
 

 

Datum: 16 augustus 2022   

 

 

Microdata Services 

Documentatie  

Sociaaleconomische statusscores van particuliere 

huishoudens op 1 januari 

(SESWOA) 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SESWOA       2 

Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

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

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

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

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

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

Statistiek betreffende Sociaaleconomische statusscores van particuliere huishoudens op 1 

januari.” 

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/onze-diensten/customised-services-microdata/microdata-conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2014 t/m 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het CBS heeft cijfers over financiële welvaart, opleidingsniveau en recent 

arbeidsverleden in onderlinge samenhang op laagregionaal niveau in kaart gebracht. 

Voor elke wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens 

over elk huishouden. De score geeft in één oogopslag weer hoe de wijk of buurt scoort 

ten opzichte van andere wijken en buurten op deze drie belangrijke elementen van de 

sociaal economische status. Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of 

hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk. Ook de spreiding binnen een gemeente, 

wijk of buurt is in beeld gebracht; dit geeft aan in welke mate huishoudens binnen de 

gemeente, wijk of buurt van elkaar verschillen in termen van welvaart, opleidingsniveau 

en arbeidsmarktdeelname.  

De uitkomsten voor alle gemeenten, alle wijken en alle buurten in regio-indeling 2021 te 

vinden voor de jaren 2014 tot en met 2019 staan in de Statlinetabel: Sociaal-

economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021 (cbs.nl). 

 De SES-WOA-scores voor huishoudens onderliggend aan deze StatLine-tabel zijn 

opgenomen in dit microdatabestand. 

 Met de scores kan een ontwikkeling in de tijd worden getoond voor de totaalscore en de 

deelscores voor relatieve financiële welvaart, opleidingsniveau en recent arbeids-

verleden. De reeks laat geen absolute welvaartsgroei of –daling zien. Heel Nederland 

zou er qua welvaart in gelijke mate op vooruit kunnen gaan zonder dat dat zichtbaar 

wordt in de totaalscore en de deelscore voor relatieve welvaart. 

 De SES-WOA-scores worden voor de verslagjaren 2014 t/m 2023 berekend met de 

coëfficiënten van de MCA analyse over 2019 (basisjaar). Voor verslagjaar 2024 zullen 

nieuwe coëfficiënten bepaald worden met een MCA-analyse over 2024 (nieuw 

basisjaar). Met deze coëfficiënten voor 2024 worden de SES-WOA-scores berekend 

voor verslagjaren 2019 t/m 2028. Op deze manier zijn de SES-WOA scores voor een 

periode van 10 jaar vergelijkbaar in de tijd en vergelijkbaar binnen een jaar. De SES-

WOA-scores gesommeerd over alle huishoudens zijn per definitie gelijk aan 0 voor het 

basisjaar. 

 Het Opleidingsniveaubestand bevat niet van alle Nederlanders het opleidingsniveau. 

Daarom worden ontbrekende waarden geïmputeerd met behulp van multinomiaal 

logistische regressie. De imputatie wordt vijftien keer uitgevoerd (multiple-imputatie). In 

het analysebestand zijn de deelscores opleidingsniveau zodoende vijftien keer 

opgenomen. Deze onzekerheid in opleidingsniveau werkt ook door in de totaalscore. 

Daarom wordt ook de totaalscore vijftien keer berekend aan de hand van de vijftien 

imputaties van opleidingsniveau en zijn de vijftien waardes van de totaalscore 

opgenomen in het analysebestand. De totaalscore of deelscore voor opleidingsniveau 

voor een huishouden kan worden bepaald door het gemiddelde van de 15 losse waardes 

te bepalen.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85163NED?q=ses-woa%20scores%20per%20wijk%20en%20buurt
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85163NED?q=ses-woa%20scores%20per%20wijk%20en%20buurt
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 De SES-WOA-score kan gebruikt worden als contextvariabele. Voor verdiepend 

onderzoek kan het microdatabestand verrijkt worden met extra gegevens met de 

koppelvariabelen RINPERSOONSHKW en RINPERSOONHKW. 

