcontroleurs voedingsmiddelen en dranken 

7516 tabaksbereiders en vervaardigers van tabaksproducten 

7520 vangnetcode 752 

7521 houtbehandelaars 

7522 meubelmakers 

7523 machinestellers en bedieners van houtbewerkingsmachines 

7530 vangnetcode 753 

7531 kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers 

7532 patroonmakers en snijders voor kleding 
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7533 naaisters, borduursters 

7534 stoffeerders 

7535 pelsbereiders en leerlooiers 

7536 schoenmakers 

7540 vangnetcode 754 

7541 duikers 

7542 springmeesters 

7543 productcontroleurs non-food 

7544 ongedierte- en onkruidbestrijders 

7549 ambachtslieden n.e.g. 

8000 vangnetcode 8 

8100 vangnetcode 81 

8110 vangnetcode 811 

8111 delfstoffenwinnaars 

8112 bedieners installaties verwerking mineralen en gesteente 

8113 boorwerkers en boormeesters 

8114 machinebedieners vervaardiging cement, stenen en andere 

minerale producten 

8120 vangnetcode 812 

8121 bedieners installaties metaalbewerkings- en verwerking 

8122 machinebedieners oppervlaktebehandelingen van metalen 

8130 vangnetcode 813 

8131 bedieners machines en installaties vervaardiging chemische 

producten 

8132 machinebedieners fotolaboratorium 

8140 vangnetcode 814 

8141 machinebedieners vervaardiging rubberprodukten 

8142 machinebedieners vervaardiging kunststofprodukten 

8143 machinebedieners vervaardiging papierprodukten 

8150 vangnetcode 815 
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8151 machinebedieners vervaardiging textiele garens 

8152 weefgetouw- en breimachinebedieners 

8153 naaimachinebedieners 

8154 machinebedieners bleken, verven en reinigen van weefsels 

8155 machinebedieners bont- en leerbereiding 

8156 machinebedieners vervaardigen van schoeisel 

8157 wasmachinebedieners 

8159 machinebedieners vervaardiging textiel-, bont- en leerproducten 

n.e.g. 

8160 machinebedieners vervaardiging voedingsmiddelen 

8170 vangnetcode 817 

8171 machinebedieners vervaardiging papierpulp en papier 

8172 bedieners installaties houtbewerking 

8180 vangnetcode 818 

8181 bedieners installaties vervaardiging glas en aardewerk 

8182 stoommachine en -ketelbedieners 

8183 verpakkings-, bottel- en etiketteringsmachinebedieners 

8189 bedieners stationaire machines en installaties n.e.g. 

8200 vangnetcode 82 

8210 vangnetcode 821 

8211 assemblagemedewerkers mechanische werktuigen 

8212 assemblagemedewerkers elektrische en elektronische apparatuur 

8219 assemblagemedewerkers n.e.g. 

8300 vangnetcode 83 

8310 vangnetcode 831 

8311 treinmachinisten 

8312 remmers, sein en wisselwachters 

8320 vangnetcode 832 

8321 bestuurders motorrijwielen 

8322 chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens 
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8330 vangnetcode 833 

8331 buschauffeurs en trambestuurders 

8332 vrachtwagenchauffeurs 

8340 vangnetcode 834 

8341 bedieners mobiele land- en bosbouwmachines 

8342 bedieners grondverzetmachines 

8343 kraandrijvers en bedieningspersoneel mobiele kranen 

8344 heftruckchauffeurs 

8350 dekpersoneel op schepen 

9000 vangnetcode 9 

9100 vangnetcode 91 

9110 vangnetcode 911 

9111 schoonmakers in huishoudens 

9112 schoonmakers in hotels, kantoren 

9120 vangnetcode 912 

9121 personeel voor het wassen en strijken met de hand 

9122 autowassers 

9123 glazenwassers 

9129 industrieel schoonmakers, stralers, rioolreinigers en 

schoonmakers n.e.g. 

9200 vangnetcode 92 

9210 vangnetcode 921 

9211 hulparbeiders akkerbouw 

9212 hulparbeiders veeteelt 

9213 hulparbeiders op gemengde bedrijven 

9214 hulparbeiders tuinbouw 

9215 hulparbeiders bosbouw 

9216 hulparbeiders visserij en visteelt 

9300 vangnetcode 93 

9310 vangnetcode 931 
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9311 hulparbeiders mijnbouw 

9312 hulparbeiders weg- en waterbouw 

9313 bouwvakhulpen 

9320 vangnetcode 932 

9321 inpakkers 

9329 hulparbeiders industrie n.e.g. 

9330 vangnetcode 933 

9331 fietskoeriers en fietstaxichauffeurs 

9332 koetsiers en palfreniers 

9333 laders en lossers 

9334 vakkenvullers 

9400 vangnetcode 94 

9410 vangnetcode 941 

9411 fastfoodbereiders 

9412 keukenhulpen 

9500 vangnetcode 95 

9510 kranten-, flyeruitdelers en andere op straat uitgeoefende 

dienstverlenende beroepen 

9520 straatverkopers (m.u.v. voedsel) 

9600 vangnetcode 96 

9610 vangnetcode 961 

9611 vuilnisophalers en ophalers van afval voor recycling 

9612 vuilnissorteerders 

9613 straatvegers 

9620 vangnetcode 962 

9621 boden, kruiers en bestellers 

9622 losse arbeiders 

9623 meteropnemers en geldophalers verkoopautomaten 

9629 elementaire beroepen n.e.g. 

98001 medisch specialisten z.n.d. 
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98002 anesthesioloog 

98003 arts microbioloog 

98004 arts spoedeisende hulp (seh) 

98005 arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) 

98006 cardioloog 

98007 cardioloog thoracaal chirurg 

98008 chirurg 

98009 dermatoloog 

98010 klinisch patholoog 

98011 gynaecoloog 

98012 internist 

98013 keel-, neus- en oorarts (kno) 

98014 kinderarts 

98015 klinisch geneticus 

98016 klinisch geriater 

98017 longarts 

98018 maag, darm, lever arts (mdl) 

98019 neurochirurg 

98020 neuroloog 

98021 nucleair geneeskundige 

98022 oncoloog 

98023 oogarts 

98024 orthopedische chirurg 

98025 plastisch chirurg 

98026 radioloog 

98027 radiotherapeut 

98028 reumatoloog 

98029 revalidatiearts 

98030 specialist ouderengeneeskunde 

98031 sportarts 
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98032 tropenarts 

98033 uroloog 

98034 verslavingsarts 

98035 arts onderzoeker 

98036 zenuwarts 

98037 forensisch patholoog 

98038 psychiaters 

98039 onderzoekers geneeskunde (algemeen) 

98043 brandwondenverpleegkundige 

98044 cardiologie verpleegkundige 

98045 decubitusverpleegkundige 

98046 dermatologie verpleegkundige 

98047 diabetes verpleegkundige 

98048 dialyseverpleegkundige 

98049 gastro-enterologie verpleegkundige 

98050 intensive care kinderverpleegkundige 

98051 intensive care neonatologieverpleegkundige 

98052 intensive care verpleegkundige 

98053 kinderverpleegkundige 

98054 longverpleegkundige 

98055 medium care verpleegkundige 

98056 neonatologieverpleegkundige 

98057 neurologieverpleegkundige 

98058 obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige 

98059 oncologieverpleegkundige 

98060 oogheelkunde verpleegkundige 

98063 regieverpleegkundige 

98064 research verpleegkundige 

98065 reumaverpleegkundige 

98066 spoedeisende hulp verpleegkundige 
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98067 stomaverpleegkundige 

