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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 Schoolverlatersonderzoek (SVO), kenmerken van schoolverlaters 

die hun vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben 

verlaten.” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata/microdata-conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

SVO2021V1

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het bestand over 2021 bevat 500 variabelen, 2020 bevat 467, 2019 bevat 464, 2018 bevat 

525, 2017 bevat 483 en 2016 bevat 458 variabelen. Per jaar is er documentatie 

beschikbaar. 

 In de map K:\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden is specifiek voor alle 

opleidingsnummers met groeperingen het referentiebestand OPLEIDINGSNRREFVv 

beschikbaar. De sleutel van dit referentieboek  is het opleidingsnummer (OPLNR). In 

vrijwel alle onderwijsbestanden is dit opleidingsnummer opgenomen. Met behulp van dit 

referentieboek kan informatie achterhaald worden over bijvoorbeeld het soort onderwijs, 

vo-profiel, mbo-sector, studiebelastingsuren, niveau en richting. Ook de ILT-, CREBO- 

en CROHO-codes staan vermeld. Daarnaast zijn allerhande SOI- en ISCED-indelingen 

opgenomen. En de Code Type Onderwijs (CTO). Met behulp van dit laatste gegeven kan 

ook verder gekoppeld worden met het CTO referentieboek. 

 Zie ook de gebruikershandleiding Onderwijsinformatie uit het SSB. 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gebruikershandleiding-onderwijsinformatie
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
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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 

“Schoolverlatersonderzoek (SVO), kenmerken van schoolverlaters die hun vo- of mbo-diploma 

hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten”. 

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 

Onderzoek naar gediplomeerden en schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Een van de 

achterliggende redenen voor de uitvoering van dit onderzoek is de wet macrodoelmatigheid 

mbo. Om het effect van deze wet te kunnen monitoren wil het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) kunnen beschikken over de aansluiting tussen de gevolgde 

opleiding en de functie die wordt uitgeoefend. 

Beschrijving van de populatie 

Personen die hun diploma hebben behaald in het voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo), of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten. Bij de 

gediplomeerden gaat het om alle gediplomeerden, bij de voortijdig schoolverlaters om de 

personen tot 23 jaar. 

Methodologie 

Het schoolverlatersonderzoek is een steekproefonderzoek. Het steekproefkader vormen alle 

gediplomeerden die in een bepaald schooljaar hun diploma hebben behaald of die in dat jaar 

het onderwijs voortijdig hebben verlaten. De mbo gediplomeerden zijn integraal benaderd, 

voor de overige groepen is een steekproef getrokken. Het onderzoek is via internet uitgevoerd 

(Computer Assisted Web Interviewing, CAWI). De volledige vragenlijst is elektronisch 

beschikbaar. 

Bijlagen 

SVO 2021 Onderzoeksdocumentatie en Kwaliteitsanalyse.pdf 

Vragenlijst SVO 2021 - routes.pdf  

Vragenlijst SVO 2021 - teksten.pdf  
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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 SVOENQSEGroep F1 