 Zie voor meer informatie de korte onderzoeksbeschrijving op de CBS-website: SES-

WOA scores per wijk en buurt (cbs.nl) 

 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/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/ses-woa-scores-per-wijk-en-buurt
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/ses-woa-scores-per-wijk-en-buurt
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

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

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

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

“Sociaaleconomische statusscores van particuliere huishoudens op 1 januari”. 

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 

Beschrijving 

Dit analysebestand bevat de sociaaleconomische statusscores van alle particuliere huishoudens 

in Nederland. De sociaaleconomische statusscores (SES-WOA-scores ) zijn gebaseerd op 

financiele welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens 

(WOA). 

Beschrijving van de populatie 

De populatie bestaat uit (personen in) particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. 

Particuliere huishoudens waarvan het inkomen niet bekend is worden buiten beschouwing 

gelaten. Dit gaat vaak om migranten, expats en personeel van buitenlandse 

ondernemingen/instellingen. 

Methodologie 

De sociaaleconomische statusscores (SES-WOA-scores) zijn gebaseerd op financiele 

welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens. De SES-WOA 

totaalscore evenals de deelscores voor financiële welvaart, opleidingsniveau en recent 

arbeidsverleden per huishouden zijn berekend met behulp van een Multiple Correspondentie 

Analyse (MCA). Input voor de MCA is voor alle huishoudens in Nederland:  

- Het landelijke welvaartsdecielgroep waar het huishouden in valt (10 categorieën);  

- Het opleidingsniveau van het huishouden volgens de 2e digit van de Standaard Onderwijs 

Indeling (SOI) (5 categorieën);  

- Het recente arbeidsverleden van het huishouden in zeven categorieën.  

Decielgroepen financiële welvaart: 

Huishoudens zijn voor wat betreft hun financiële welvaartspositie ingedeeld in decielgroepen. 

De toekenning van huishoudens aan die decielgroepen is gebaseerd op alle huishoudens in 

Nederland. Deze worden van laag naar hoog gerangschikt op financiële welvaart en 

vervolgens ingedeeld in tien opeenvolgende groepen van gelijke omvang: de decielgroepen. 

Voor huishoudens in de 1e decielgroep geldt dus dat deze behoren tot de 10% huishoudens 

met de laagste financiële welvaart. Voor huishoudens in de 10e percentielgroep geldt dat deze 

behoren tot de 10% huishoudens met de hoogste financiële welvaart. De decielgroep van een 

huishouden geeft aan waar dit huishouden zich bevindt in de verdeling van alle huishoudens 

in Nederland. Het is dus een relatieve maat. Dat betekent dat de decielgroep van een 

huishouden niet verandert als de financiële welvaart van alle huishoudens in gelijke mate toe- 

of afneemt.  

Opleidingsniveau:  

Het opleidingsniveau van een huishouden wordt bepaald door het hoogst behaalde 

opleidingsniveau van de hoofdkostwinner of eventuele partner. Omdat het 

Opleidingsniveaubestand niet van alle Nederlanders het opleidingsniveau bevat worden 
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ontbrekende waarden geïmputeerd met behulp van multinomiaal logistische regressie. De 

imputatie wordt vijftien keer uitgevoerd (multiple-imputatie). In het analysebestand zijn de 

deelscores opleidingsniveau zodoende vijftien keer opgenomen. Zoals hierboven aangegeven 

heeft de waarneming van het opleidingsniveau van huishoudens statistische onzekerheid als 

gevolg van de gedeeltelijke steekproefwaarneming (zie hierboven). Deze onzekerheid werkt 

door in de SES-WOA score. Daarom wordt ook de SES-WOA score vijftien keer berekend 

aan de hand van de vijftien imputaties van opleidingsniveau en ijn de vijftien waardes van de 

totaalscore opgenomen in het analysebestand.  

Recent arbeidsverleden: 

Het recente arbeidsverleden geeft aan of een persoon in de afgelopen 4 jaren heeft gewerkt. 