98068 transferverpleegkundige 

98069 verpleegkundig centralist 

98070 ziekenhuisverpleegkundige 

98071 geriatrisch verpleegkundige 

98073 revalidatieverpleegkundige 

98074 praktijkverpleegkundige 

98075 praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) 

98076 praktijkondersteuner huisarts somatiek (poh-s) 

98077 sociaal verpleegkundigen 

98078 teamleiders zorg en hoofdverpleegkundigen 

98079 verpleegkundig specialisten 

98080 verpleegkundigen gehandicaptenzorg 

98081 verpleegkundigen psychiatrie, ggz 

98083 arbeids- en organisatiepsycholoog 

98084 basispsycholoog 

98085 gedragswetenschapper 

98086 gezondheidszorgpsycholoog 

98087 klinisch neuropsycholoog 

98088 klinisch psycholoog 

98089 psychotherapeut 

98090 wetenschappelijk onderzoeker psychologie 

98091 orthopedagoog 

98092 pedagoog, pedagogisch adviseur 

98093 wetenschappelijk onderzoeker pedagogiek 

98094 psychologisch medewerker 

98095 maatschappelijk werker 

98097 jeugdzorgwerker 

98098 ambulant begeleider 

98099 medisch maatschappelijk werker 
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98100 reclasseringswerker 

98101 telefonisch hulpdienstmedewerker 

98102 coordinator sociaal-cultureel werk 

98103 mediator 

98104 sociaal-juridisch dienstverlener, sociaal raadsman 

98105 vertrouwenspersoon 

98107 ervaringsdeskundige 

98108 sociaal cultureel werker 

98109 sociaal werker 

98110 medewerker wijk-, buurtteam 

98112 groeps- en woonbegeleider 

98113 persoonlijk begeleider 

98114 thuisbegeleider 

98115 sociotherapeuten 

98116 activiteitenbegeleider 

98117 adviseurs en coordinatoren woondiensten en -voorzieningen 

98118 werkleiders sociale werkvoorziening 

99109 vangnet manager, directeur AZW 

99110 vangnet onderzoeker AZW 

99111 vangnet arts AZW 

99112 verpleegkundige niveau onbekend AZW 

99113 verzorgenden ig 

99114 (sociaal) pedagogisch medewerker 

99115 vangnet verzorgenden AZW 

99116 vangnet helpenden AZW 

99117 wijkverpleegkundige 

99118 verpleegkundige niveau 5 en 6 z.n.d. 

99999 onbekend 

XXXX onbekend 

xxxx onbekend 
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WNETypAZWcode 

AZW ISCO unit group, uitgebreid tot 6 digits 

Definitie  

Een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations (ISCO). 

Codelijst 

Waarde Label 

011001 praktijkopleiders 

011999 docenten, overig 

012001 sporttrainers en zweminstructeurs 

012002 fitnessinstructeurs en leiders van recreatieprogramma's 

012999 sportinstructeurs, overig 

013001 gastouders 

013002 overblijfkrachten, schoolkinderenbegeleiders 

013003 pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang 

013004 pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf 

013005 peuterwerker, peuterspeelzaalleidsters 

013006 teamleiders kinderdagverblijf, bso 

013999 leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten, overig 

021001 tolken 

021999 auteurs en kunstenaars, overig 

022000 vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 

031000 adviseurs marketing, public relations en sales 

032000 vertegenwoordigers en inkopers 

033000 verkopers 

041001 kwaliteitsmedewerkers 

041002 beleidsmedewerkers en - adviseurs 

041999 specialisten bedrijfsbeheer en administratie, overig 

042001 jobcoaches, reintegratie- en werkbegeleiders 

042002 bemiddelingsmedewerkers kinderopvang 

042003 medisch secretaressen 

042999 vakspecialisten bedrijfsbeheer en administratie 
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043001 meldkamermedewerkers 

043999 administratief personeel, overig 

051000 algemeen directeuren 

052000 managers op administratief en commercieel gebied 

053001 managers kinderopvang 

053002 managers gezondheidszorg 

053003 managers ouderenzorg 

053004 managers sociale dienstverlening 

053999 managers productie en gespecialiseerde dienstverlening, overig 

054000 managers horeca, detailhandel en overige diensten 

055000 managers z.n.d. 

061001 werkadviseurs 

061002 budgetconsulenten 

061003 bewindvoerders 

061999 overheidsambtenaren en -bestuurders, overig 

062000 juristen 

063001 groepswerkers justitiële, penitentiaire inrichting 

063999 beveiligingswerkers, overig 

071001 klinisch-chemisch onderzoekers 

071002 pathologisch onderzoekers 

071003 (bio)medisch technologen 

071999 ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische 

wetenschappen, overig 

072001 bewegingstechnologen, zorgtechnici 

072002 klinisch farmaceutisch en microbiologisch analisten 

072999 vakspecialisten natuur en techniek, overig 

073000 bouwarbeiders 

074000 metaalarbeiders, machinemonteurs 

075001 fijninstrumentmakers en -reparateurs 

075002 schoenmakers (orthopedisch) 
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075003 reparateurs brillen 

075999 voedselverwerkende beroepen en overige ambachten 

076000 elektriciens en elektronicamonteurs 

077000 productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers 

078000 hulpkrachten bouw en industrie 

081000 specialisten ict 

082000 vakspecialisten ict 

091000 tuinders, akkerbouwers en veetelers 

092000 hulpkrachten landbouw 

101001 basisarts en anios 

101002 huisarts 

101003 ziekenhuisarts 

101004 sociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid) 

101005 sociaal geneeskundigen (maatschappij en gezondheid) 

101006 anesthesioloog 

101007 arts microbioloog 

101008 arts spoedeisende hulp (seh) 

101009 arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) 

101010 cardioloog 

101011 cardioloog thoracaal chirurg 

101012 chirurg 

101013 dermatoloog 

101014 gynaecoloog 

101015 internist 

101016 keel-, neus- en oorarts (kno) 

101017 kinderarts 

101018 klinisch geneticus 

101019 klinisch geriater 

101020 longarts 

101021 maag, darm, lever arts (mdl) 
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101022 medisch specialisten z.n.d. 

101023 neurochirurg 

101024 neuroloog 

101025 nucleair geneeskundige 

101026 oncoloog 

101027 oogarts 

101028 orthopedische chirurg 

101029 plastisch chirurg 

101030 radioloog 

101031 radiotherapeut 

101032 reumatoloog 

101033 revalidatiearts 

101034 specialist ouderengeneeskunde 

101035 sportarts 

101036 tropenarts 

101037 uroloog 

101038 verslavingsarts 

101039 zenuwarts 

101040 arts onderzoeker 

101041 forensisch patholoog 

101042 klinisch patholoog 

101043 psychiaters 

101044 onderzoekers geneeskunde (algemeen) 

101045 verpleegkundige niveau 5 en 6 z.n.d. 