4 SVOENQSECluster F1 

5 SVOENQEnqueteDatum A8 

6 SVOAFLlftOP F3 

7 SVOAFLGeslacht F1 

8 SVOVRGPlaatsOpl A60 

9 SVOVRGPlaatsOplGemcode A4 

10 SVOVRGPlaatsOplProv F3 

11 SVOVRGPlaatsOplCorop F3 

12 SVOVRGPlaatsOplLandsdl F2 

13 SVOVRGPlaatsOplArbMarktRegio F3 

14 SVOVRGTTO F1 

15 SVOVRGGemCijfer F1 

16 SVOVRGGestopt F1 

17 SVOVRGBasisa F1 

18 SVOVRGBasisb F1 

19 SVOVRGBasisc F1 

20 SVOVRGBasisd F1 

21 SVOVRGBuitLand F1 

22 SVOVRGBLDuur F2 

23 SVOVRGBelangBL F1 

24 SVOVRGProbl F1 

25 SVOVRGSoll F1 

26 SVOVRGAanbod F1 

27 SVOVRGLobGevolgd21Stage F1 

28 SVOVRGLobGevolgd21BedrBez F1 

29 SVOVRGLobGevolgd21LOBLes F1 

30 SVOVRGLobGevolgd21Gesprek F1 

31 SVOVRGLobGevolgd21Gastles F1 

32 SVOVRGLobGevolgd21OpenDag F1 

33 SVOVRGLobGevolgd21Andrs F1 

34 SVOVRGLobGevolgd21GeenDeze F1 

35 SVOVRGTevrLOB F1 

36 SVOVRGOordKeuze F1 

37 SVOVRGKeuzeTevr F1 
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VolgNr Naam Formaat 

38 SVOVRGAchterafKies F1 

39 SVOVRGAchterafJa F1 

40 SVOVRGErvaarExtra21BijbaanStudie F1 

41 SVOVRGErvaarExtra21BijbaanNietStudie F1 

42 SVOVRGErvaarExtra21Vrijwillig F1 

43 SVOVRGErvaarExtra21BestuurErvaar F1 

44 SVOVRGErvaarExtra21OprichtBedrijf F1 

45 SVOVRGErvaarExtra21GeenOptie F1 

46 SVOVRGTevrDigiOnd21 F1 

47 SVOVRGOord2h F1 

48 SVOVRGOord2j F1 

49 SVOVRGOord2k F1 

50 SVOVRGOord2c F1 

51 SVOVRGOord2i F1 

52 SVOVRGOord2f F1 

53 SVOVRGOord2g F1 

54 SVOVRGZiekteADHD F1 

55 SVOVRGZiekteAutisme F1 

56 SVOVRGZiekteDys F1 

57 SVOVRGZiekteFuncBeperk F1 

58 SVOVRGZiekteChronZiek F1 

59 SVOVRGZiektePsychZiek F1 

60 SVOVRGZiekteAnder F1 

61 SVOVRGZiekteGeenDeze F1 

62 SVOVRGDiagnoseEen F1 

63 SVOVRGDiagnoseMeerADHD F1 

64 SVOVRGDiagnoseMeerAutisme F1 

65 SVOVRGDiagnoseMeerDys F1 

66 SVOVRGDiagnoseMeerFuncBeperk F1 

67 SVOVRGDiagnoseMeerChronZiek F1 

68 SVOVRGDiagnoseMeerPsychZiek F1 

69 SVOVRGDiagnoseMeerAnder F1 

70 SVOVRGDiagnoseMeerGeenDeze F1 

71 SVOVRGPersOmstanScheiding F1 

72 SVOVRGPersOmstanProblThuis F1 

73 SVOVRGPersOmstanMantelzorg F1 

74 SVOVRGPersOmstanZwanger F1 

75 SVOVRGPersOmstanWoning F1 

76 SVOVRGPersOmstanAnder F1 

77 SVOVRGPersOmstanGeenDeze F1 

78 SVOVRGBelemmer F1 

79 SVOVRGBegeleid F1 
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VolgNr Naam Formaat 

80 SVOVRGZiekteCoronaEen F1 

81 SVOVRGZiekteCoronaMeer F1 

82 SVOVRGGaanDoenMbo F1 

83 SVOVRGGaanDoenVmbo F1 

84 SVOVRGGaanDoenHavoVwo F1 

85 SVOVRGGaanDoenVsv F1 

86 SVOVRGOplNedNaGevOpl F1 

87 SVOVRGPolDefNaGevOpl F1 

88 SVOVRGPartSchNaGevOpl F1 

89 SVOVRGOverw F1 

90 SVOVRGGesprek F1 

91 SVOVRGAndOpl F1 

92 SVOVRGSollic F1 

93 SVOVRGLeerplek F1 

94 SVOVRGTevreden F1 

95 SVOVRGAansluitopl F1 

96 SVOVRGNuNog F1 

97 SVOVRGKiesMbo1 F1 

98 SVOVRGKiesMbo2 F1 

99 SVOVRGDiplom1 F1 

100 SVOVRGWelkOpl1 F1 

101 SVOVRGWelkKanaalUitzend F1 

102 SVOVRGWelkKanaalAdvertenties F1 

103 SVOVRGWelkKanaalStage F1 

104 SVOVRGWelkKanaalSchool F1 

105 SVOVRGWelkKanaalVriendFam F1 

106 SVOVRGWelkKanaalSocMed F1 

107 SVOVRGWelkKanaalOverig F1 

108 SVOVRGWelkKanaalGeenKanaal F1 

109 SVOVRGSollHulp F1 

110 SVOVRGOplNu F1 

111 SVOVRGOplNedHuidOpl F1 

112 SVOVRGPolDefHuidOpl F1 

113 SVOVRGPartSchHuidOpl F1 

114 SVOVRGDiplomHuidOpl F1 

115 SVOVRGWelkOplHuidOpl F1 

116 SVOVRGWerken F1 

117 SVOVRGBetWerk F1 

118 SVOAFLArbeidSitWerkn F1 

119 SVOAFLArbeidSitZelfOnd F1 

120 SVOAFLArbeidSitZZP F1 

121 SVOAFLArbeidSitFreelan F1 
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VolgNr Naam Formaat 

122 SVOAFLArbeidSitMeewerk F1 

123 SVOAFLArbeidSitBijbaan F1 

124 SVOAFLArbeidSitUitkeer F1 

125 SVOAFLArbeidSitGeenBaan F1 

126 SVOVRGBetWrkNu F1 

127 SVOVRGBelangBaan F1 

128 SVOVRGEenMeerW F1 

129 SVOVRGUrTot F2 

130 SVOVRGUrSchat F1 

131 SVOAFLUrTot F1 

132 SVOVRGSindsWjrWG F4 

133 SVOVRGSindsMndWG F2 

134 SVOAFLSindsDat A8 

135 SVOAFLHoelangGel F5 

136 SVOVRGVastDnst F1 

137 SVOVRGTijdVast F1 

138 SVOVRGBijzCatWrk F1 

139 SVOVRGDetacheer F1 

140 SVOVRGPersonel F1 

141 SVOVRGSrtBedr F2 

142 SVOVRGActTransp F1 

143 SVOVRGPersGoed F1 

144 SVOVRGActHoreca F1 

145 SVOVRGActOnderw F1 

146 SVOVRGNVTSrtBedr F1 

147 SVOVRGNVTEenMr F1 

148 SVOVRGNVTActOnderw F1 

149 SVOVRGWPlaats A60 

150 SVOVRGWPlaatsGemCode A4 

151 SVOVRGWPlaatsProv F3 

152 SVOVRGWPlaatsCorop F3 

153 SVOVRGWPlaatsLandsdl F2 

154 SVOVRGWPlaatsArbMarktRegio F3 

155 SVOVRGOmvVest F1 

156 SVOVRGLeiding F1 

157 SVOVRGNLeidW F1 

158 SVOVRGUitsLeid F1 

159 SVOVRGDeelLeid F1 

160 SVOVRGPersBeleid F1 

161 SVOVRGStratBeleid F1 

162 SVOVRGWerkloos F1 

163 SVOVRGWLMaand F2 
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VolgNr Naam Formaat 

164 SVOVRGZoekAf4Wk F1 

165 SVOVRGWrmZoek F1 

166 SVOVRGWilWerk F1 

167 SVOVRGKanWerk F1 

168 SVOVRGWilUrWk F2 

169 SVOVRGKunnStrt F1 

170 SVOVRGOplNiv F1 

171 SVOVRGOplRich F1 

172 SVOVRGAansluitwerk F1 

173 SVOVRGCarriere F1 

174 SVOVRGTevrFunc F1 

175 SVOVRGVanPlanToekomst F1 

176 SVOVRGTegenHWelkOpl F1 

177 SVOVRGTegenHEisen F1 

178 SVOVRGTegenHKosten F1 

179 SVOVRGTegenHGeenStud F1 

180 SVOVRGTegenHCurWrk F1 

181 SVOVRGTegenHGezo F1 

182 SVOVRGTegenHPersOmst F1 

183 SVOVRGTegenHGeenZin F1 

184 SVOVRGTegenHSteun F1 

185 SVOVRGTegenHAndrs F1 

186 SVOVRGTegenHGeen F1 

187 SVOVRGStimulStufi F1 

188 SVOVRGStimulFinGem F1 

189 SVOVRGStimulNaastB F1 

190 SVOVRGStimulKortTerm F1 

191 SVOVRGStimulHulp F1 

192 SVOVRGStimulSteun F1 

193 SVOVRGStimulAndrs F1 

194 SVOVRGRedStopInhoudNiet F1 

195 SVOVRGRedStopSlechtOrg F1 

196 SVOVRGRedStopPsychisch F1 

197 SVOVRGRedStopGezondheid F1 

198 SVOVRGRedStopWerken F1 

199 SVOVRGRedStopSchool F1 

200 SVOVRGRedStopNivLaag F1 

201 SVOVRGRedStopMoeilyk F1 

202 SVOVRGRedStopStage F1 

203 SVOVRGRedStopRelatieGezin F1 

204 SVOVRGRedStopTaalReken F1 

205 SVOVRGRedStopBegeleid F1 
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VolgNr Naam Formaat 

206 SVOVRGRedStopAndrs F1 

207 SVOVRGRedStopBel F2 

208 SVOVRGWieKeuzeOuders F1 

209 SVOVRGWieKeuzeGezVr F1 

210 SVOVRGWieKeuzeSchool F1 

211 SVOVRGWieKeuzeAmbtenaar F1 

212 SVOVRGWieKeuzeZorgverl F1 

213 SVOVRGWieKeuzeAndrs F1 

214 SVOVRGWieKeuzeNiemand F1 

215 SVOVRGHelpDipOuders F1 

216 SVOVRGHelpDipGezVr F1 

217 SVOVRGHelpDipSchool F1 

218 SVOVRGHelpDipAmbtenaar F1 

219 SVOVRGHelpDipZorgverl F1 

220 SVOVRGHelpDipAndrs F1 

221 SVOVRGHelpDipNiemand F1 

222 SVOVRGAndOplOuders F1 

223 SVOVRGAndOplGezVr F1 

224 SVOVRGAndOplSchool F1 

225 SVOVRGAndOplAmbtenaar F1 

226 SVOVRGAndOplZorgVerl F1 

227 SVOVRGAndOplAndrs F1 

228 SVOVRGAndOplNiemand F1 

229 SVOVRGZiekteVsvADHD F1 

230 SVOVRGZiekteVsvAutisme F1 

231 SVOVRGZiekteVsvDys F1 

232 SVOVRGZiekteVsvFuncBeperk F1 

233 SVOVRGZiekteVsvChronZiek F1 

234 SVOVRGZiekteVsvPsychZiek F1 

235 SVOVRGZiekteVsvAnder F1 

236 SVOVRGZiekteVsvGeenDeze F1 

237 SVOVRGDiagnoseVsvADHD F1 

238 SVOVRGDiagnoseVsvAutisme F1 

239 SVOVRGDiagnoseVsvDys F1 

240 SVOVRGDiagnoseVsvFuncBeperk F1 

241 SVOVRGDiagnoseVsvChronZiek F1 

242 SVOVRGDiagnoseVsvPsychZiek F1 

243 SVOVRGDiagnoseVsvAnder F1 

244 SVOVRGDiagnoseVsvGeenDeze F1 

245 SVOVRGSpijt F1 

246 SVOVRGZiekteCorornaVSV F1 

247 SVOVRGCoronaDiplProblFysiekLes F1 
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VolgNr Naam Formaat 

248 SVOVRGCoronaDiplProblMisSchool F1 

249 SVOVRGCoronaDiplProblStage F1 

250 SVOVRGCoronaDiplProblBBL F1 

251 SVOVRGCoronaDiplProblLessen F1 

252 SVOVRGCoronaDiplProblAnder F1 

253 SVOVRGCoronaDiplProblSANee F1 

254 SVOVRGCoronaDiplom1 F1 

255 SVOVRGCoronaDiplom2 F1 

256 SVOVRGCoronaDiplom3 F1 

257 SVOVRGCoronaDiplom4 F1 

258 SVOVRGCoronaStopOpl F1 

259 SVOVRGOplDoorCoronaN F1 

260 SVOVRGWerkDoorCorona F1 

261 SVOVRGWerkVeranderNDeelsThuis F1 

262 SVOVRGWerkVeranderNMinder F1 

263 SVOVRGWerkVeranderNMeer F1 

264 SVOVRGWerkVeranderNBeginZZP F1 

265 SVOVRGWerkVeranderNStopZZP F1 

266 SVOVRGWerkVeranderNAndWerk F1 

267 SVOVRGWerkVeranderNOntslagNeem F1 

268 SVOVRGWerkVeranderNContract F1 

269 SVOVRGWerkVeranderNOntslagen F1 

270 SVOVRGWerkVeranderNAndrs F1 

271 SVOVRGWerkVeranderNSANeeNiets F1 

272 SVOVRGKansGeschWerkN F1 

273 SVOVRGHuidSit F1 

274 SVOVRGHoevNodiga F1 

275 SVOVRGHoevNodigb F1 

276 SVOVRGHoevNodigc F1 

277 SVOVRGHoevNodigd F1 

278 SVOVRGHoevNodige F1 

279 SVOVRGHoevNodigf F1 

280 SVOVRGHoevNodigg F1 

281 SVOVRGHoevNodigh F1 

282 SVOVRGHoevNodigi F1 

283 SVOVRGHoevNodigj F1 

284 SVOVRGHoevNodigk F1 

285 SVOVRGVoorVMBOa F1 

286 SVOVRGVoorVMBOb F1 

287 SVOVRGVoorVMBOc F1 

288 SVOVRGVoorVMBOd F1 

289 SVOVRGVoorVMBOe F1 
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VolgNr Naam Formaat 

290 SVOVRGVoorVMBOf F1 

291 SVOVRGVoorVMBOg F1 

292 SVOVRGVoorVMBOh F1 

293 SVOVRGVoorVMBOi F1 

294 SVOVRGVoorVMBOj F1 

295 SVOVRGVoorVMBOk F1 

296 SVOVRGHoeTevr F1 

297 SVOVRGVerNiva F1 

298 SVOVRGVerNivb F1 

299 SVOVRGVerNivc F1 

300 SVOVRGVerNivd F1 

301 SVOVRGVerNive F1 

302 SVOVRGVerNivf F1 

303 SVOVRGVerNivg F1 

304 SVOVRGVerNivh F1 

305 SVOVRGVerNivi F1 

306 SVOVRGVerNivj F1 

307 SVOVRGVerNivk F1 

308 SVOVRGVerNivl F1 

309 SVOVRGVerNivm F1 

310 SVOVRGVerNivn F1 

311 SVOVRGVerNivo F1 

312 SVOVRGEigNiva F1 

313 SVOVRGEigNivb F1 

314 SVOVRGEigNivc F1 

315 SVOVRGEigNivd F1 

316 SVOVRGEigNive F1 

317 SVOVRGEigNivf F1 

318 SVOVRGEigNivg F1 

319 SVOVRGEigNivh F1 

320 SVOVRGEigNivi F1 

321 SVOVRGEigNivj F1 

322 SVOVRGEigNivk F1 

323 SVOVRGEigNivl F1 

324 SVOVRGEigNivm F1 

325 SVOVRGEigNivn F1 

326 SVOVRGEigNivo F1 

327 SVOVRGMeerAandZelfst F1 

328 SVOVRGMeerAandCrea F1 

329 SVOVRGMeerAandInitia F1 

330 SVOVRGMeerAandComm F1 

331 SVOVRGMeerAandSamenw F1 
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332 SVOVRGMeerAandStudiep F1 

333 SVOVRGMeerAandInform F1 

334 SVOVRGMeerAandNeder F1 

335 SVOVRGMeerAandWisk F1 

336 SVOVRGMeerAandEngels F1 

337 SVOVRGMeerAandComputer F1 

338 SVOVRGMeerAandNauwk F1 

339 SVOVRGMeerAandAnalyt F1 

340 SVOVRGMeerAandKritiek F1 

341 SVOVRGMeerAandOplos F1 

342 SVOVRGMeerAandGeenDeze F1 

343 SVOVRGVoorber F1 

344 SVOVRGVerNiva2 F1 

345 SVOVRGVerNivb2 F1 

346 SVOVRGVerNivg2 F1 

347 SVOVRGVerNivh2 F1 

348 SVOVRGVerNivi2 F1 

349 SVOVRGVerNivk2 F1 

350 SVOVRGVerNivn2 F1 

351 SVOVRGVerNivo2 F1 

352 SVOVRGVerNivq F1 

353 SVOVRGEigNiva2 F1 

354 SVOVRGEigNivb2 F1 

355 SVOVRGEigNivg2 F1 

356 SVOVRGEigNivh2 F1 

357 SVOVRGEigNivi2 F1 

358 SVOVRGEigNivk2 F1 

359 SVOVRGEigNivn2 F1 

360 SVOVRGEigNivo2 F1 

361 SVOVRGEigNivq F1 

362 SVOAFLOnderwijsvolgend F1 

363 SVOAFLOnderwijsvolgendInclBBL F1 

364 SVOAFLAanbInt F1 

365 SVOAFLAantWerk F1 

366 SVOAFLBBInt F1 

367 SVOPB2BBInt F1 

368 SVOAFLArbeidSit F1 

369 SVOAFLDienstver F1 

370 SVOAFLGoazo F1 

371 SVOAFLHasd F1 

372 SVOAFLHdvb1 F1 

373 SVOAFLHdvb2 F1 
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374 SVOAFLHflex F1 

375 SVOAFLHorwg F1 

376 SVOAFLPosWrk F2 

377 SVOAFLStartWrk F1 

378 SVOAFLUrenWerk F2 

379 SVOAFLWil12Uur F1 

380 SVOAFLHnwg F1 

381 SVOAFLHntwg F1 

382 SVOAFLNiveauGevOpl F2 

383 SVOAFLGaanDoen F1 

384 SVOAFLNiveauNaGevOpl F2 

385 SVOAFLMboNiveauNaGevOpl F1 

386 SVOAFLNaamNaGevOpl F2 

387 SVOAFLNiveauHuidOpl F2 

388 SVOAFLMboNiveauHuidOpl F1 

389 SVOAFLNaamHuidOpl F2 

390 SVOAFLNivvvo F1 

391 SVOAFLECAgg F3 

392 SVOAFLSBI2008Aggr38 F2 

393 SVOAFLSBI2008Aggr21 F2 

394 SVOAFLSBI2008Aggr4 F1 

395 SVOAFLSBI2008 A5 

396 SVOAFLMndSalaris F6 

397 SVOAFLISCO08minorgroup A3 

398 SVOAFLISCO08submajorgroup A2 

399 SVOAFLISCO08majorgroup A2 

400 SVOAFLISCO08beroepsniveau A1 

401 SVOAFLBRC2014beroepsgroep A4 

402 SVOAFLBRC2014beroepssegment A4 

403 SVOAFLBRC2014beroepsklasse A4 

404 SVOAFLISCEDF2013NARROWFIELDNLNaGevOpl A3 

405 SVOAFLISCEDF2013BROADFIELDNLNaGevOpl A2 

406 SVOAFLISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNLNaGevOpl A4 

407 SVOAFLISCEDF2013NARROWFIELDNLHuidOpl A3 

408 SVOAFLISCEDF2013BROADFIELDNLHuidOpl A2 

409 SVOAFLISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNLHuidOpl A4 

410 SVOAFLRichtingNaGevOpl A4 

411 SVOAFLRichtingHuidOpl A4 

412 SVOGEWEind F18.14 

413 SVOTYPISCO2008 A4 

414 SVOREGGemCode A4 

415 SVOREGLandsdl F1 
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416 SVOREGProv F2 

417 SVOREGStedGem F1 

418 SVOREGCorop F2 

419 SVOREGLeeftijd1oktTmin1 F3 

420 SVOREGHerkomstCBS F1 

421 SVOREGLandsdl1oktTmin1 F1 

422 SVOREGProv1oktTmin1 F2 

423 SVOREGGemCode1oktTmin1 F4 

424 SVOREGBRIN A4 

425 SVOREGOPLNR F6 

426 SVOREGSELECTIEHOOFDDPLMBO F1 

427 SVOREGTYPEMBODPL F1 

428 SVOREGCREBOCODE F5 

429 SVOREGNIVEAUMBO F1 

430 SVOREGSECTORMBO A1 

431 SVOREGMBODOMEIN F2 

432 SVOREGMBOSUBGROEP F2 

433 SVOREGMBOBEROEPSOPLEIDING F3 

434 SVOREGMBOBEROEP F4 

435 SVOREGBRINEXAMVO A4 

436 SVOREGBRINVESTEXAMVO A2 

437 SVOREGEXAMUITSLAGVO A1 

438 SVOREGOPLNREXAMVO F6 

439 SVOREGILTCODE F4 

440 SVOREGLWOO F1 

441 SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVO F2 

442 SVOREGONDERWIJSSOORTVO F2 

443 SVOREGPROFIELVO F2 

444 SVOREGSECTORVO F1 

445 SVOREGONDERWIJSSOORTVAVO F1 

446 SVOREGBRINVSV A4 

447 SVOREGOPLNRVSV F6 

448 SVOREGGBAGEBOORTEMAAND F2 

449 SVOREGGBAGEBOORTEJAAR F4 

450 SVOREGGBAGeboortelandMoeder F4 

451 SVOREGGBAGeboortelandVader F4 

452 SVOREGGBAGeboorteLand F4 

453 SVOREGGBANATIONALITEIT1 F4 

454 SVOREGGeneratie F1 

455 SVOREGBurgstaat7 F1 

456 SVOREGTypeHuishouden F1 

457 SVOREGPlaatsInHuishouden F2 
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458 SVOREGAantalPersonenInHuishouden F4 