Het recente arbeidsverleden van een huishouden wordt bepaald op basis van het hoogste 

arbeidsverleden van de hoofdkostwinner en de eventuele partner op 31 december van het 

voorgaande verslagjaar. Een uitzondering wordt gevormd door de situatie waarin de 

hoofdkostwinner in het verslagjaar pensioen heeft als voornaamste persoonlijke 

inkomensbron. In dat geval wordt het huishouden getypeerd als “gepensioneerd”. 

Bijlagen 

- Berekenwijze sociaal economische statusscores.pdf (Berekenwijze sociaal 

economische statusscores.pdf) 

- variabelenwaardenSESWOA.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONSHKW A1 

2 RINPERSOONHKW A9 

3 DEELSCOREWELVAART F25.15 

4 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 1 F25.15 

5 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 2 F25.15 

6 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 3 F25.15 

7 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 4 F25.15 

8 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 5 F25.15 

9 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 6 F25.15 

10 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 7 F25.15 

11 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 8 F25.15 

12 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 9 F25.15 

13 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 10 F25.15 

14 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 11 F25.15 

15 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 12 F25.15 

16 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 13 F25.15 

17 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 14 F25.15 

18 DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU 15 F25.15 

19 DEELSCORERECENTARBEIDSVERLEDEN F25.15 

20 TOTAALSCORE 1 F25.15 

21 TOTAALSCORE 2 F25.15 

22 TOTAALSCORE 3 F25.15 

23 TOTAALSCORE 4 F25.15 

24 TOTAALSCORE 5 F25.15 

25 TOTAALSCORE 6 F25.15 

26 TOTAALSCORE 7 F25.15 

27 TOTAALSCORE 8 F25.15 

28 TOTAALSCORE 9 F25.15 

29 TOTAALSCORE 10 F25.15 

30 TOTAALSCORE 11 F25.15 

31 TOTAALSCORE 12 F25.15 

32 TOTAALSCORE 13 F25.15 

33 TOTAALSCORE 14 F25.15 

34 TOTAALSCORE 15 F25.15 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONSHKW 

Samen met RINPERSOONHKW identificeert deze indicator de hoofdkostwinner van een 

huishouden 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

RINPERSOONHKW 

Samen met RINPERSOONSHKW identificeert deze indicator de hoofdkostwinner van 

een huishouden 

Definitie  

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

DEELSCOREWELVAART 

Deelscore financiële welvaart van een huishouden 

Definitie  

Numerieke deelscore van de financiële welvaart van een huishouden. 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_1 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 1 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_2 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 2 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_3 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 3 

Definitie  

Numerieke deelscore van opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_4 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 4 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 
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DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_5 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 5 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_6 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 6 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_7 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 7 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_8 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 8 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_9 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 9 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_10 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 10 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_11 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 11 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_12 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 12 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_13 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 13 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 
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DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_14 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 14 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCOREOPLEIDINGSNIVEAU_15 

Numerieke indicator van het opleidingsniveau van een huishouden, imputatie 15 

Definitie  

Numerieke deelscore van het opleidingsniveau van een huishouden 

DEELSCORERECENTARBEIDSVERLEDEN 

Numerieke indicator van het recent arbeidsverleden van een huishouden 

Definitie  

Numerieke deelscore van het recent arbeidsverleden van een huishouden 

TOTAALSCORE_1 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 1 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_2 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 2 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_3 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 3 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_4 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 4 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_5 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 5 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_6 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 6 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_7 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 7 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_8 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 8 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_9 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 9 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_10 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 10 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_11 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 11 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_12 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 12 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_13 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 13 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_14 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 14 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 

TOTAALSCORE_15 

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden, imputatie 15 

Definitie  

Numerieke totaalscore van de sociaaleconomische status op basis van financiële welvaart, 

opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van het huishouden. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze totaalscore is de som van de deelscores financiële welvaart, opleidingsniveau en recente 

arbeidsverleden. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SESWOA2014V1 t/m 2019V1  Eerste plaatsing 

 