101046 geriatrisch verpleegkundige 

101047 praktijkverpleegkundige 

101048 research verpleegkundige 

101049 revalidatieverpleegkundige 

101050 brandwondenverpleegkundige 

101051 cardiologie verpleegkundige 
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101052 decubitusverpleegkundige 

101053 dermatologie verpleegkundige 

101054 diabetes verpleegkundige 

101055 dialyseverpleegkundige 

101056 gastro-enterologie verpleegkundige 

101057 intensive care kinderverpleegkundige 

101058 intensive care neonatologieverpleegkundige 

101059 intensive care verpleegkundige 

101060 kinderverpleegkundige 

101061 longverpleegkundige 

101062 medium care verpleegkundige 

101063 neonatologieverpleegkundige 

101064 neurologieverpleegkundige 

101065 obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige 

101066 oncologieverpleegkundige 

101067 oogheelkunde verpleegkundige 

101068 regieverpleegkundige 

101069 reumaverpleegkundige 

101070 spoedeisende hulp verpleegkundige 

101071 stomaverpleegkundige 

101072 transferverpleegkundige 

101073 verpleegkundig centralist 

101074 ziekenhuisverpleegkundige 

101075 praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) 

101076 praktijkondersteuner huisarts somatiek (poh-s) 

101077 sociaal verpleegkundigen 

101078 teamleiders zorg en hoofdverpleegkundigen 

101079 verpleegkundig specialisten 

101080 verpleegkundigen gehandicaptenzorg 

101081 verpleegkundigen psychiatrie, ggz 
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101082 wijkverpleegkundige 

101083 verloskundigen 

101084 alternatief genezers 

101085 physician assistents 

101086 onderzoekers tandheelkunde 

101087 kaakchirurg 

101088 orthodontist 

101089 tandarts 

101090 onderzoekers farmacie 

101091 apothekers 

101092 hygiënisten, onderzoekers en adviseurs arbeidsomstandigheden 

101093 fysiotherapeut 

101094 oefentherapeut en psychomotorisch therapeut 

101095 onderzoeker bewegingswetenschappen 

101096 diëtisten en voedingsdeskundigen 

101097 logopedisten 

101098 audiciens en audiologen 

101099 optometristen en orthoptisten 

101101 chiropractor 

101102 creatief therapeut 

101103 haptotherapeut 

101104 huidtherapeut 

101105 arbeidstherapeut 

101106 ergotherapeut 

101107 podotherapeut 

101999 artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen, overig 

102001 arbeids- en organisatiepsycholoog 

102002 basispsycholoog 

102003 gedragswetenschapper 

102004 gezondheidszorgpsycholoog 
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102005 klinisch neuropsycholoog 

102006 klinisch psycholoog 

102007 psychotherapeut 

102008 wetenschappelijk onderzoeker psychologie 

102009 orthopedagoog 

102010 pedagoog, pedagogisch adviseur 

102011 wetenschappelijk onderzoeker pedagogiek 

102012 psychologisch medewerker 

102013 ambulant begeleider 

102014 jeugdzorgwerker 

102015 maatschappelijk werker 

102016 medisch maatschappelijk werker 

102017 reclasseringswerker 

102018 telefonisch hulpdienstmedewerker 

102019 coordinator sociaal-cultureel werk 

102020 mediator 

102021 sociaal-juridisch dienstverlener, sociaal raadsman 

102022 vertrouwenspersoon 

102023 theologen en voorgangers van de eredienst 

102999 specialisten op maatschappelijk gebied, overig 

103001 laboranten medische diagnostiek en therapie 

103002 hersen-, hart- en longfunctie laboranten en technici 

103003 medisch en pathologisch laboranten 

103004 farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten 

103005 tand(prothese) technici 

103006 orthopedisch (prothese) technici 

103007 gipsverbandmeesters 

103008 basisverpleegkundige niveau 4 

103009 assistent-verloskundigen en kraamverpleegkundigen 

103010 mondhygiënisten 
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103011 tandartsassistent 

103012 medewerkers medische registratie en medisch archief 

103013 medewerkers gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

103014 contactlensspecialist 

103015 medewerker opticien 

103016 opticien 

103017 technisch oogheelkundig assistent 

103018 bewegingsagoog 

103019 masseurs en assistenten fysio- en bewegingstherapie 

103020 audiologieassistent 

103021 doktersassistenten 

103022 operatieassistenten 

103023 oogheelkundig assistenten 

103024 inspecteurs veiligheid, gezondheid en voeding 

103025 ambulancechauffeur 

103026 ambulancepersoneel 

103999 vakspecialisten gezondheidszorg, overig 

104001 notarieel en juridisch assistenten 

104002 (sociaal) pedagogisch medewerker 

104003 ervaringsdeskundige 

104004 medewerker wijk-, buurtteam 

104005 sociaal cultureel werker 

104006 sociaal werker 

104007 thuisbegeleider 

104008 groeps- en woonbegeleider 

104009 persoonlijk begeleider 

104010 sociotherapeuten 

104011 activiteitenbegeleider 

104999 sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, overig 

105001 verzorgenden instelling 
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105002 eerst verantwoordelijk verzorgende 

105003 verzorgenden ig 

105004 helpenden instelling 

105005 assistent groeps- en woonbegeleiders 

105006 consultatiebureau-assistent 

105007 huiskamer assistent 

105008 voedingsassistent 

105009 zorghulp- en assistenten instelling 

105010 kraamverzorgende 

105011 verzorgenden thuiszorg, excl. kraamzorg 

105012 helpenden thuiszorg 

105013 zorghulpen en -assistenten thuiszorg 

105014 teamleiders thuiszorg, kraamzorg 

105015 medewerkers sterilisatie gezondheidszorg 

111001 instellingskoks 

111999 medewerkers persoonlijke dienstverlening, overig 

112001 huishoudelijke hulp 

112999 schoonmakers en keukenhulpen, overig 

121000 bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines 

122000 hulpkrachten transport en logistiek 

131000 onbekend 

WNETypBRC2014beroepssegment 

Beroepenindeling ROA-CBS 2014, 3 digits: beroepssegment 

Definitie  

Een beroep van een persoon volgens Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)-

CBS 2014 (BRC 2014) 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 docenten 

12 sportinstructeurs 

13 leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 

21 auteurs en kunstenaars 

22 vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 

31 adviseurs marketing, public relations en sales 

32 vertegenwoordigers en inkopers 

33 verkopers 

41 specialisten bedrijfsbeheer en administratie 

42 vakspecialisten bedrijfsbeheer en administratie 

43 administratief personeel 

51 algemeen directeuren 

52 managers op administratief en commercieel gebied 

53 managers productie en gespecialiseerde dienstverlening 

54 managers horeca, detailhandel en overige diensten 

55 managers z.n.d. 