459 SVOREGAantalKinderen F2 

460 SVOREGLeeftijdJongsteKind F3 

461 SVOREGLandsdl1oktT F1 

462 SVOREGProv1oktT F2 

463 SVOREGAMRegio1oktT F2 

464 SVOREGGemCode1oktT F4 

465 SVOREGPOSHHK F1 

466 SVOREGSECJ F2 

467 SVOREGGEM15JR F4 

468 SVOREGStedGem1oktTmin1 F1 

469 SVOREGISCEDF2013RICHTINGNL F4 

470 SVOREGBRINNaGevOpl A4 

471 SVOREGOPLNRNaGevOpl A6 

472 SVOREGHOOFDTYPEONDERWIJSNaGevOpl F2 

473 SVOREGCREBOCODENaGevOpl F5 

474 SVOREGNIVEAUMBONaGevOpl F1 

475 SVOREGISCED2013RICHTINGNaGevOpl F4 

476 SVOREGSECTORMBONaGevOpl A1 

477 SVOREGILTCODENaGevOpl F4 

478 SVOREGLWOONaGevOpl F1 

479 SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVONaGevOpl F2 

480 SVOREGONDERWIJSSOORTVONaGevOpl F2 

481 SVOREGPROFIELVONaGevOpl F2 

482 SVOREGSECTORVONaGevOpl F1 

483 SVOREGONDERWIJSSOORTVAVONaGevOpl F1 

484 SVOREGSOORTHONaGevOpl F1 

485 SVOREGONDERWIJSSOORTNaGevOpl A3 

486 SVOREGBRINHuidOpl A4 

487 SVOREGOPLNRHuidOpl A6 

488 SVOREGHOOFDTYPEONDERWIJSHuidOpl F2 

489 SVOREGCREBOCODEHuidOpl F5 

490 SVOREGNIVEAUMBOHuidOpl F1 

491 SVOREGISCED2013RICHTINGHuidOpl F4 

492 SVOREGSECTORMBOHuidOpl A1 

493 SVOREGILTCODEHuidOpl F4 

494 SVOREGLWOOHuidOpl F1 

495 SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVOHuidOpl F2 

496 SVOREGONDERWIJSSOORTVOHuidOpl F2 

497 SVOREGPROFIELVOHuidOpl F2 

498 SVOREGSECTORVOHuidOpl F1 

499 SVOREGONDERWIJSSOORTVAVOHuidOpl F1 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       30 

VolgNr Naam Formaat 

500 SVOREGSOORTHOHuidOpl F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Algemene toelichting 

Bij de opleidingsnummer (oplnr) variabelen: 

Toelichting bij het gebruik  

Via het opleidingsnummer kunnen met behulp van het referentiebestand 

OPLEIDINGSNRREFVv allerlei gegevens die gerelateerd zijn aan het opleidingsnummer 

achterhaald worden. Voor de Remote Access/On Site gebruikers is dit bestand te vinden  in de 

beveiligde microdata omgeving: K:\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

beschikbaar. 

RINPERSOONS 

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een bsn/sofinummer naar rinpersoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

RINPERSOON 

Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het sofi-nummer/bsn 

Definitie  

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

SVOENQSEGroep 

Geeft aan tot welke vragenlijstgroep men behoort 

Definitie  

Duidt aan tot welke vragenlijstgroep een persoon behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan tot welke vragenlijstgroep men behoort en welke vragenlijst men dus 

heeft ingevuld binnen het Schoolverlatersonderzoek. 

SVOENQSECluster 

Geeft aan tot welk vragenlijstcluster men behoort 

Definitie  

Duidt aan tot welk vragenlijstcluster een persoon behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan tot welk vragenlijstcluster men behoort en welke vragenlijst men dus 

heeft ingevuld binnen het Schoolverlatersonderzoek. 

SVOENQEnqueteDatum 

Enquetedatum 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld en of beantwoord. 
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Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie DDMMJJJJ (D=Dag, M=Maand, J=Jaar) 

SVOAFLlftOP 

Leeftijd OP (enquetedatum) 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. 

SVOAFLGeslacht 

Geslacht OP (enquetedatum) 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. 

SVOVRGPlaatsOpl 

In welke plaats heb je deze opleiding gevolgd? Ligt de plaats in het buitenland, vul dan 

‘buitenland’ in. 

Definitie  

De plaats waar een persoon een opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Indien de plaats in het buitenland ligt, is de respondent gevraagd buitenland in te vullen. 

SVOVRGPlaatsOplGemcode 

Gemeentecode van de gevolgde opleiding op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

De gemeente waar een persoon een opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGPlaatsOplProv 

Provincie van de gevolgde opleiding op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied, waar een persoon een 

(vervolg)opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 
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SVOVRGPlaatsOplCorop 

Corop-gebied van de gevolgde opleiding op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

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

regionaal onderzoek (Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma (COROP)-

gebied), waar een persoon een opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGPlaatsOplLandsdl 

Landsdeel van de gevolgde opleiding op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

Het landsdeel waar een persoon een opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGPlaatsOplArbMarktRegio 

Arbeidsmarkt regio van de gevolgde opleiding op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

De arbeidsmarktregio waar een persoon een opleiding heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGTTO 

Heb je tweetalig onderwijs (tto) gevolgd? Bij tto worden de meeste lessen in een andere taal 

gegeven, meestal is dat in het Engels. 

Definitie  

Heeft een persoon tweetalig onderwijs gevolgd? 

SVOVRGGemCijfer 

Wat was (ongeveer) je gemiddelde examencijfer? 

Definitie  

Het gemiddelde cijfer van een schoolexamen 

SVOVRGGestopt 

In het schooljaar jaar T min 1/jaar T ben je met een opleiding gestopt. Met welke opleiding 

ben je toen gestopt? 

Definitie  

Het niveau van de opleiding waar een persoon in een schooljaar mee is gestopt. 
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SVOVRGBasisa 

In hoeverre was je mbo-opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt? 

Definitie  

De mate waarin een opleiding voor een persoon een basis biedt voor een vervolgkeuze. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag Basis kan de respondent aangeven of de gevolgde opleiding een goede basis 

vormt. 

SVOVRGBasisb 

In hoeverre bood je opleiding een goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden? 

Definitie  

De mate waarin een opleiding voor een persoon een basis biedt voor een vervolgkeuze. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag Basis kan de respondent aangeven of de gevolgde opleiding een goede basis 

vormt. 

SVOVRGBasisc 

In hoeverre was je vmbo-opleiding een goede basis voor het kiezen van een vervolgopleiding? 

Definitie  

De mate waarin een opleiding voor een persoon een basis biedt voor een vervolgkeuze. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag Basis kan de respondent aangeven of de gevolgde opleiding een goede basis 

vormt. 

SVOVRGBasisd 

In hoeverre bood je vmbo-opleiding een goede basis om een vervolgopleiding te volgen? 

Definitie  

De mate waarin een opleiding voor een persoon een basis biedt voor een vervolgkeuze. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag Basis kan de respondent aangeven of de gevolgde opleiding een goede basis 

vormt. 

SVOVRGBuitLand 

Heb je tijdens je mbo-opleiding een studieonderdeel of stage in het buitenland gedaan? 

Definitie  

Een persoon heeft tijdens de studie buitenlandervaring opgedaan. 

SVOVRGBLDuur 

Hoeveel weken was je in het buitenland voor je mbo-studie? 
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Definitie  

De tijdsduur dat een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

SVOVRGBelangBL 

Hoe belangrijk vond je deze ervaring in het buitenland als onderdeel van je opleiding? 

Definitie  

De mate van belangrijkheid van een buitenlandervaring als onderdeel van een opleiding van 

een persoon. 

SVOVRGProbl 

Dan nu enkele vragen over andere stages die je gedaan hebt. Heb je tijdens de gevolgde mbo-

opleiding problemen ondervonden bij het vinden van een leerplek of stageplaats? 

Definitie  

Heeft een persoon problemen ondervonden bij het vinden van een stageplaats? 

SVOVRGSoll 

Hoe vaak heb je gesolliciteerd voordat je een leerplek of stageplaats vond? Als je meerdere 

stages hebt gedaan, denk dan aan de stage waar je de meeste sollicitaties voor hebt gedaan. 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon heeft gesolliciteerd, ingedeeld in een klasse. 

SVOVRGAanbod 

Heb je van een bedrijf waar je stage hebt gelopen, een aanbod gehad om er na afronding van 

de opleiding te komen werken of te blijven werken? 

Definitie  

Een persoon heeft een aanbod van een beroepspraktijkvormings- of stageplaats gekregen om 

na afronding van een opleiding te komen werken. 

SVOVRGLobGevolgd21Stage 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik heb stage gelopen 

(bijv. korte stage of maatschappelijke stage) 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21BedrBez 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik ben op bedrijfsbezoek 

geweest 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 
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SVOVRGLobGevolgd21LOBLes 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik heb LOB-lessen 

gevolgd 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21Gesprek 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik heb LOB-gesprekken 

gehad (bijv. met een decaan, mentor, docent) 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21Gastles 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik heb gastlessen gevolgd 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21OpenDag 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Ik heb (online) open 

dagen bezocht 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21Andrs 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Iets anders 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGLobGevolgd21GeenDeze 

Wat heb jij gedaan voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)?: Geen van deze 

Definitie  

Werd een specifieke activiteit voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) georganiseerd 

vanuit een school? 

SVOVRGTevrLOB 

Hoe tevreden ben je over deze LOB-activiteiten (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)? 
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Definitie  

De mate van tevredenheid van een persoon over de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

georganiseerd vanuit een school. 

SVOVRGOordKeuze 

Wat vond je van het aantal keuzevakken van de gevolgde vmbo-opleiding? 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGKeuzeTevr 

Hoe tevreden of ontevreden ben je over de inhoud van de gevolgde keuzevakken? 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGAchterafKies 

Zou je, achteraf gezien, de door jou gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 

Definitie  

Zou een persoon een gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 

SVOVRGAchterafJa 

Zou je dezelfde school opnieuw kiezen? 

Definitie  

Zou een persoon dezelfde school kiezen voor het volgen van een opleiding? 

SVOVRGErvaarExtra21BijbaanStudie 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Bijbaan gerelateerd aan studie 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 

SVOVRGErvaarExtra21BijbaanNietStudie 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Bijbaan niet-gerelateerd aan studie 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 

SVOVRGErvaarExtra21Vrijwillig 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Vrijwilligerswerk 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 
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SVOVRGErvaarExtra21BestuurErvaar 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Bestuurlijke ervaring (o.a. studentenraden, bestuurslid van een 

(sport)vereniging) 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 

SVOVRGErvaarExtra21OprichtBedrijf 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Oprichten eigen bedrijf 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 

SVOVRGErvaarExtra21GeenOptie 

Heb je toen je de opleiding volgde, één of meer van de volgende activiteiten binnen of buiten 

school gedaan?: Geen van bovenstaande 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke werkervaring opgedaan tijdens zijn of haar studie? 

SVOVRGTevrDigiOnd21 

Hoe tevreden of ontevreden was je met het digitaal onderwijs dat je kon volgen? 

Definitie  

De mate van tevredenheid van een persoon over het gevolgde digitaal georganiseerde 

onderwijs. 

SVOVRGOord2h 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding kende een goede oriëntatie op 

mogelijke vervolgopleidingen 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGOord2j 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding motiveerde om een vervolgopleiding 

te gaan volgen 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGOord2k 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding motiveerde om een technische 

vervolgopleiding te gaan doen 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 
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SVOVRGOord2c 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: Het niveau van de opleiding was uitdagend 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGOord2i 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding was aantrekkelijk om te volgen 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGOord2f 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding speelde in op de actualiteit 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGOord2g 

Geef je oordeel over de gevolgde opleiding: De opleiding had een goede aansluiting met de 

arbeidsmarkt 

Definitie  

De mening van een persoon over een specifiek aspect van een opleiding. 

SVOVRGZiekteADHD 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: ADHD (ASS), ADD of 

concentratieproblemen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGZiekteAutisme 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Autisme, bijvoorbeeld 

Asperger of PDD-NOS 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 
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SVOVRGZiekteDys 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Dyslexie, dyscalculie of een 

taalontwikkelingsstoornis 

 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGZiekteFuncBeperk 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Beperking zien, horen, 

bewegen of spreken 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGZiekteChronZiek 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Chronische ziekte of 

aandoening (bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en vaatziekte) 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGZiektePsychZiek 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Psychische aandoening (bijv. 

depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 
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SVOVRGZiekteAnder 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Andere aandoening of ziekte 

 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGZiekteGeenDeze 

Heb je één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Geen van deze 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke ziekte of aandoening? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Heeft u 

één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten? Respondenten konden meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGDiagnoseEen 

Is hiervoor een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die ��n aandoening of ziekte hebben aangekruist. Om het 

totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabelen ingeval 

respondenten meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangegeven. 

SVOVRGDiagnoseMeerADHD 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: ADHD, 

ADD of concentratieproblemen 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerAutisme 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Autisme 

(ASS), bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 
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Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerDys 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Dyslexie, 

dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerFuncBeperk 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Beperking 

zien, horen, bewegen of spreken 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerChronZiek 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, 

MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte) 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerPsychZiek 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Psychische 

aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis) 
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Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerAnder 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Andere 

aandoening of ziekte 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGDiagnoseMeerGeenDeze 

Van welke aandoening of ziekte is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Geen van 

deze 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraag is gesteld aan degenen die meerdere aandoeningen of ziektes hebben aangekruist. 

Om het totaal te bepalen moet deze informatie gecombineerd worden met de variabele 

SVOVRGDiagnoseEen. 

SVOVRGPersOmstanScheiding 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: 

Relatieproblemen/gezinsproblemen (bijv. scheiding van ouders) 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanProblThuis 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Onveilige thuissituatie 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanMantelzorg 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Verlenen van 

mantelzorg 

Definitie  
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Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanZwanger 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Zwangerschap, 

ouderschap 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanWoning 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Problemen met 

huisvesting (vaak verhuizen) 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanAnder 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Andere persoonlijke 

omstandigheden 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGPersOmstanGeenDeze 

Heb je te maken (gehad) met één of meer van onderstaande situaties?: Geen van deze 

Definitie  

Heeft een persoon met een specifieke persoonlijke omstandigheid te maken gehad? 

SVOVRGBelemmer 

Heb je door een aandoening of ziekte en/of persoonlijke omstandigheden problemen gehad bij 

het volgen van je opleiding? 

Definitie  

Is een persoon ten gevolge van een ziekte, aandoening en/of persoonlijke omstandigheid 

belemmerd bij het volgen van een opleiding? 

SVOVRGBegeleid 

Heb je ondersteuning gehad van school hierbij? 

Definitie  

Heeft persoon ondersteuning gehad van de school bij het ervaren van problemen die het gevolg 

waren van ziekte en/of aandoening of persoonlijke omstandigheden? 

SVOVRGZiekteCoronaEen 

Is deze aandoening of ziekte ontstaan of verergerd tijdens de coronapandemie? 

Definitie  

Is een aandoening of ziekte ontstaan of verergerd tijdens de coronapandemie? 
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SVOVRGZiekteCoronaMeer 

Is één of meer van de aandoeningen of ziekten ontstaan of verergerd tijdens de 

coronapandemie? 

Definitie  

Is een aandoening of ziekte ontstaan of verergerd tijdens de coronapandemie? 

SVOVRGGaanDoenMbo 

Wat ben je gaan doen nadat je de mbo-opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt 

afgerond? Denk hierbij aan het begin van het nieuwe schooljaar. Bij mbo-BBL opleiding, kies 

“Ik ben een leer-werk traject begonnen (mbo-BBL, hbo duaal)”. 

Definitie  

Aanduiding wat een persoon is gaan doen na een gevolgde opleiding. 

SVOVRGGaanDoenVmbo 

Wat ben je gaan doen nadat je de vmbo-opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt 

afgerond? Denk hierbij aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Definitie  

Aanduiding wat een persoon is gaan doen na een gevolgde opleiding. 

SVOVRGGaanDoenHavoVwo 

Wat ben je gaan doen nadat je de havo/vwo-opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T 

hebt afgerond? Denk hierbij aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Definitie  

Aanduiding wat een persoon is gaan doen na een gevolgde opleiding. 

SVOVRGGaanDoenVsv 

Welke situatie was toen van toepassing?/Wat ben je gaan doen nadat je bent gestopt met een 

opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T? Denk hierbij aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. 

Definitie  

Aanduiding wat een persoon is gaan doen na een gevolgde opleiding. 

SVOVRGOplNedNaGevOpl 

Volgde je deze opleiding toen in Nederland?/Ben je deze opleiding in Nederland gaan volgen? 

Denk hierbij aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Definitie  

Wordt een opleiding gevolgd in Nederland? 

SVOVRGPolDefNaGevOpl 

Volgde je deze opleiding toen bij de politie of defensie?/Ben je deze opleiding bij de politie 

of defensie gaan volgen? 

Definitie  

Wordt een opleiding gevolgd bij politie of defensie? 
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SVOVRGPartSchNaGevOpl 

Volgde je deze opleiding toen op een particuliere school?/Ben je deze opleiding op een 

particuliere school gaan volgen? Een particuliere school is niet bekostigd door de overheid, 

denk aan Luzac of LOI. 

Definitie  

Wordt een opleiding op een particuliere school gevolgd? 

SVOVRGOverw 

Heb je na het vmbo (ook) overwogen om een mbo-BBL opleiding te starten? 

Definitie  

Een persoon heeft een andere opleiding overwogen. 

SVOVRGGesprek 

Heb je op het mbo een gesprek gehad over jouw studiekeuze? 

Definitie  

Heeft een persoon op de opleiding een gesprek gehad over zijn of haar studiekeuze? 

SVOVRGAndOpl 

Heb je op basis van dit gesprek een andere opleiding gekozen dan je eerst van plan was? 

Definitie  

Heeft een persoon een andere opleiding gekozen na een gesprek? 

Toelichting bij de definitie  

Vraag is gesteld aan degenen die hebben aangegeven dat ze een gesprek hebben gevoerd over 

hun studiekeuze. 

SVOVRGSollic 

Hoe vaak heb je moeten solliciteren voordat je een leerplek vond? 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon heeft gesolliciteerd, ingedeeld in een klasse. 

SVOVRGLeerplek 

Is dit de leerplek van je eerste keuze? 

Definitie  

Is een leerplek van een persoon de leerplek van zijn/haar eerste keuze? 

SVOVRGTevreden 

Hoe tevreden ben je met de begeleiding op de leerplek? 

Definitie  

De mate van tevredenheid van een persoon over de begeleiding op het werk. 

SVOVRGAansluitopl 

Hoe was de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de opleiding die je daarna bent gaan 

doen? 
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Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

SVOVRGNuNog 

Volg je deze (vervolg)opleiding die je daarna bent gaan doen nog steeds? 

Definitie  

Een persoon volgt een opleiding 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraagvariabele is bedoeld als routing in de vragenlijst. Om te weten of iemand een 

opleiding volgt, moet de variabele SVOAflOnderwijsvolgend of de variabele 

SVOAflOnderwijsvolgendinclBBL gebruikt worden. 

SVOVRGKiesMbo1 

Ken je de website KiesMBO.nl? 

Definitie  

Is een persoon bekend met de website KiesMBO.nl? 

SVOVRGKiesMbo2 

Heeft de informatie op deze website je geholpen bij het maken van een keuze voor een mbo-

opleiding? 

Definitie  

Heeft de informatie op website KiesMBO.nl een persoon geholpen met het maken van keuze 

voor een Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)-opleiding? 

SVOVRGDiplom1 

Heb je nadat je bent gestopt met een opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T misschien 

wel nog een diploma behaald? 

Definitie  

Heeft een persoon een diploma behaald voor de opleiding of cursus? 

SVOVRGWelkOpl1 

Van welke opleiding heb je een diploma behaald? 

Definitie  

Het onderwijstype waarvan een persoon een diploma heeft behaald. 

SVOVRGWelkKanaalUitzend 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via uitzendbureau 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 
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Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalAdvertenties 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via advertenties op internet, websites van bedrijven, kranten of vakbladen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalStage 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via contacten op de stageplek 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalSchool 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via contacten op school 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalVriendFam 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via vrienden of familie 
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Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalSocMed 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Via sociale media 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalOverig 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Anders 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 

SVOVRGWelkKanaalGeenKanaal 

Hoe ben je aan werk gekomen nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het afronden van je 

opleiding?: Ik had al werk / Ik heb een baan aangeboden gekregen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek kanaal gebruikt om werk te vinden nadat men een opleiding 

heeft afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten kunnen in de vragenlijst aangeven van welke kanalen zij gebruikgemaakt 

hebben om werk te vinden nadat men de opleiding heeft afgerond. Ze kunnen daarbij meerdere 

antwoorden kiezen. 
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SVOVRGSollHulp 

Heb je hulp gehad bij het zoeken naar werk, nadat je bent gestopt met je opleiding?/na het 

afronden van je opleiding? 

Definitie  

Een persoon heeft hulp gehad bij het zoeken naar werk. 

SVOVRGOplNu 

Dat waren alle vragen over de opleiding in het schooljaar jaar T min 1/jaar T. De volgende 

vragen gaan over de huidige situatie. Volg je op dit moment een opleiding? 

Definitie  

Een persoon volgt een opleiding 

Toelichting bij het gebruik  

Deze vraagvariabele is bedoeld als routing in de vragenlijst. Om te weten of iemand een 

opleiding volgt, moet de variabele SVOAflOnderwijsvolgend of de variabele 

SVOAflOnderwijsvolgendinclBBL gebruikt worden. 

SVOVRGOplNedHuidOpl 

Volg je deze opleiding in Nederland? 

Definitie  

Wordt een opleiding gevolgd in Nederland? 

SVOVRGPolDefHuidOpl 

Volg je deze opleiding bij de politie of defensie? 

Definitie  

Wordt een opleiding gevolgd bij politie of defensie? 

SVOVRGPartSchHuidOpl 

Volg je deze opleiding op een particuliere school? Een particuliere school is niet bekostigd 

door de overheid, denk aan Luzac of LOI. 

Definitie  

Wordt een opleiding op een particuliere school gevolgd? 

SVOVRGDiplomHuidOpl 

Heb je in hetzelfde schooljaar waarin je de opleiding hebt verlaten misschien wel nog een 

diploma behaald? 

Definitie  

Heeft een persoon een diploma behaald voor de opleiding of cursus? 

SVOVRGWelkOplHuidOpl 

Van welke opleiding heb je een diploma behaald? (zelfde schooljaar waarin opleiding 

verlaten) 

Definitie  

Het onderwijstype waarvan een persoon een diploma heeft behaald. 
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SVOVRGWerken 

Je hebt aangegeven dat je bent gaan werken nadat je bent gestopt met je opleiding/je je 

opleiding hebt afgerond. Hebt je deze betaalde baan nog steeds? 1 uur per week of korte 

periode telt al mee. Evenals freelance werk. 

Definitie  

Een persoon heeft nog steeds dezelfde baan waarmee hij of zij begonnen was na het beëindigen 

of afronden van een opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 

SVOVRGBetWerk 

Dan volgen nu vragen over betaald werk. Heb je op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per 

week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 

Definitie  

Heeft een persoon betaald werk? 

Toelichting bij de definitie  

Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 

SVOAFLArbeidSitWerkn 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Werknemer 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOAFLArbeidSitZelfOnd 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Bedrijf/praktijk 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOAFLArbeidSitZZP 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: ZZP’er 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 
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Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOAFLArbeidSitFreelan 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Freelancer 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn.. 

SVOAFLArbeidSitMeewerk 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Meewerkend 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOAFLArbeidSitBijbaan 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Bijbaan 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOAFLArbeidSitUitkeer 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Uitkering 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 
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SVOAFLArbeidSitGeenBaan 

Afleiding van de Arbeidssituatie van de OP: Geen baan 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hierbij om een afleiding op basis van de vraag welke situatie voor een respondent van 

toepassing is en de vervolgvraag aan zelfstandigen en freelancers welke omschrijving het beste 

bij hen past. Er kunnen meerdere arbeidssituaties op een persoon van toepassing zijn. 

SVOVRGBetWrkNu 

Afleiding of OP betaald werk heeft of niet 

Definitie  

Heeft een persoon betaald werk? 

Toelichting bij de definitie  

De afleiding BetWrkNu wordt in de vragenlijst afgeleid en voor routing gebruikt. Als men in 

de vragen BetWerk, Meewerk of Zelfstan aangeeft te werken wordt men geteld als werkend. 

Bijbaantjes en vrijwilligers tellen niet mee. 

SVOVRGBelangBaan 

Je hebt meer dan één baan. In welke baan werk je gemiddeld de meeste uren? 

Definitie  

Een arbeidssituatie waarin een persoon de meeste uren werkt. 

Toelichting bij het gebruik  

Belangrijkste baan van de in de vragenlijst genoemde arbeidssituaties (indien dit er meerdere 

zijn). Exclusief werk dat uit registergegevens wordt afgeleid. 

SVOVRGEenMeerW 

Volgen van leer-werk traject (Mbo-BBL) is betaald werk. Heb je naast de baan voor je leer-

werk traject nog een andere baan? Uren op school niet meetellen./Heb je als werknemer één 

of meerdere banen? Banen met klein aantal uren meetellen 

Definitie  

Heeft een persoon meer dan een werkkring? 

SVOVRGUrTot 

Hoeveel uren werk je in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet 

meegerekend? Heb je meerdere banen, tel dan alle uren bij elkaar. Eventuele uren op school 

niet meetellen. 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon gemiddeld per week werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Eventuele uren op school niet meetellen. 
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SVOVRGUrSchat 

Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 

Definitie  

Het aantal werkzame uren van een persoon, ingedeeld in een klasse. 

SVOAFLUrTot 

Afleiding arbeidsuren 

Definitie  

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

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik voor analyses en publicaties de variabele SVOAFLUrenWerk. 

SVOVRGSindsWjrWG 

De volgende vragen gaan over de baan waar je gemiddeld het meeste uren werkt. Sinds welk 

jaar werk je bij je huidige werkgever? 

Definitie  

Datum waarop een persoon is begonnen bij een werkgever. 