61 overheidsambtenaren en -bestuurders 

62 juristen 

63 beveiligingswerkers 

71 Ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische 

wetenschappen 

72 vakspecialisten natuur en techniek 

73 bouwarbeiders 

74 metaalarbeiders, machinemonteurs 

75 voedselverwerkende beroepen en overige ambachten 

76 elektriciens en elektronicamonteurs 

77 productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers 

78 hulpkrachten bouw en industrie 
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81 specialisten ICT 

82 vakspecialisten ICT 

91 tuinders, akkerbouwers en veetelers 

92 hulpkrachten landbouw 

101 artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen 

102 specialisten op maatschappelijk gebied 

103 vakspecialisten gezondheidszorg 

104 sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 

105 verzorgenden 

111 medewerkers persoonlijke dienstverlening 

112 schoonmakers en keukenhulpen 

121 bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines 

122 hulpkrachten transport en logistiek 

131 overig 

WNETypBRC2014beroepsklasse 

Beroepenindeling [ROA-CBS 2014, 2 digits: beroepsklasse] 

Definitie  

Een beroep van een persoon volgens Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)-

CBS 2014 (BRC 2014) 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 pedagogische beroepen 

2 creatieve en taalkundige beroepen 

3 commerciële beroepen 

4 bedrijfseconomische en administratieve beroepen 

5 managers 

6 openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen 

7 technische beroepen 

8 ICT beroepen 

9 agrarische beroepen 

10 zorg en welzijn beroepen 

11 dienstverlenende beroepen 

12 transport en logistiek beroepen 

13 overig 

WNETypClientgebonden 

Clientgebonden 

Definitie  

Is het werk van een persoon cliëntgebonden? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 

9 onbekend 

ISCEDF2013RUBRIEKAct 

ISCED-rubrieken actueel onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

000000 algemeen 

001101 basisonderwijs, voortgezet onderwijs 

002101 basiseducatie, alfabetisering 

003101 sociale en communicatieve vaardigheden 

010000 onderwijs 

011000 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

011100 onderwijskunde 

011102 pedagogiek, andragogiek 

011103 pedagogisch-didactische vaardigheden 

011201 opleiding kleuterleidsters 

011300 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

011301 lerarenopleiding basisonderwijs 

011400 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

020000 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021000 kunst 

021100 audiovisuele techniek en mediaproductie 

021200 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

021300 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

021400 kunstnijverheid 

021500 muziek en theater 

022000 geesteswetenschappen 

022101 theologie 

022200 geschiedenis, archeologie 

022301 filosofie 

023000 talen 

023100 vreemde talen 

023200 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 
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030000 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031000 gedrag en maatschappij 

031100 economie en econometrie 

031201 politicologie 

031301 psychologie 

031302 psychotherapie 

031303 creatieve therapie 

031400 sociologie en culturele wetenschappen 

032000 journalistiek, informatievoorziening 

032100 journalistiek 

032201 bibliotheek, archief 

040000 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041000 bedrijfskunde en administratie 

041100 financieel management en fiscaal recht 

041200 financiële dienstverlening 

041300 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

041400 marketing en public relations 

041500 secretariële en administratieve ondersteuning 

041600 groothandel en detailhandel 

041701 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

042100 recht 

050000 wiskunde, natuurwetenschappen 

051000 biologie en biochemie 

051100 biologie 

051200 biochemie 

052000 milieu en natuurbeheer 

052101 milieukunde 

052201 natuurbehoud, -bescherming 

053000 natuurwetenschappen 

053100 scheikunde 
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053200 aardwetenschappen 

053300 natuurkunde 

054000 wiskunde en statistiek 

054101 wiskunde 

054200 statistiek 

060000 informatica 

061101 computergebruik 

061200 ontwerp en beheer van database en netwerken 

061300 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

061901 kunstmatige intelligentie en kennistechnologie 

070000 techniek, industrie en bouwkunde 

071000 techniek en technische dienstverlening 

071100 scheikundige technologie en procestechniek 

071200 milieubescherming en milieutechnologie 

071300 elektro- en energietechniek 

071400 elektronica en industriële automatisering 

071500 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

071600 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

072000 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

072100 levensmiddelentechnologie 

072200 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

072300 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

072401 delfstofwinning 

073000 architectuur en bouwkunde 

073100 architectuur en stedebouwkunde 

073200 bouwkunde en civiele techniek 

080000 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081000 landbouw 

081100 landbouw en veeteelt 

081200 tuinbouw 
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082101 bosbouw 

083100 visserij 

084101 diergeneeskunde en -verzorging 

090000 gezondheidszorg en welzijn 

091000 gezondheidszorg 

091101 tandarts 

091102 mondhygiënist 

091103 tandartsassistent 

091104 tandtechniek 

091201 (huis)arts, specialist, geneeskunde 

091301 verpleging 

091302 medische assistentie 

091303 verloskunde 

091400 medische diagnostiek en medische technologie 

091401 biomedische laboratoriumtechniek 

091402 optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 

091403 audicien, audiometrie 

091404 orthopedisch instrument-, schoenmaken 

091405 adaptatietechniek 

091406 prothesetechniek, bewegingstechnologie overig 

091407 radiologie, beeldvormende technieken 

091408 hart-, longfunctie en overige medische techniek 

091500 therapie en revalidatie 

091501 fysiotherapie, bewegingswetenschappen 

091502 arbeids-, ergotherapie 

091503 voeding en dietetiek 

091504 logo-, akoepedie 

091505 orthoptie en overige therapie 

091601 farmacie 

091701 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       126 

091901 gezondheidszorg overig 

092000 welzijn 

092100 gehandicaptenzorg volwassenen en bejaarden- en gezinszorg 

092101 (zieken)verzorging patiënten 

092102 thuiszorg, bejaardenverzorging 

092103 gehandicaptenzorg, sociaal-pedagogisch werk 

092201 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

092300 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

092301 sociaal-cultureel werk, activiteitenbegeleiding 

092302 sociaal-juridische dienstverlening 

092303 sociaal-maatschappelijke dienstverlening 

100000 dienstverlening 

101000 persoonlijke dienstverlening 

101100 huishoudkunde, facilitaire dienstverlening en reiniging 

101101 huishoudkunde, verzorging algemeen 

101102 facilitaire dienstverlening 

101200 schoonheids- en haarverzorging 

101300 horeca 

101400 sport 

101401 sport en bewegen algemeen 

101500 toerisme en vrijetijdsbesteding 

102000 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

102101 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

102200 veiligheid op het werk en ergonomie 

103000 openbare veiligheid 

103100 krijgsmacht 

103200 openbare orde en veiligheid 

104100 transport en logistiek 

999997 nvt, geen actueel onderwijs 

999999 onbekend 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie WNE2019-II       127 

ISCEDF2013RUBRIEKHB 

ISCED-rubrieken hoogst behaald onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

000000 algemeen 

001101 basisonderwijs, voortgezet onderwijs 

002101 basiseducatie, alfabetisering 

003101 sociale en communicatieve vaardigheden 

010000 onderwijs 

011000 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

011100 onderwijskunde 

011102 pedagogiek, andragogiek 

011103 pedagogisch-didactische vaardigheden 

011201 opleiding kleuterleidsters 

011300 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

011301 lerarenopleiding basisonderwijs 

011400 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

020000 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021000 kunst 

021100 audiovisuele techniek en mediaproductie 

021200 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

021300 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

021400 kunstnijverheid 

021500 muziek en theater 

022000 geesteswetenschappen 

022101 theologie 

022200 geschiedenis, archeologie 
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022301 filosofie 