SVOVRGSindsMndWG 

En sinds welke maand? Als je de maand niet precies weet, wil je dan schatten. 

Definitie  

Datum waarop een persoon is begonnen bij een werkgever. 

SVOAFLSindsDat 

Sinds welke datum in huidige baan 

Definitie  

De datum waarop een persoon in een baan is begonnen. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie DDMMJJJJ (D=Dag, M=Maand, J=Jaar) 

SVOAFLHoelangGel 

Globaal aantal dagen geleden aanvang huidige baan 

Definitie  

Duidt aan hoe lang geleden een baan is aangevangen. 

SVOVRGVastDnst 

Ben je op dit moment in vaste dienst? 

Definitie  

Een persoon is in vaste dienst. 

SVOVRGTijdVast 

Is met je afgesproken dat je in vaste dienst komt? 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       55 

Definitie  

Is er afgesproken dat een persoon in vaste dienst komt? 

SVOVRGBijzCatWrk 

De volgende vragen gaan over de baan waar je gemiddeld het meeste uren werkt. Werk je: 

(soort werkkracht) 

Definitie  

Aard van een dienstverband van een werknemer 

SVOVRGDetacheer 

Ben je door je werkgever gedetacheerd naar één of meer andere bedrijven? 

Definitie  

Is een werknemer door een werkgever gedetacheerd? 

SVOVRGPersonel 

Heb je/Heeft je partner of familie personeel in dienst? 

Definitie  

Heeft een persoon personeel in dienst? 

SVOVRGSrtBedr 

De volgende vragen gaan over het bedrijf/de instelling waar je naar gedetacheerd/uitgezonden 

bent/werkt. Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het? Bij meerdere 

bedrijven/instellingen, het bedrijf/instelling waarvoor je de meeste uren werkt. 

Definitie  

Soort bedrijf of instelling waar een persoon werkzaam is. 

Toelichting bij de definitie  

Bij meerdere bedrijven / instellingen gaat het om het bedrijf / de instelling waarvoor de 

respondent de meeste uren werkt. 

SVOVRGActTransp 

Om wat voor soort transport of vervoer gaat het? 

Definitie  

Het soort transport of vervoer waar een bedrijf zich op richt. 

SVOVRGPersGoed 

Vervoert het bedrijf voornamelijk personen of goederen? 

Definitie  

Het soort vervoer van een bedrijf 

SVOVRGActHoreca 

Om wat voor soort horecagelegenheid gaat het? 

Definitie  

Het soort horecagelegenheid 
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SVOVRGActOnderw 

Om wat voor soort onderwijsinstelling gaat het? 

Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

SVOVRGNVTSrtBedr 

Werk je voornamelijk voor één of meer: (soort bedrijf of instelling) 

Definitie  

Soort bedrijf of instelling waar een persoon werkzaam is. 

SVOVRGNVTEenMr 

Gaat het om één of meer particuliere huishoudens/gezondheids- of 

zorginstellingen/onderwijsinstellingen/bedrijven of instellingen? 

Definitie  

Het aantal bedrijven of instellingen waar een persoon werkzaam is. 

SVOVRGNVTActOnderw 

Om wat voor soort onderwijsinstelling(en) gaat het? 

Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

SVOVRGWPlaats 

In welke plaats werk je? Indien de plaats in het buitenland ligt, dien je ‘buitenland’ in te vullen. 

Definitie  

De plaats waar een persoon werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Indien de plaats in het buitenland ligt, is de categorie ‘buitenland’ ingevuld. 

SVOVRGWPlaatsGemCode 

Gemeentecode van de huidige werkkring, op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

De gemeente waar een persoon werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGWPlaatsProv 

Provincie van de huidige werkkring, op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied waar een persoon werkt. 
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Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGWPlaatsCorop 

Corop-gebied van de huidige werkkring, op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

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

regionaal onderzoek (Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma (COROP)-

gebied), waar een persoon werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGWPlaatsLandsdl 

Landsdeel van de huidige werkkring, op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

Het landsdeel waar een persoon werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGWPlaatsArbMarktRegio 

Arbeidsmarkt regio van de huidige werkkring, op basis van regionale indeling op 1 jan jaar T 

Definitie  

De arbeidsmarktregio waar een persoon werkt. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOVRGOmvVest 

Hoeveel mensen werken daar ongeveer? Het gaat over het bedrijf of de locatie waar je werkt. 

Definitie  

Een indeling van het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) van een 

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

SVOVRGLeiding 

Geef je in je beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel? 

Definitie  

Geeft een persoon leiding aan medewerkers? 

SVOVRGNLeidW 

Aan hoeveel personen? (leiding geven door respondent) 
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Definitie  

Het aantal personen waaraan een persoon leiding geeft, ingedeeld in een klasse. 

SVOVRGUitsLeid 

Geef je alleen leiding of doe je ook nog hetzelfde werk als het personeel waar je leiding aan 

geeft? 

Definitie  

Aanduiding of een persoon uitsluitend leiding geeft of ook dezelfde werkzaamheden als zijn 

of haar personeel verricht. 

SVOVRGDeelLeid 

Waaruit bestaat het grootste deel van je werkzaamheden? 

Definitie  

De voornaamste werkzaamheden van een persoon. 

SVOVRGPersBeleid 

Kun je beslissingen 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? 

SVOVRGStratBeleid 

Kun je beslissingen nemen over 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 een bedrijf? 

SVOVRGWerkloos 

Ben je na het verlaten van je mbo-opleiding werkloos geweest? 

Definitie  

Is een persoon werkloos geweest? 

SVOVRGWLMaand 

Hoe lang ben je werkloos geweest voordat je je eerste baan vond? Maanden 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon werkloos is. 

SVOVRGZoekAf4Wk 

Heb je in de afgelopen 4 weken iets gedaan om (ander) betaald werk te vinden? Ook zoeken 

naar een kleine baan of voor jezelf beginnen telt mee. 

Definitie  

Is een persoon op zoek naar werk? 
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SVOVRGWrmZoek 

Wat is de belangrijkste reden dat je in de afgelopen 4 weken niet naar werk hebt gezocht? 

Definitie  

De reden van een persoon om niet naar werk te zoeken 

SVOVRGWilWerk 

Zou je op dit moment betaald werk willen hebben? Ook 1 uur per week of een korte periode 

telt al mee. 

Definitie  

De bereidheid van een persoon om te (willen) werken. 

SVOVRGKanWerk 

Zou je kunnen werken, eventueel met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden? 

Definitie  

Een persoon acht zich in staat om te werken met aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden. 

SVOVRGWilUrWk 

Stel dat je de mogelijkheid krijgt om te werken met aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden. Hoeveel uren per week zou je (dan) in totaal willen werken? Afronden 

op hele uren. 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon werkt of wil werken. 

Toelichting bij de definitie  

Afgerond op hele uren 

SVOVRGKunnStrt 

Op welke termijn zou je kunnen beginnen? 

Definitie  

De termijn waarop een persoon beschikbaar is voor werk. 

SVOVRGOplNiv 

De volgende vragen gaan over de baan waar je gemiddeld de meeste uren werkt. Wat is voor 

je huidige baan het minimale opleidingsniveau? Bent je zzper of freelancer, vul dan het 

opleidingsniveau in voor je belangrijkste opdracht of opdrachtgever. 

Definitie  

Het door een werkgever voor een functie vereist minimaal opleidingsniveau. 

Toelichting bij de definitie  

Indien de respondent als zelfstandige of freelancer werkzaam is dan heeft deze vraag 

betrekking op het opleidingsniveau dat door de opdrachtgever voor de huidige, belangrijkste 

opdracht vereist wordt. 
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SVOVRGOplRich 

Welke opleidingsrichting werd door je werkgever voor deze functie vereist? Indien je als 

zelfstandige of freelancer werkzaam bent dan de opleidingsrichting die door je opdrachtgever 

voor je huidige, belangrijkste opdracht vereist werd. 

Definitie  

De door een werkgever vereiste opleidingsrichting voor een functie. 

Toelichting bij de definitie  

Indien de respondent als zelfstandige of freelancer werkzaam is dan heeft deze vraag 

betrekking op de opleidingsrichting die door de opdrachtgever voor de huidige, belangrijkste 

opdracht vereist wordt. 

SVOVRGAansluitwerk 

Hoe past je huidige baan bij de opleiding die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt 

gevolgd? 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van een opleiding met de huidige functie. 

SVOVRGCarriere 

Biedt je baan goede carrièremogelijkheden? 

Definitie  

De mate van carrièremogelijkheden van een persoon. 

SVOVRGTevrFunc 

Hoe tevreden of ontevreden ben je met je huidige baan? 

Definitie  

De mate van tevredenheid over een functie. 

SVOVRGVanPlanToekomst 

Ben je van plan om op een later tijdstip (nog) een opleiding te gaan volgen? 

Definitie  

Een persoon is van plan om een opleiding te volgen. 

SVOVRGTegenHWelkOpl 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Ik weet niet welke opleidingen er zijn 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHEisen 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: De eisen voor een opleiding zijn te hoog 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 
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SVOVRGTegenHKosten 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: De kosten zijn te hoog 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHGeenStud 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Ik heb geen verdere studie nodig 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHCurWrk 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Ik kan me via cursussen op het werk verder 

ontwikkelen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHGezo 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Ik heb psychische of gezondheidsproblemen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHPersOmst 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Persoonlijke omstandigheden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHGeenZin 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Ik heb geen zin 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHSteun 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Gebrek aan begeleiding en ondersteuning vanuit 

school 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 
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SVOVRGTegenHAndrs 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Een andere reden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGTegenHGeen 

Is er nog een reden om niet met een nieuwe opleiding te beginnen?/Wat is de reden om niet 

met een nieuwe opleiding te beginnen?: Geen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke belemmering voor het beginnen met een opleiding? 

SVOVRGStimulStufi 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Studiefinanciering, in 

plaats van een lening 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGStimulFinGem 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Financiële steun van 

de gemeente 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGStimulNaastB 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Als ik de opleiding 

naast mijn huidige baan zou kunnen volgen 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGStimulKortTerm 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Als ik op korte termijn 

zou kunnen beginnen 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGStimulHulp 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Hulp bij de studiekeuze 

zodat ik weet wat voor een opleiding ik wil gaan doen 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 
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SVOVRGStimulSteun 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Betere begeleiding en 

ondersteuning door school 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGStimulAndrs 

Wat zou je kunnen helpen om met een nieuwe opleiding te beginnen?: Anders 

Definitie  

Kan een specifieke stimulans een persoon motiveren om met een opleiding te beginnen? 

SVOVRGRedStopInhoudNiet 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: De opleiding was inhoudelijk 

(toch) niet wat ik wilde 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopSlechtOrg 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik vond de opleiding slecht 

georganiseerd 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopPsychisch 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had psychische problemen, 

zoals een depressie 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopGezondheid 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had problemen met mijn 

gezondheid 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopWerken 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik ben gaan werken (bijv. omdat 

ik een inkomen nodig had) 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopSchool 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had problemen met de leraren, 

schoolleiding of leerlingen 
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Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopNivLaag 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik vond het niveau van de opleiding 

te laag 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopMoeilyk 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik vond de opleiding te moeilijk 

en/of ben gezakt voor het eindexamen 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopStage 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had problemen op de leerplek 

of stage (bijv. ik kon geen stageplek vinden of ben ontslagen) 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopRelatieGezin 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had 

relatieproblemen/gezinsproblemen (bijv. scheiding van mijn ouders) 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopTaalReken 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik had problemen met taal en/of 

rekenen 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopBegeleid 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Ik miste begeleiding en 

ondersteuning vanuit school 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 

SVOVRGRedStopAndrs 

Wat speelde een rol, toen je bent gestopt met je opleiding?: Andere reden 

Definitie  

Heeft een specifieke reden een rol gespeeld bij het stoppen van een opleiding? 
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SVOVRGRedStopBel 

Wat was de belangrijkste reden om met de opleiding te stoppen? 

Definitie  

De reden om met een opleiding te stoppen. 

Toelichting bij de definitie  

Vervolgvraag op RedStop. 

SVOVRGWieKeuzeOuders 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met mijn ouders/verzorgers, iemand uit het gezin of familie 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeGezVr 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met vrienden/klasgenoten 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeSchool 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met leraren of iemand anders op school 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeAmbtenaar 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met de leerplichtambtenaar/rmc-consulent 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 
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Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeZorgverl 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met zorgverlener, therapeut of coach 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeAndrs 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Iemand anders 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGWieKeuzeNiemand 

Met wie heb je over je keuze om met de opleiding te stoppen gesproken voordat je de opleiding 

definitief verliet?: Met niemand 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek persoon gesproken om met een opleiding te stoppen? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag WieKeuze kan de respondent aangeven met wie deze heeft gesproken over 

de keuze om de opleiding te verlaten, alvorens deze opleiding te verlaten. 

SVOVRGHelpDipOuders 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Mijn ouders/verzorgers, 

iemand uit het gezin of familie 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGHelpDipGezVr 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Vrienden/klasgenoten 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 
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SVOVRGHelpDipSchool 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Leraren of iemand anders 

op school 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGHelpDipAmbtenaar 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: De 

leerplichtambtenaar/rmc-consulent 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGHelpDipZorgverl 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Zorgverlener, therapeut 

of coach 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGHelpDipAndrs 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Iemand anders 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGHelpDipNiemand 

Wie hebben je geholpen om te proberen toch je diploma te behalen?: Niemand 

Definitie  

Heeft een specifiek persoon of instantie een leerling geholpen om een diploma te behalen? 

SVOVRGAndOplOuders 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: Mijn 

ouders/verzorgers, iemand uit het gezin of familie 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGAndOplGezVr 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: 

Vrienden/klasgenoten 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 
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SVOVRGAndOplSchool 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: Leraren of 

iemand anders op school 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGAndOplAmbtenaar 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: De 

leerplichtambtenaar/rmc-consulent 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGAndOplZorgVerl 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: Een 

zorgverlener, therapeut of coach 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGAndOplAndrs 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: Iemand anders 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGAndOplNiemand 

Wie hebben je actief begeleid om te proberen een andere opleiding te vinden?: Niemand 

Definitie  

Heeft een specifiek(e) persoon/personen of instantie een persoon geholpen om te proberen een 

andere opleiding te vinden? 

SVOVRGZiekteVsvADHD 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: ADHD, ADD of 

concentratieproblemen 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 
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SVOVRGZiekteVsvAutisme 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Autisme (ASS), bijvoorbeeld 

Asperger of PDD-NOS 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGZiekteVsvDys 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Dyslexie, dyscalculie of een 

taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGZiekteVsvFuncBeperk 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Beperking zien, horen, bewegen 

of spreken 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGZiekteVsvChronZiek 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van een of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Chronische 

ziekte/aandoening(migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart

/vaatziekte) 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 
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SVOVRGZiekteVsvPsychZiek 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Psychische aandoening (bijv. 

depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGZiekteVsvAnder 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Andere ziekte of aandoening 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGZiekteVsvGeenDeze 

Psychische problemen/gezondheid rol gespeeld te stoppen met opleiding. Was er toen sprake 

van één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?: Geen van deze 

Definitie  

Heeft een specifiek psychisch of gezondheidsprobleem een rol gespeeld bij het stoppen met 

een opleiding? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvADHD 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

ADHD, ADD of concentratieproblemen 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvAutisme 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Autisme (ASS), bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 
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Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvDys 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvFuncBeperk 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvChronZiek 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Chronische ziekte of aandoening (bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, 

MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte) 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvPsychZiek 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: 

Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, 

eetstoornis 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvAnder 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Andere 

ziekte of aandoening 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 
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Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGDiagnoseVsvGeenDeze 

Van welke aandoeningen of ziekten is een diagnose gesteld door een arts of specialist?: Geen 

van deze 

Definitie  

Is voor een specifieke ziekte of aandoening een diagnose gesteld door een arts of specialist? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is specifiek van toepassing op de groep voortijdig schoolverlaters. 

SVOVRGSpijt 

Als je kijkt naar je huidige situatie, heb je er dan spijt van dat je toen (in het schooljaar jaar T 

min 1/jaar T) met je opleiding bent gestopt? 

Definitie  

Een persoon heeft spijt van het stoppen met een opleiding. 

SVOVRGZiekteCorornaVSV 

Is één of meer van de aandoeningen of ziekten ontstaan of verergerd tijdens de 

coronapandemie? (gestopt met opleiding) 

Definitie  

Is een aandoening of ziekte ontstaan of verergerd tijdens de coronapandemie? 

SVOVRGCoronaDiplProblFysiekLes 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Ik miste de uitleg tijdens fysieke lessen 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplProblMisSchool 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Ik miste het dat ik niet op school kon zijn 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplProblStage 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Ik kon mijn stage niet starten of afmaken 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 
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SVOVRGCoronaDiplProblBBL 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Ik kon (tijdelijk) niet bij mijn BBL-werkgever werken 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplProblLessen 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Ik kon minder praktijkvakken op school doen 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplProblAnder 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Iets anders 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplProblSANee 

Had jij problemen om je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding te kunnen afronden door 

de coronapandemie?: Nee, er is niets veranderd 

Definitie  

Heeft door de coronapandemie een specifieke probleem een rol gespeeld bij het kunnen 

afronden van een opleiding? 

SVOVRGCoronaDiplom1 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?: Door de coronapandemie 

was het voor mij gemakkelijker om mijn diploma te halen. 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is met een specifieke stelling over zijn of haar behaald 

diploma. 

SVOVRGCoronaDiplom2 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?: Ik zie mijn diploma als een 

“corona diploma”, alsof het minder waard is. 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is met een specifieke stelling over zijn of haar behaald 

diploma. 
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SVOVRGCoronaDiplom3 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?: Andere mensen zien mijn 

diploma als een “corona diploma”, alsof het minder waard is. 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is met een specifieke stelling over zijn of haar behaald 

diploma. 

SVOVRGCoronaDiplom4 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?: Door de coronapandemie 

was het moeilijker om informatie te verzamelen over een vervolgopleiding. 

Definitie  

De mate waarin een persoon het eens is met een specifieke stelling over zijn of haar behaald 

diploma. 

SVOVRGCoronaStopOpl 

De coronapandemie heeft invloed (gehad) op veel aspecten van het leven. De volgende vragen 

gaan hierover. In het schooljaar jaar T min 1/jaar T ben je gestopt met je opleiding. Is dit 

gebeurd als gevolg van de coronapandemie? 

Definitie  

Aanduiding of een persoon is gestopt met zijn of haar opleiding als gevolg van de 

coronapandemie. 

SVOVRGOplDoorCoronaN 

Op dit moment volg je een opleiding. In hoeverre heeft de coronapandemie invloed gehad op 

de keuze om een opleiding te volgen? 

Definitie  

De reden waarom een persoon een opleiding of cursus is gaan volgen. 

SVOVRGWerkDoorCorona 

Op dit moment heb je betaald werk. In hoeverre heeft de coronapandemie invloed gehad op 

de keuze om te gaan werken of te blijven werken? 

Definitie  

Aanduiding in hoeverre de coronapandemie bij een persoon invloed heeft gehad op de keuze 

om te gaan werken of te blijven werken. 

SVOVRGWerkVeranderNDeelsThuis 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik werk vaker (deels) thuis 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNMinder 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik werk minder uren per week 
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Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNMeer 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik werk meer uren per week 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNBeginZZP 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik ben begonnen als ZZP’er 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNStopZZP 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik ben gestopt als ZZP’er 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNAndWerk 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik heb andere werkzaamheden of andere taken gekregen 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNOntslagNeem 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik heb ontslag genomen 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNContract 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Mijn contract is niet verlengd 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNOntslagen 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Ik ben ontslagen 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 
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SVOVRGWerkVeranderNAndrs 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Anders 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGWerkVeranderNSANeeNiets 

Is er door de coronapandemie iets veranderd in je werk, of hoe je je werk kan of kon doen?: 

Nee, er is niets veranderd 

Definitie  

Heeft een persoon te maken gehad met een specifieke verandering in het werk? 

SVOVRGKansGeschWerkN 

Is de kans om werk te vinden dat goed aansluit op je voltooide mbo/vmbo/havo/vwo-opleiding 

veranderd door de coronapandemie? 

Definitie  

Aanduiding of de kans om werk te vinden dat goed aansluit op de voltooide opleiding is 

veranderd door de coronapandemie. 

SVOVRGHuidSit 

Tot slot. Wat is de beste omschrijving van je huidige situatie? 

Definitie  

De leefsituatie van een persoon 

SVOVRGHoevNodiga 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Zelfstandig werken 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigb 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Samenwerken 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 
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SVOVRGHoevNodigc 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Rekenen 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigd 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Met de computer werken 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodige 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? In de praktijk kunnen 

werken 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigf 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Vakkennis 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigg 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Nederlands 

Definitie  
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De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigh 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Engels 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigi 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Kritisch denken 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigj 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Probleemoplossend 

vermogen 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGHoevNodigk 

Hoe vaak heb je de volgende aspecten nodig in je vervolgopleiding? Creativiteit 

Definitie  

De mate dat een specifiek aspect nodig wordt geacht door een persoon voor een 

vervolgopleiding. 

Toelichting bij de definitie  
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Binnen de vraag HoevNodig kan de respondent van een aantal aspecten aangeven in hoeverre 

deze nodig zijn in de vervolgopleiding. 

SVOVRGVoorVMBOa 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Zelfstandig werken 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft zelfstandig 

werken. 

SVOVRGVoorVMBOb 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Samenwerken 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

 

 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft 

samenwerken. 

SVOVRGVoorVMBOc 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Rekenen 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft rekenen. 

SVOVRGVoorVMBOd 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Met de computer werken 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  
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Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft met de 

computer werken. 

SVOVRGVoorVMBOe 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? In de praktijk kunnen werken 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft in de 

praktijk kunnen werken. 

SVOVRGVoorVMBOf 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Vakkennis 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft vakkennis. 

SVOVRGVoorVMBOg 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Nederlands 

 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft de kennis 

van het Nederlands. 

SVOVRGVoorVMBOh 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Engels 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       81 

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft de kennis 

van het Engels. 

SVOVRGVoorVMBOi 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Kritisch denken 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft kritisch 

denken. 

SVOVRGVoorVMBOj 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Probleemoplossend vermogen 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft 

probleemoplossend vermogen. 

SVOVRGVoorVMBOk 

In hoeverre heeft de vmbo-opleiding, die je in het schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond, 

je hierop voorbereid? Creativiteit 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan hoe goed men is voorbereid op de gevolgde VMBO-opleiding wat betreft 

creativiteit. 

SVOVRGHoeTevr 

Hoe tevreden of ontevreden ben je over de voorbereiding op je vervolgopleiding? 

Definitie  

De mate van tevredenheid over de voorbereiding op een vervolgopleiding van een persoon. 

SVOVRGVerNiva 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Zelfstandig werken 

Definitie  
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De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivb 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Creativiteit 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivc 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Initiatief nemen 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivd 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Communicatieve vaardigheden 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNive 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Samenwerken 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 
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SVOVRGVerNivf 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Plannen 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivg 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Informatie verzamelen en verwerken 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivh 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Nederlands 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivi 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Wiskunde en rekenen 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivj 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Engels 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       84 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivk 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Met de computer werken 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivl 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Nauwkeurig werken 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivm 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Analytische vaardigheden 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGVerNivn 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Kritisch denken 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 
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SVOVRGVerNivo 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn (of waren) de volgende aspecten voor je vervolgopleiding: 

Probleemoplossend vermogen 

Definitie  

De door een persoon ervaren mate van aansluiting van opleidingen. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (vervolgopleiding) kan de respondent van een aantal aspecten 

aangeven wat voor niveau van dit aspect werd vereist op de vervolgopleiding. 

SVOVRGEigNiva 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Zelfstandig 

werken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivb 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Creativiteit 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivc 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Initiatief 

nemen 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivd 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? 

Communicatieve vaardigheden 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 
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Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNive 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Samenwerken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivf 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Plannen 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivg 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Informatie 

verzamelen en verwerken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivh 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Nederlands 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivi 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Wiskunde en 

rekenen 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 
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Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivj 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Engels 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivk 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Met de 

computer werken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivl 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Nauwkeurig 

werken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivm 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Analytische 

vaardigheden 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivn 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? Kritisch 

denken 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       88 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGEigNivo 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je vervolgopleiding? 

Probleemoplossend vermogen 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag EigNiv kan de respondent voor een aantal werk gerelateerde vaardigheden 

een inschatting maken van het eigen niveau. 

SVOVRGMeerAandZelfst 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Zelfstandig werken 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandCrea 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Creativiteit 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandInitia 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Initiatief 

nemen 
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Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandComm 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Communicatieve vaardigheden 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandSamenw 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Samenwerken 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandStudiep 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Plannen 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

 

 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 
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SVOVRGMeerAandInform 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Informatie verzamelen en verwerken 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandNeder 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Nederlands 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandWisk 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Wiskunde en rekenen 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandEngels 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Engels 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 
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Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandComputer 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Met de 

computer werken 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandNauwk 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Nauwkeurig werken 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandAnalyt 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Analytische vaardigheden 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandKritiek 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Kritisch 

denken 

Definitie  
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Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandOplos 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: 

Probleemoplossend vermogen 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGMeerAandGeenDeze 

Aan welke van de eerder genoemde aspecten had tijdens de havo/vwo-opleiding die je in het 

schooljaar jaar T min 1/jaar T hebt afgerond meer aandacht moeten worden besteed?: Geen 

van deze 

Definitie  

Had een persoon tijdens een opleiding meer aandacht moeten besteden aan een specifieke 

vaardigheid? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag MeerAand kan de respondent van een aantal aspecten aangeven of daar 

tijdens de gevolgde opleiding meer aandacht aan had moeten worden besteed. 