023000 talen 

023100 vreemde talen 

023200 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

030000 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031000 gedrag en maatschappij 

031100 economie en econometrie 

031201 politicologie 

031301 psychologie 

031302 psychotherapie 

031303 creatieve therapie 

031400 sociologie en culturele wetenschappen 

032000 journalistiek, informatievoorziening 

032100 journalistiek 

032201 bibliotheek, archief 

040000 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041000 bedrijfskunde en administratie 

041100 financieel management en fiscaal recht 

041200 financiële dienstverlening 

041300 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

041400 marketing en public relations 

041500 secretariële en administratieve ondersteuning 

041600 groothandel en detailhandel 

041701 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

042100 recht 

050000 wiskunde, natuurwetenschappen 

051000 biologie en biochemie 

051100 biologie 

051200 biochemie 

052000 milieu en natuurbeheer 
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052101 milieukunde 

052201 natuurbehoud, -bescherming 

053000 natuurwetenschappen 

053100 scheikunde 

053200 aardwetenschappen 

053300 natuurkunde 

054000 wiskunde en statistiek 

054101 wiskunde 

054200 statistiek 

060000 informatica 

061101 computergebruik 

061200 ontwerp en beheer van database en netwerken 

061300 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

061901 kunstmatige intelligentie en kennistechnologie 

070000 techniek, industrie en bouwkunde 

071000 techniek en technische dienstverlening 

071100 scheikundige technologie en procestechniek 

071200 milieubescherming en milieutechnologie 

071300 elektro- en energietechniek 

071400 elektronica en industriële automatisering 

071500 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

071600 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

072000 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

072100 levensmiddelentechnologie 

072200 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

072300 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

072401 delfstofwinning 

073000 architectuur en bouwkunde 

073100 architectuur en stedebouwkunde 

073200 bouwkunde en civiele techniek 
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080000 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081000 landbouw 

081100 landbouw en veeteelt 

081200 tuinbouw 

082101 bosbouw 

083100 visserij 

084101 diergeneeskunde en -verzorging 

090000 gezondheidszorg en welzijn 

091000 gezondheidszorg 

091101 tandarts 

091102 mondhygiënist 

091103 tandartsassistent 

091104 tandtechniek 

091201 (huis)arts, specialist, geneeskunde 

091301 verpleging 

091302 medische assistentie 

091303 verloskunde 

091400 medische diagnostiek en medische technologie 

091401 biomedische laboratoriumtechniek 

091402 optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 

091403 audicien, audiometrie 

091404 orthopedisch instrument-, schoenmaken 

091405 adaptatietechniek 

091406 prothesetechniek, bewegingstechnologie overig 

091407 radiologie, beeldvormende technieken 

091408 hart-, longfunctie en overige medische techniek 

091500 therapie en revalidatie 

091501 fysiotherapie, bewegingswetenschappen 

091502 arbeids-, ergotherapie 

091503 voeding en dietetiek 
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091504 logo-, akoepedie 

091505 orthoptie en overige therapie 

091601 farmacie 

091701 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

091901 gezondheidszorg overig 

092000 welzijn 

092100 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 

gezinszorg 

092101 (zieken)verzorging patiënten 

092102 thuiszorg, bejaardenverzorging 

092103 gehandicaptenzorg, sociaal-pedagogisch werk 

092201 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

092300 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

092301 sociaal-cultureel werk, activiteitenbegeleiding 

092302 sociaal-juridische dienstverlening 

092303 sociaal-maatschappelijke dienstverlening 

100000 dienstverlening 

101000 persoonlijke dienstverlening 

101100 huishoudkunde, facilitaire dienstverlening en reiniging 

101101 huishoudkunde, verzorging algemeen 

101102 facilitaire dienstverlening 

101200 schoonheids- en haarverzorging 

101300 horeca 

101400 sport 

101401 sport en bewegen algemeen 

101500 toerisme en vrijetijdsbesteding 

102000 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

102101 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

102200 veiligheid op het werk en ergonomie 

103000 openbare veiligheid 
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103100 krijgsmacht 

103200 openbare orde en veiligheid 

104100 transport en logistiek 

999997 niet van toepassing 

999999 onbekend 

ISCEDF2013RUBRIEKHG 

ISCED-rubrieken hoogst gevolgd onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

000000 algemeen 

001101 basisonderwijs, voortgezet onderwijs 

002101 basiseducatie, alfabetisering 

003101 sociale en communicatieve vaardigheden 

010000 onderwijs 

011000 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

011100 onderwijskunde 

011102 pedagogiek, andragogiek 

011103 pedagogisch-didactische vaardigheden 

011201 opleiding kleuterleidsters 

011300 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

011301 lerarenopleiding basisonderwijs 

011400 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

020000 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021000 kunst 

021100 audiovisuele techniek en mediaproductie 

021200 mode-, interieur- en industriële vormgeving 
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021300 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

021400 kunstnijverheid 

021500 muziek en theater 

022000 geesteswetenschappen 

022101 theologie 

022200 geschiedenis, archeologie 

022301 filosofie 

023000 talen 

023100 vreemde talen 

023200 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

030000 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031000 gedrag en maatschappij 

031100 economie en econometrie 

031201 politicologie 

031301 psychologie 

031302 psychotherapie 

031303 creatieve therapie 

031400 sociologie en culturele wetenschappen 

032000 journalistiek, informatievoorziening 

032100 journalistiek 

032201 bibliotheek, archief 

040000 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041000 bedrijfskunde en administratie 

041100 financieel management en fiscaal recht 

041200 financiële dienstverlening 

041300 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

041400 marketing en public relations 

041500 secretariële en administratieve ondersteuning 

041600 groothandel en detailhandel 

041701 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 
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042100 recht 

050000 wiskunde, natuurwetenschappen 

051000 biologie en biochemie 

051100 biologie 

051200 biochemie 

052000 milieu en natuurbeheer 

052101 milieukunde 

052201 natuurbehoud, -bescherming 

053000 natuurwetenschappen 

053100 scheikunde 

053200 aardwetenschappen 

053300 natuurkunde 

054000 wiskunde en statistiek 

054101 wiskunde 

054200 statistiek 

060000 informatica 

061101 computergebruik 

061200 ontwerp en beheer van database en netwerken 

061300 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

061901 kunstmatige intelligentie en kennistechnologie 

070000 techniek, industrie en bouwkunde 

071000 techniek en technische dienstverlening 

071100 scheikundige technologie en procestechniek 

071200 milieubescherming en milieutechnologie 

071300 elektro- en energietechniek 

071400 elektronica en industriële automatisering 

071500 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

071600 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

072000 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

072100 levensmiddelentechnologie 
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072200 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

072300 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

072401 delfstofwinning 

073000 architectuur en bouwkunde 

073100 architectuur en stedebouwkunde 

073200 bouwkunde en civiele techniek 

080000 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081000 landbouw 

081100 landbouw en veeteelt 

081200 tuinbouw 

082101 bosbouw 

083100 visserij 

084101 diergeneeskunde en -verzorging 

090000 gezondheidszorg en welzijn 

091000 gezondheidszorg 

091101 tandarts 

091102 mondhygiënist 

091103 tandartsassistent 

091104 tandtechniek 

091201 (huis)arts, specialist, geneeskunde 

091301 verpleging 

091302 medische assistentie 

091303 verloskunde 

091400 medische diagnostiek en medische technologie 

091401 biomedische laboratoriumtechniek 

091402 optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 

091403 audicien, audiometrie 

091404 orthopedisch instrument-, schoenmaken 

091405 adaptatietechniek 

091406 prothesetechniek, bewegingstechnologie overig 
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091407 radiologie, beeldvormende technieken 

091408 hart-, longfunctie en overige medische techniek 

091500 therapie en revalidatie 

091501 fysiotherapie, bewegingswetenschappen 

091502 arbeids-, ergotherapie 

091503 voeding en dietetiek 

091504 logo-, akoepedie 

091505 orthoptie en overige therapie 

091601 farmacie 

091701 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

091901 gezondheidszorg overig 

092000 welzijn 

092100 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 

gezinszorg 

092101 (zieken)verzorging patiënten 

092102 thuiszorg, bejaardenverzorging 

092103 gehandicaptenzorg, sociaal-pedagogisch werk 

092201 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

092300 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

092301 sociaal-cultureel werk, activiteitenbegeleiding 

092302 sociaal-juridische dienstverlening 

092303 sociaal-maatschappelijke dienstverlening 

100000 dienstverlening 

101000 persoonlijke dienstverlening 

101100 huishoudkunde, facilitaire dienstverlening en reiniging 

101101 huishoudkunde, verzorging algemeen 

101102 facilitaire dienstverlening 

101200 schoonheids- en haarverzorging 

101300 horeca 

101400 sport 
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101401 sport en bewegen algemeen 

101500 toerisme en vrijetijdsbesteding 

102000 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

102101 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

102200 veiligheid op het werk en ergonomie 

103000 openbare veiligheid 

103100 krijgsmacht 

103200 openbare orde en veiligheid 

104100 transport en logistiek 

999997 niet van toepassing 

999999 onbekend 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDAct 

ISCED detailed fields of study, actueel onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

0000 algemeen 

0010 algemeen 

0011 algemeen 

0020 basiseducatie, alfabetisering 

0021 basiseducatie, alfabetisering 

0030 persoonlijke ontplooiing 

0031 persoonlijke ontplooiing 

0100 onderwijs 

0110 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

0111 onderwijskunde 

0112 opleiding kleuterleidsters 
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0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0210 kunst 

0211 audiovisuele techniek en mediaproductie 

0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

0214 kunstnijverheid 

0215 muziek en theater 

0220 geesteswetenschappen 

0221 theologie, levensbeschouwing 

0222 geschiedenis, archeologie 

0223 filosofie en ethiek 

0230 talen 

0231 vreemde talen 

0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 

0310 gedrag en maatschappij 

0311 economie en econometrie 

0312 politicologie en maatschappijwetenschappen 

0313 psychologie 

0314 sociologie en culturele wetenschappen 

0320 journalistiek, informatievoorziening 

0321 journalistiek 

0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening 

0400 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0410 bedrijfskunde en administratie 

0411 financieel management en fiscaal recht 

0412 financiële dienstverlening 
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0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

0414 marketing en public relations 

0415 secretariële en administratieve ondersteuning 

0416 groothandel en detailhandel 

0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

0420 recht 

0421 recht 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 

0510 biologie en biochemie 

0511 biologie 

0512 biochemie 

0520 milieu en natuurbeheer 

0521 milieu 

0522 natuurbeheer 

0530 natuurwetenschappen 

0531 scheikunde 

0532 aardwetenschappen 

0533 natuurkunde 

0540 wiskunde en statistiek 

0541 wiskunde 

0542 statistiek 

0600 informatica 

0610 informatica 

0611 computergebruik 

0612 ontwerp en beheer van database en netwerken 

0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

0619 informatica overig 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 

0710 techniek en technische dienstverlening 

0711 scheikundige technologie en procestechniek 
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0712 milieubescherming en milieutechnologie 

0713 elektro- en energietechniek 

0714 elektronica en industriële automatisering 

0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

0720 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

0721 levensmiddelentechnologie 

0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

0723 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

0724 delfstofwinning 

0730 architectuur en bouwkunde 

0731 architectuur en stedebouwkunde 

0732 bouwkunde en civiele techniek 

0800 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0810 landbouw 

0811 landbouw en veeteelt 

0812 tuinbouw 

0818 interdisciplinaire opleidingen landbouw 

0820 bosbouw 

0821 bosbouw 

0830 visserij 

0831 visserij 

0840 diergeneeskunde en -verzorging 

0841 diergeneeskunde en -verzorging 

0900 gezondheidszorg en welzijn 

0910 gezondheidszorg 

0911 tandheelkunde 

0912 geneeskunde 

0913 verpleeg- en verloskunde 

0914 medische diagnostiek en medische technologie 
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0915 therapie en revalidatie 

0916 farmacie 

0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

0919 gezondheidszorg overig 

0920 welzijn 

0921 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 

gezinszorg 

0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

1000 dienstverlening 

1010 persoonlijke dienstverlening 

1011 huishoudkunde, facilitiare dienstverlening en reiniging 

1012 schoonheids- en haarverzorging 

1013 horeca 

1014 sport 

1015 toerisme en vrijetijdsbesteding 

1020 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

1022 veiligheid op het werk en ergonomie 

1030 openbare veiligheid 

1031 krijgsmacht 

1032 openbare orde en veiligheid 

1040 transport en logistiek 

1041 transport en logistiek 

9900 onbekend of niet gespecifieerd 

9990 onbekend of niet gespecifieerd 

9997 nvt, geen actueel onderwijs 

9998 weet niet of onbekend 

9999 onbekend of niet gespecifieerd 
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ISCEDF2013NARROWFIELDAct 

ISCED narrow fields of study, actueel onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

000 algemeen 

001 algemeen 

002 basiseducatie, alfabetisering 

003 persoonlijke ontplooiing 

010 onderwijs 

011 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

020 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021 kunst 

022 geesteswetenschappen 

023 talen 

030 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031 gedrag en maatschappij 

032 journalistiek, informatievoorziening 

040 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041 bedrijfskunde en administratie 

042 recht 

050 wiskunde, natuurwetenschappen 

051 biologie en biochemie 

052 milieu en natuurbeheer 

053 natuurwetenschappen 

054 wiskunde en statistiek 

060 informatica 
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061 informatica 

070 techniek, industrie en bouwkunde 

071 techniek en technische dienstverlening 

072 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

073 architectuur en bouwkunde 

080 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081 landbouw 

082 bosbouw 

083 visserij 

084 diergeneeskunde en -verzorging 

090 gezondheidszorg en welzijn 

091 gezondheidszorg 

092 welzijn 

100 dienstverlening 

101 persoonlijke dienstverlening 

102 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

103 openbare veiligheid 

104 transport en logistiek 

990 onbekend of niet gespecifieerd 

997 nvt, geen actueel onderwijs 

999 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013BROADFIELDAct 

ISCED broad fields of study, actueel onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