SVOVRGVoorber 

Alle aspecten overziend, hoe heeft de havo/vwo-opleiding die je in het schooljaar jaar T min 

1/jaar T hebt afgerond je voorbereid op je vervolgopleiding? 

Definitie  

De mate waarin een gevolgde opleiding een persoon heeft voorbereid voor een andere 

opleiding. 

SVOVRGVerNiva2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Vakkennis 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  
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Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivb2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Met de 

computer werken 

 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivg2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Schrijven van 

teksten 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivh2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: 

Communicatieve vaardigheden 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivi2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: 

Rekenvaardigheden 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 
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SVOVRGVerNivk2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Plannen, 

coördineren, organiseren 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivn2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Samenwerken 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivo2 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Commerciële 

vaardigheden (incl. zelfstandig ondernemerschap) 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie. 

SVOVRGVerNivq 

Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten voor je huidige werk: Creativiteit 

Definitie  

De belangrijkheid van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Binnen de vraag VerNiv (Werk) kan de respondent van een aantal aspecten aangeven wat voor 

niveau van dit aspect werd vereist binnen de huidige functie 

SVOVRGEigNiva2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Vakkennis 

Definitie  

Het niveau van een specifieke aspect van het werk van een persoon. 

SVOVRGEigNivb2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Met de computer 

werken 
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Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivg2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Schrijven van 

teksten 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivh2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Communicatieve 

vaardigheden 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivi2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? 

Rekenvaardigheden 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivk2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Plannen, 

coördineren, organiseren 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivn2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Samenwerken 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivo2 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Commerciële 

vaardigheden incl. zelfstandig ondernemerschap) 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 

SVOVRGEigNivq 

En hoe schat je je eigen niveau in voor deze aspecten voor je huidige werk? Creativiteit 

Definitie  

Het door een persoon geschat niveau van werk gerelateerde vaardigheden. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       96 

SVOAFLOnderwijsvolgend 

Geeft aan of men onderwijsvolgend is 

Definitie  

Volgt een persoon onderwijs? 

Toelichting bij de definitie  

Binnen deze variabele wordt het volgen van een BBL-opleiding in eerste instantie beschouwd 

als het hebben van werk. Deze personen worden niet als onderwijsvolgend beschouwd. 

 

Toelichting bij het gebruik  

Wil je de BBL'ers rekenen tot de groep onderwijsvolgend gebruik dan de variabele 

SVOAFLOnderwijsvolgendInclBBL. 

SVOAFLOnderwijsvolgendInclBBL 

Geeft aan of men onderwijsvolgend is (waarbij BBL als onderwijsvolgend wordt geteld) 

Definitie  

Volgt een persoon onderwijs? 

Toelichting bij het gebruik  

Wil je de BBL'ers rekenen tot de groep niet-onderwijsvolgend gebruik dan de variabele 

SVOAFLOnderwijsvolgend. 

SVOAFLAanbInt 

Aanbieden op de arbeidsmarkt (Internationale definitie beroepsbevolking) 

Definitie  

Biedt een persoon zich aan op de arbeidsmarkt? 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of men zich voor 1 uur of meer per week aanbiedt op de arbeidsmarkt. 

SVOAFLAantWerk 

Aantal werkkringen van een persoon 

Definitie  

Het aantal werkkringen van een persoon. 

SVOAFLBBInt 

Beroepsbevolking (internationale definitie) 

Definitie  

De beroepsbevolking waartoe een persoon, volgens de internationale definitie, behoort. 

Beroepsbevolking volgens de internationale definitie omvat personen die ten minste één uur 

per week betaalde werkzaamheden hebben verricht. 

SVOPB2BBInt 

Beroepsbevolking (internationale definitie) indeling 2 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SVO2021       97 

Definitie  

De beroepsbevolking waartoe een persoon, volgens de internationale definitie, behoort. 

Beroepsbevolking volgens de internationale definitie omvat personen die ten minste één uur 

per week betaalde werkzaamheden hebben verricht. 

SVOAFLArbeidSit 

Positie in de werkkring 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

SVOAFLDienstver 

Dienstverband in werkkring 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

SVOAFLGoazo 

Opnieuw opleiding kiezen 

Definitie  

Zou een persoon een gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of men achteraf gezien de gevolgde opleiding opnieuw zou kiezen. 

SVOAFLHasd 

Huidige functie aanstelling 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan wat voor aanstelling de huidige functie is, vast of tijdelijk (met of zonder uitzicht op 

vast). 

SVOAFLHdvb1 

Huidige functie dienstverband 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan wat het dienstverband is binnen de huidige functie, volgens de indeling van het 

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). 

SVOAFLHdvb2 

Huidige functie dienstverband (indikking) 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 
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Toelichting bij de definitie  

Geeft aan wat het dienstverband is binnen de huidige functie, volgens de indeling van het 

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). 

SVOAFLHflex 

Huidige functie flexibele arbeidsrelatie 

Definitie  

Heeft een persoon een flexibele arbeidsrelatie? 

 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of de huidige functie een flexibele arbeidsrelatie is. 

SVOAFLHorwg 

Huidige functie vereiste opleidingsrichting werkgever 

Definitie  

De door een werkgever vereiste opleidingsrichting. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan wat voor richting wordt vereist door de werkgever binnen de huidige functie. 

SVOAFLPosWrk 

Positie in de werkkring (uitgebreid) 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

SVOAFLStartWrk 

Termijn waarop personen beschikbaar zijn 

Definitie  

De termijn waarop een persoon beschikbaar is voor werk. 

SVOAFLUrenWerk 

Totaal aantal uren werkzaam in alle werkkringen 

Definitie  

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

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden betekenen: 0 Ondergrens, persoon werkt 0 uren per week 95 

Bovengrens, persoon werkt 95 uur of meer per week 97 Niet van toepassing 

SVOAFLWil12Uur 

Bereidheid tot werken 

Definitie  

De bereidheid van een persoon om te (willen) werken. 

Toelichting bij de definitie  
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Afleiding die aangeeft of iemand wil werken. 

SVOAFLHnwg 

Huidige functie vereist opl.niv.werkgever.min.eigen 

Definitie  

Is het opleidingsniveau van een persoon hoger of gelijk aan het niveau dat door de werkgever 

in een functie wordt vereist? 

SVOAFLHntwg 

Huidige functie benutting werkgever 

Definitie  

Het door de werkgever vereiste niveau op een functie gelijk is aan het eigen niveau. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of het door de werkgever vereiste niveau op de huidige functie gelijk is aan het eigen 

niveau. 

SVOAFLNiveauGevOpl 

Niveau van de gevolgde opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

SVOAFLGaanDoen 

Geeft aan wat OP na de MBO/VMBO/HAVO/VWO-opleiding of het verlaten van de 

opleiding is gaan doen 

Definitie  

Duidt aan wat een persoon na het verlaten van een opleiding is gaan doen. 

SVOAFLNiveauNaGevOpl 

Niveau van de vervolgopleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

SVOAFLMboNiveauNaGevOpl 

Niveau van de vervolgopleiding in het mbo 

Definitie  

Het niveau van een middelbaar beroepsonderwijs (mbo)-opleiding 

SVOAFLNaamNaGevOpl 

Soort vervolgopleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

SVOAFLNiveauHuidOpl 

Niveau van de huidige opleiding 
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Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

SVOAFLMboNiveauHuidOpl 

Niveau van de huidige opleiding in het mbo 

Definitie  

Het niveau van een middelbaar beroepsonderwijs (mbo)-opleiding 

SVOAFLNaamHuidOpl 

Soort huidige opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

SVOAFLNivvvo 

Hoger niveau vervolgopleiding: Heeft de vervolgopleiding een hoger niveau dan de gevolgde 

opleiding? 

Definitie  

Heeft een vervolgopleiding van een persoon een hoger niveau dan een gevolgde opleiding? 

SVOAFLECAgg 

Profiel voortgezet onderwijs 

Definitie  

Het niveau en type van voortgezet onderwijs 

Toelichting bij de definitie  

Geeft het profiel binnen het voortgezet onderwijs aan 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is een indikking van ILTCode 

SVOAFLSBI2008Aggr38 

Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (38-deling) 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

SVOAFLSBI2008Aggr21 

Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (21-deling) 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

SVOAFLSBI2008Aggr4 

Publicatie indeling bedrijfsclassificatie 2008 1e werkkring (4-deling) 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 
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SVOAFLSBI2008 

Bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

SVOAFLMndSalaris 

Totaal bedrag aan maandelijkse inkomsten uit werk 

Definitie  

Het salaris dat een persoon verdient. 

 

Toelichting bij het gebruik  

In het Schoolverlatersonderzoek van 2016 werd in de vragenlijst gevraagd naar het salaris van 

alle werkende respondenten (SVOVRGSalaris in SVO2016). Vanaf het 

Schoolverlatersonderzoek van 2017 wordt deze vraag enkel nog maar aan zelfstandigen 

gevraagd en wordt het maandsalaris van werknemers uit registers afgeleid. De informatie uit 

deze twee bronnen wordt gecombineerd in de afleiding SVOAFLMndSalaris. De onderstaande 

waarden hebben als betekenis: 999997 Niet van toepassing 999998 Weigert 999999 Onbekend 

SVOAFLISCO08minorgroup 

Minor Group ISCO2008 3DigitCode 

Definitie  

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

SVOAFLISCO08submajorgroup 

SubMajor Group ISCO2008 2DigitCode 

Definitie  

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

SVOAFLISCO08majorgroup 

Major Group ISCO2008 1DigitCode 

Definitie  

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

SVOAFLISCO08beroepsniveau 

Beroepsniveau ISCO2008 Skill Level ISCO2008 

Definitie  

Een beroepsniveau, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

SVOAFLBRC2014beroepsgroep 

Beroepsgroep van de beroepenindeling ROA-CBS 2014 

Definitie  
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Het beroep van een persoon gebaseerd op Research Centre for Education and the Labour 

Market (ROA)-CBS 2014 (BRC 2014) 

SVOAFLBRC2014beroepssegment 

Beroepssegment van de beroepenindeling ROA-CBS 2014 

Definitie  

Het beroep van een persoon gebaseerd op Research Centre for Education and the Labour 

Market (ROA)-CBS 2014 (BRC 2014) 

SVOAFLBRC2014beroepsklasse 

Beroepsklasse van de beroepenindeling ROA-CBS 2014 

 

 

Definitie  

Het beroep van een persoon gebaseerd op Research Centre for Education and the Labour 

Market (ROA)-CBS 2014 (BRC 2014) 

SVOAFLISCEDF2013NARROWFIELDNLNaGevOpl 

ISCEDF2013 RICHTING 3DIGITS gevolgde opleiding na behalen diploma 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLISCEDF2013BROADFIELDNLNaGevOpl 

ISCEDF2013 RICHTING 2DIGITS gevolgde opleiding na behalen diploma 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNLNaGevOpl 

ISCEDF2013 RICHTING PUBLICATIEINDELING 11 GROEPEN gevolgde opleiding na 

behalen diploma 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLISCEDF2013NARROWFIELDNLHuidOpl 

ISCEDF2013 RICHTING 3DIGITS huidige opleiding 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLISCEDF2013BROADFIELDNLHuidOpl 

ISCEDF2013 RICHTING 2DIGITS huidige opleiding 
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Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNLHuidOpl 

ISCEDF2013 RICHTING PUBLICATIEINDELING 11 GROEPEN huidige opleiding 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOAFLRichtingNaGevOpl 

Richting van de gevolgde opleiding na behalen diploma ISCED Field (2013) 

 

Definitie  

De richting van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond 

volgens International Standard Classification of Education (ISCED). 

SVOAFLRichtingHuidOpl 

Richting van de huidige opleiding ISCED Field (2013) 

Definitie  

De opleidingsrichting van een persoon volgens International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOGEWEind 

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. 

SVOTYPISCO2008 

ISCO 2008 

Definitie  

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

SVOREGGemCode 

Gemeentecode van de woonplaats (steekproef/enquetedatum) 

Definitie  

De gemeente waar een persoon woont. 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de 

dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 
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SVOREGLandsdl 

Landsdeel van de woonplaats 

Definitie  

Het landsdeel van de woonplaats van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de 

dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGProv 

Provincie van de woonplaats 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied waar de woonplaats van een 

persoon toe behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de 

dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGStedGem 

Stedelijkheid van de woonplaats 

Definitie  

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

omgevingsadressendichtheid (oad) van de plaats waar een persoon woont. 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de 

dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGCorop 

Corop-gebied van de woonplaats jaar T 

Definitie  

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

regionaal onderzoek (Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma (COROP)-

gebied), waar een persoon woont. 

Toelichting bij de definitie  

Deze informatie is afkomstig uit het steekproefkader. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de 

dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGLeeftijd1oktTmin1 

Leeftijd in jaren op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  
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De waarde 999 betekent Onbekend 

SVOREGHerkomstCBS 

Herkomstgroepering (8 groepen) 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 

SVOREGLandsdl1oktTmin1 

Landsdeel van woongemeente op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het landsdeel van de woonplaats van een persoon. 

SVOREGProv1oktTmin1 

Provincie van woongemeente op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied waar de woonplaats van een 

persoon toe behoort. 