00 algemeen 

01 onderwijs 

02 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

03 journalistiek, gedrag en maatschappij 

04 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

05 wiskunde, natuurwetenschappen 

06 informatica 

07 techniek, industrie en bouwkunde 

08 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

09 gezondheidszorg en welzijn 

10 dienstverlening 

97 nvt, geen actueel onderwijs 

99 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEIN 

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, actueel onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

0000 Algemeen 

0100 Onderwijs 

0200 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0300 Journalistiek, gedrag en maatschappij 

0400 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0500 Wiskunde, natuurwetenschappen 

0600 Informatica 

0700 Techniek, industrie en bouwkunde 

0800 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0900 Gezondheidszorg en welzijn 

1000 Dienstverlening 

9997 nvt, geen actueel onderwijs 

9999 Onbekend 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDHB 

ISCED detailed fields of study, hoogst behaald onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

0000 algemeen 

0010 algemeen 

0011 algemeen 

0020 basiseducatie, alfabetisering 

0021 basiseducatie, alfabetisering 

0030 persoonlijke ontplooiing 

0031 persoonlijke ontplooiing 

0100 onderwijs 
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0110 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

0111 onderwijskunde 

0112 opleiding kleuterleidsters 

0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0210 kunst 

0211 audiovisuele techniek en mediaproductie 

0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

0214 kunstnijverheid 

0215 muziek en theater 

0220 geesteswetenschappen 

0221 theologie, levensbeschouwing 

0222 geschiedenis, archeologie 

0223 filosofie en ethiek 

0230 talen 

0231 vreemde talen 

0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 

0310 gedrag en maatschappij 

0311 economie en econometrie 

0312 politicologie en maatschappijwetenschappen 

0313 psychologie 

0314 sociologie en culturele wetenschappen 

0320 journalistiek, informatievoorziening 

0321 journalistiek 

0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening 
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0400 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0410 bedrijfskunde en administratie 

0411 financieel management en fiscaal recht 

0412 financiële dienstverlening 

0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

0414 marketing en public relations 

0415 secretariële en administratieve ondersteuning 

0416 groothandel en detailhandel 

0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

0420 recht 

0421 recht 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 

0510 biologie en biochemie 

0511 biologie 

0512 biochemie 

0520 milieu en natuurbeheer 

0521 milieu 

0522 natuurbeheer 

0530 natuurwetenschappen 

0531 scheikunde 

0532 aardwetenschappen 

0533 natuurkunde 

0540 wiskunde en statistiek 

0541 wiskunde 

0542 statistiek 

0600 informatica 

0610 informatica 

0611 computergebruik 

0612 ontwerp en beheer van database en netwerken 

0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse 
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0619 informatica overig 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 

0710 techniek en technische dienstverlening 

0711 scheikundige technologie en procestechniek 

0712 milieubescherming en milieutechnologie 

0713 elektro- en energietechniek 

0714 elektronica en industriële automatisering 

0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

0720 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

0721 levensmiddelentechnologie 

0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

0723 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

0724 delfstofwinning 

0730 architectuur en bouwkunde 

0731 architectuur en stedebouwkunde 

0732 bouwkunde en civiele techniek 

0800 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0810 landbouw 

0811 landbouw en veeteelt 

0812 tuinbouw 

0818 interdisciplinaire opleidingen landbouw 

0820 bosbouw 

0821 bosbouw 

0830 visserij 

0831 visserij 

0840 diergeneeskunde en -verzorging 

0841 diergeneeskunde en -verzorging 

0900 gezondheidszorg en welzijn 

0910 gezondheidszorg 
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0911 tandheelkunde 

0912 geneeskunde 

0913 verpleeg- en verloskunde 

0914 medische diagnostiek en medische technologie 

0915 therapie en revalidatie 

0916 farmacie 

0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

0919 gezondheidszorg overig 

0920 welzijn 

0921 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 

gezinszorg 

0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

1000 dienstverlening 

1010 persoonlijke dienstverlening 

1011 huishoudkunde, facilitiare dienstverlening en reiniging 

1012 schoonheids- en haarverzorging 

1013 horeca 

1014 sport 

1015 toerisme en vrijetijdsbesteding 

1020 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

1022 veiligheid op het werk en ergonomie 

1030 openbare veiligheid 

1031 krijgsmacht 

1032 openbare orde en veiligheid 

1040 transport en logistiek 

1041 transport en logistiek 

9900 onbekend of niet gespecifieerd 

9990 onbekend of niet gespecifieerd 
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9997 niet van toepassing 

9998 weet niet of onbekend 

9999 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013NARROWFIELDHB 

ISCED narrow fields of study, hoogst behaald onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

000 algemeen 

001 algemeen 

002 basiseducatie, alfabetisering 

003 persoonlijke ontplooiing 

010 onderwijs 

011 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

020 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021 kunst 

022 geesteswetenschappen 

023 talen 

030 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031 gedrag en maatschappij 

032 journalistiek, informatievoorziening 

040 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041 bedrijfskunde en administratie 

042 recht 

050 wiskunde, natuurwetenschappen 

051 biologie en biochemie 

052 milieu en natuurbeheer 

053 natuurwetenschappen 
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054 wiskunde en statistiek 

060 informatica 

061 informatica 

070 techniek, industrie en bouwkunde 

071 techniek en technische dienstverlening 

072 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

073 architectuur en bouwkunde 

080 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081 landbouw 

082 bosbouw 

083 visserij 

084 diergeneeskunde en -verzorging 

090 gezondheidszorg en welzijn 

091 gezondheidszorg 

092 welzijn 

100 dienstverlening 

101 persoonlijke dienstverlening 

102 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

103 openbare veiligheid 

104 transport en logistiek 

990 onbekend of niet gespecifieerd 

999 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013BROADFIELDHB 

ISCED broad fields of study, hoogst behaald onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

00 algemeen 

01 onderwijs 

02 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

03 journalistiek, gedrag en maatschappij 

04 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

05 wiskunde, natuurwetenschappen 

06 informatica 

07 techniek, industrie en bouwkunde 

08 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

09 gezondheidszorg en welzijn 

10 dienstverlening 

99 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI2 

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, hoogst behaald onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

0000 Algemeen 

0100 Onderwijs 

0200 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0300 Journalistiek, gedrag en maatschappij 

0400 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0500 Wiskunde, natuurwetenschappen 

0600 Informatica 

0700 Techniek, industrie en bouwkunde 

0800 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0900 Gezondheidszorg en welzijn 

1000 Dienstverlening 

9999 Onbekend 

ISCEDF2013DETAILEDFIELDHG 

ISCED detailed fields of study, hoogst gevolgd onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

0000 algemeen 

0010 algemeen 

0011 algemeen 

0020 basiseducatie, alfabetisering 

0021 basiseducatie, alfabetisering 

0030 persoonlijke ontplooiing 

0031 persoonlijke ontplooiing 

0100 onderwijs 

0110 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 
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0111 onderwijskunde 

0112 opleiding kleuterleidsters 

0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 

0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0210 kunst 

0211 audiovisuele techniek en mediaproductie 

0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

0214 kunstnijverheid 

0215 muziek en theater 

0220 geesteswetenschappen 

0221 theologie, levensbeschouwing 

0222 geschiedenis, archeologie 

0223 filosofie en ethiek 

0230 talen 

0231 vreemde talen 

0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 

0310 gedrag en maatschappij 

0311 economie en econometrie 

0312 politicologie en maatschappijwetenschappen 

0313 psychologie 

0314 sociologie en culturele wetenschappen 

0320 journalistiek, informatievoorziening 

0321 journalistiek 

0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening 

0400 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0410 bedrijfskunde en administratie 
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0411 financieel management en fiscaal recht 

0412 financiële dienstverlening 

0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

0414 marketing en public relations 

0415 secretariële en administratieve ondersteuning 

0416 groothandel en detailhandel 

0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

0420 recht 

0421 recht 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 

0510 biologie en biochemie 

0511 biologie 

0512 biochemie 

0520 milieu en natuurbeheer 

0521 milieu 

0522 natuurbeheer 

0530 natuurwetenschappen 

0531 scheikunde 

0532 aardwetenschappen 

0533 natuurkunde 

0540 wiskunde en statistiek 

0541 wiskunde 

0542 statistiek 

0600 informatica 

0610 informatica 

0611 computergebruik 

0612 ontwerp en beheer van database en netwerken 

0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

0619 informatica overig 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 
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0710 techniek en technische dienstverlening 

0711 scheikundige technologie en procestechniek 

0712 milieubescherming en milieutechnologie 

0713 elektro- en energietechniek 

0714 elektronica en industriële automatisering 

0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

0720 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

0721 levensmiddelentechnologie 

0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

0723 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

0724 delfstofwinning 

0730 architectuur en bouwkunde 

0731 architectuur en stedebouwkunde 

0732 bouwkunde en civiele techniek 

0800 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0810 landbouw 

0811 landbouw en veeteelt 

0812 tuinbouw 

0818 interdisciplinaire opleidingen landbouw 

0820 bosbouw 

0821 bosbouw 

0830 visserij 

0831 visserij 

0840 diergeneeskunde en -verzorging 

0841 diergeneeskunde en -verzorging 

0900 gezondheidszorg en welzijn 

0910 gezondheidszorg 

0911 tandheelkunde 

0912 geneeskunde 
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0913 verpleeg- en verloskunde 

0914 medische diagnostiek en medische technologie 

0915 therapie en revalidatie 

0916 farmacie 

0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

0919 gezondheidszorg overig 

0920 welzijn 

0921 gehandicaptenzorg volwassenen en bejaarden- en gezinszorg 

0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

1000 dienstverlening 

1010 persoonlijke dienstverlening 

1011 huishoudkunde, facilitiare dienstverlening en reiniging 

1012 schoonheids- en haarverzorging 

1013 horeca 

1014 sport 

1015 toerisme en vrijetijdsbesteding 

1020 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

1022 veiligheid op het werk en ergonomie 

1030 openbare veiligheid 

1031 krijgsmacht 

1032 openbare orde en veiligheid 

1040 transport en logistiek 

1041 transport en logistiek 

9900 onbekend of niet gespecifieerd 

9990 onbekend of niet gespecifieerd 

9997 niet van toepassing 

9998 weet niet of onbekend 

9999 onbekend of niet gespecifieerd 
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ISCEDF2013NARROWFIELDHG 

ISCED narrow fields of study, hoogst gevolgd onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

000 algemeen 

001 algemeen 

002 basiseducatie, alfabetisering 

003 persoonlijke ontplooiing 

010 onderwijs 

011 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 

020 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

021 kunst 

022 geesteswetenschappen 

023 talen 

030 journalistiek, gedrag en maatschappij 

031 gedrag en maatschappij 

032 journalistiek, informatievoorziening 

040 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

041 bedrijfskunde en administratie 

042 recht 

050 wiskunde, natuurwetenschappen 

051 biologie en biochemie 

052 milieu en natuurbeheer 

053 natuurwetenschappen 

054 wiskunde en statistiek 

060 informatica 

061 informatica 
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070 techniek, industrie en bouwkunde 

071 techniek en technische dienstverlening 

072 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 

073 architectuur en bouwkunde 

080 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

081 landbouw 

082 bosbouw 

083 visserij 

084 diergeneeskunde en -verzorging 

090 gezondheidszorg en welzijn 

091 gezondheidszorg 

092 welzijn 

100 dienstverlening 

101 persoonlijke dienstverlening 

102 hygiëne en arbeidsomstandigheden 

103 openbare veiligheid 

104 transport en logistiek 

990 onbekend of niet gespecifieerd 

999 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013BROADFIELDHG 

ISCED broad fields of study, hoogst gevolgd onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

00 algemeen 

01 onderwijs 

02 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

03 journalistiek, gedrag en maatschappij 

04 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

05 wiskunde, natuurwetenschappen 

06 informatica 

07 techniek, industrie en bouwkunde 

08 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

09 gezondheidszorg en welzijn 

10 dienstverlening 

99 onbekend of niet gespecifieerd 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI3 

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, hoogst gevolgd onderwijs 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of Education 

(ISCED). 
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Codelijst 

Waarde Label 

0000 Algemeen 

0100 Onderwijs 

0200 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0300 Journalistiek, gedrag en maatschappij 

0400 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0500 Wiskunde, natuurwetenschappen 

0600 Informatica 

0700 Techniek, industrie en bouwkunde 

0800 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0900 Gezondheidszorg en welzijn 

1000 Dienstverlening 

9999 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG1ACT 

Opleidingsniveau actueel 3-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

7 nvt, geen actueel onderwijs 

9 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG2ACT 

Opleidingsniveau actueel 5-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 
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Codelijst 

Waarde Label 

-- Onbekend 

11 Basisonderwijs 

12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo 1 

21 Havo, vwo, mbo 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

97 nvt, geen actueel onderwijs 

99 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG3ACT 

Opleidingsniveau actueel 8-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Codelijst 

Waarde Label 

111 Basisonderwijs 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, avo onderbouw 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

311 Hbo-, wo-bachelor 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

997 nvt, geen actueel onderwijs 

999 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG1HB 

Opleidingsniveau hoogst behaald 3-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

9 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG2HB 

Opleidingsniveau hoogst behaald 5-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Codelijst 

Waarde Label 

-- Onbekend 

11 Basisonderwijs 

12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo 1 

21 Havo, vwo, mbo 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

99 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG3HB 

Opleidingsniveau hoogst behaald 8-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 
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Codelijst 

Waarde Label 

111 Basisonderwijs 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, avo onderbouw 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

311 Hbo-, wo-bachelor 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

999 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG1HG 

Opleidingsniveau gevolgd 3-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

9 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG2HG 

Opleidingsniveau gevolgd 5-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 
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Codelijst 

Waarde Label 

-- Onbekend 

11 Basisonderwijs 

12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo 1 

21 Havo, vwo, mbo 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

99 Onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG3HG 

Opleidingsniveau gevolgd 8-deling (publicatie) SOI 2016 

Definitie  

Het opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

Codelijst 

Waarde Label 

111 Basisonderwijs 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, avo onderbouw 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

311 Hbo-, wo-bachelor 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

999 Onbekend 

WNEGewEindGewicht 

Wegingsfactor respondenten naar populatie (Eindgewicht) 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een persoon, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

WNE2019-I  Eerste plaatsing 

WNE2019-II Eerste plaatsing 

 