SVOREGGemCode1oktTmin1 

Gemeentecode (jaar T min 1) van woongemeente op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

De gemeente waar een persoon woont. 

SVOREGBRIN 

Code van de onderwijsinstelling 

Definitie  

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  

Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende 

codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse 

onderwijsinstellingen opgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen zijn op de website van 

DUO te vinden. De waarde 0000 betekent dat er geen codelijst beschikbaar is. 
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SVOREGOPLNR 

Opleidingsnummer 

Definitie  

Duidt een opleiding aan. 

Toelichting bij het gebruik  

De codelijst is apart beschikbaar, SSBOPLNR.txt. 

SVOREGSELECTIEHOOFDDPLMBO 

Selectie van het hoofddiploma mbo in het studiejaar. 

Definitie  

Het type diploma 

SVOREGTYPEMBODPL 

Vorm van de mbo-opleiding van de inschrijving bij het diploma. 

Definitie  

De combinatie van leerweg en intensiteit van een opleiding in het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). 

SVOREGCREBOCODE 

Opleidings crebocode 

Definitie  

De opleiding waarvoor een persoon zich heeft ingeschreven volgens de 

onderwijsovereenkomst, gebaseerd op het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs 

(CREBO). 

Toelichting bij de definitie  

De code wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld 

in het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs (CREBO). 

SVOREGNIVEAUMBO 

Niveau MBO 

Definitie  

Het niveau van een Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)-opleiding 

SVOREGSECTORMBO 

Sector MBO 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

SVOREGMBODOMEIN 

Hoofdgroep MBO 

Definitie  

Opleidingsrichting van een gevolgde opleiding 
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SVOREGMBOSUBGROEP 

Subgroep MBO 

Definitie  

Opleidingsrichting van een gevolgde opleiding 

SVOREGMBOBEROEPSOPLEIDING 

Beroepsopleiding MBO 

Definitie  

Opleidingsrichting van een gevolgde opleiding 

SVOREGMBOBEROEP 

Beroep MBO 

Definitie  

Opleidingsrichting van een gevolgde opleiding 

SVOREGBRINEXAMVO 

Code van de onderwijsinstelling waar de leerling in het voortgezet onderwijs het examen heeft 

afgelegd. 

 

Definitie  

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  

Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende 

codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse 

onderwijsinstellingen opgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen zijn op de website van 

DUO te vinden. De onderstaande waarden betekenen: 0000 Geen codelijst beschikbaar 

SVOREGBRINVESTEXAMVO 

Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling in het voortgezet onderwijs 

het examen heeft afgelegd. 

Definitie  

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 
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Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen, waaronder de 

onderwijsvestigingen, zijn op de website van DUO te vinden. Vanaf 2014 is deze variabele 

anders gecodeerd dan voorgaande jaren. T/m 2013 is deze variabele gecodeerd met een 

voorloopspatie (bijvoorbeeld ' 0'). Vanaf 2014 heeft deze variabele een voorloopnul 

(bijvoorbeeld '00'). Bij de vergelijking van vestigingen over meerdere jaren dient hier rekening 

mee gehouden te worden. De onderstaande waarden betekenen: 00 Geen codelijst beschikbaar 

SVOREGEXAMUITSLAGVO 

De uitslag van het examen van een leerling in het voortgezet onderwijs. 

Definitie  

De uitslag van het examen van een leerling in het voortgezet onderwijs 

SVOREGOPLNREXAMVO 

Opleidingsnummer van het examen in het voortgezet onderwijs 

 

Definitie  

Duidt een opleiding aan. 

Toelichting bij het gebruik  

De codelijst is apart beschikbaar, SSBOPLNR.txt. 

SVOREGILTCODE 

ILTcode 

Definitie  

Het niveau en type van voortgezet onderwijs 

SVOREGLWOO 

Wel/niet leerwegondersteunend onderwijs 

Definitie  

Heeft een persoon een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)? 

SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVO 

Onderwijssoort in detail voortgezet onderwijs 

Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

SVOREGONDERWIJSSOORTVO 

Onderwijssoort 

Definitie  
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Het soort onderwijsinstelling 

SVOREGPROFIELVO 

Profiel binnen havo/vwo 

Definitie  

Het onderwijsprofiel dat een leerling heeft gekozen in een opleiding. 

SVOREGSECTORVO 

Sector binnen vmbo 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

SVOREGONDERWIJSSOORTVAVO 

Vavo indeling 

Definitie  

Het soort onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

SVOREGBRINVSV 

Code van de onderwijsinstelling van de hoofdinschrijving 

 

 

Definitie  

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  

Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende 

codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse 

onderwijsinstellingen opgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen zijn op de website van 

DUO te vinden. De onderstaande waarden betekenen: 0000 Geen codelijst beschikbaar 

SVOREGOPLNRVSV 

Opleidingsnummer van de hoofdinschrijving 

Definitie  

Duidt een opleiding aan. 

Toelichting bij het gebruik  
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De codelijst is apart beschikbaar, SSBOPLNR.txt. 

SVOREGGBAGEBOORTEMAAND 

Geboortemaand OP 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

SVOREGGBAGEBOORTEJAAR 

Geboortejaar OP 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

SVOREGGBAGeboortelandMoeder 

Geboorteland moeder 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

SVOREGGBAGeboortelandVader 

Geboorteland vader 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

SVOREGGBAGeboorteLand 

Geboorteland OP 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

SVOREGGBANATIONALITEIT1 

Nationaliteit 1 van de persoon 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

SVOREGGeneratie 

Generatie 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk 

tweede generatie migratieachtergrond. 

SVOREGBurgstaat7 

Burgerlijke staat OP op 1 oktober jaar T 

Definitie  

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

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij de definitie  
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Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGTypeHuishouden 

Type huishouden op 1 oktober jaar T 

Definitie  

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

huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGPlaatsInHuishouden 

Plaats van persoon in het huishouden op 1 oktober jaar T 

Definitie  

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

referentiepersoon van een gezin. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGAantalPersonenInHuishouden 

Aantal personen in het huishouden op 1 oktober jaar T 

Definitie  

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

huishoudensgrootte. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGAantalKinderen 

Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden thuiswonend kind op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Aantal thuiswonende kinderen in een particulier huishouden 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGLeeftijdJongsteKind 

Leeftijd jongste kind op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 
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Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGLandsdl1oktT 

Landsdeel van woongemeente op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het landsdeel van de woonplaats van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGProv1oktT 

Provincie van woongemeente op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied waar de woonplaats van een 

persoon toe behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGAMRegio1oktT 

Arbeidsmarktregio van woongemeente op 1 oktober jaar T 

Definitie  

De arbeidsmarktregio waar een persoon woont. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGGemCode1oktT 

Gemeentecode (jaar T) van woongemeente op 1 oktober jaar T 

Definitie  

De gemeente waar een persoon woont. 

Toelichting bij de definitie  

Voorbeeld: als dit om het schooljaar 2018/2018 gaat, dan gaat het hier om 1 oktober van het 

jaar 2018. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit 

Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGPOSHHK 

Positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner voorlopig jaar 

T min 1 

Definitie  
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De positie van een persoon in een huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner van dat 

huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGSECJ 

Sociaaleconomische categorie op jaarbasis voorlopig jaar T min 1 

Definitie  

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van 

inkomensbronnen in een jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGGEM15JR 

Woongemeente (gemeentecodes jaar T min 1) in het jaar waarop persoon 15 is geworden 

(peildatum is 31/12 van dat jaar) 

Definitie  

De gemeente waar een persoon woont. 

 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGStedGem1oktTmin1 

Stedelijkheidsgraad van woongemeente op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

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

omgevingsadressendichtheid (oad). 

SVOREGISCEDF2013RICHTINGNL 

Isced-f2013richting4digits 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

SVOREGBRINNaGevOpl 

Code van de onderwijsinstelling van de hoofdinschrijving op 1 oktober jaar T min 1 

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  

Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende 

codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse 

onderwijsinstellingen opgenomen. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling 

van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen zijn op de website van 

DUO te vinden. De onderstaande waarden betekenen: 0000 Geen codelijst beschikbaar 

SVOREGOPLNRNaGevOpl 

Opleidingsnummer van de hoofdinschrijving op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Duidt een opleiding aan. 

Toelichting bij het gebruik  

De codelijst is te bekijken via de interne link. 

SVOREGHOOFDTYPEONDERWIJSNaGevOpl 

Type onderwijs waarbinnen de hoofdinschrijving valt op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het type onderwijs 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGCREBOCODENaGevOpl 

Opleidings crebocode op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

De opleiding waarvoor een persoon zich heeft ingeschreven volgens de 

onderwijsovereenkomst, gebaseerd op het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs 

(CREBO). 

Toelichting bij de definitie  

De code wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld 

in het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs (CREBO). Met T wordt het jaar 

bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 
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SVOREGNIVEAUMBONaGevOpl 

Niveau MBO op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het niveau van een Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)-opleiding 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGISCED2013RICHTINGNaGevOpl 

ISCED 2013 richting (4 digits) op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGSECTORMBONaGevOpl 

Sector MBO op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

SVOREGILTCODENaGevOpl 

ILTcode op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het niveau en type van voortgezet onderwijs 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGLWOONaGevOpl 

Wel/niet leerwegondersteunendonderwijs op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Heeft een persoon een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)? 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVONaGevOpl 

Onderwijssoort in detail voortgezet onderwijs op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  
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Het soort onderwijsinstelling 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGONDERWIJSSOORTVONaGevOpl 

Onderwijssoort op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

SVOREGPROFIELVONaGevOpl 

Profiel binnen havo/vwo op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het onderwijsprofiel dat een leerling heeft gekozen in een opleiding. 

SVOREGSECTORVONaGevOpl 

Sector binnen vmbo bkg op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

SVOREGONDERWIJSSOORTVAVONaGevOpl 

Vavo indeling op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het soort onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

SVOREGSOORTHONaGevOpl 

Soort hoger onderwijs op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het soort onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

SVOREGONDERWIJSSOORTNaGevOpl 

Vorm onderwijs leerling op 1 oktober jaar T min 1 

Definitie  

Het opleidingsniveau dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

SVOREGBRINHuidOpl 

Code van de onderwijsinstelling van de hoofdinschrijving op 1 oktober jaar T 

Definitie  

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

identificerend nummer van een onderwijsinstelling, geregistreerd in het Basisregistratie 

Instellingen (BRIN). 

Toelichting bij de definitie  
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Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende 

codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse 

onderwijsinstellingen opgenomen. Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling 

van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen zijn op de website van 

DUO te vinden. De onderstaande waarden betekenen: 0000 Geen codelijst beschikbaar 

SVOREGOPLNRHuidOpl 

Opleidingsnummer van de hoofdinschrijving op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Duidt een opleiding aan. 

Toelichting bij het gebruik  

De codelijst is apart beschikbaar, SSBOPLNR.txt. 

SVOREGHOOFDTYPEONDERWIJSHuidOpl 

Type onderwijs waarbinnen de hoofdinschrijving valt op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het type onderwijs 

 

 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGCREBOCODEHuidOpl 

Opleidings crebocode op 1 oktober jaar T 

Definitie  

De opleiding waarvoor een persoon zich heeft ingeschreven volgens de 

onderwijsovereenkomst, gebaseerd op het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs 

(CREBO). 

Toelichting bij de definitie  

De code wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld 

in het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs (CREBO). Met T wordt het jaar 

bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek heeft plaatsgevonden. 

SVOREGNIVEAUMBOHuidOpl 

Niveau MBO op 1 oktober jaar T 
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Definitie  

Het niveau van een Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)-opleiding 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGISCED2013RICHTINGHuidOpl 

ISCED 2013 richting (4 digits) op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Een opleidingsrichting van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of 

Education (ISCED). 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGSECTORMBOHuidOpl 

Sector MBO op 1 oktober jaar T 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGILTCODEHuidOpl 

ILTcode op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het niveau en type van voortgezet onderwijs 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGLWOOHuidOpl 

Wel/niet leerwegondersteunend onderwijs op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Heeft een persoon een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)? 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGONDERWIJSSOORTDETAILVOHuidOpl 

Onderwijssoort in detail voortgezet onderwijs op 1 oktober jaar T 
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Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 

SVOREGONDERWIJSSOORTVOHuidOpl 

Onderwijssoort op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het soort onderwijsinstelling 

SVOREGPROFIELVOHuidOpl 

Profiel binnen havo/vwo op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het onderwijsprofiel dat een leerling heeft gekozen in een opleiding. 

SVOREGSECTORVOHuidOpl 

Sector binnen vmbo bkg op 1 oktober jaar T 

Definitie  

De sector waarbinnen een opleiding valt. 

SVOREGONDERWIJSSOORTVAVOHuidOpl 

Vavo indeling op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het soort onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

SVOREGSOORTHOHuidOpl 

Soort hoger onderwijs op 1 oktober jaar T 

Definitie  

Het soort onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Met T wordt het jaar bedoeld waarin de dataverzameling van dit Schoolverlatersonderzoek 

heeft plaatsgevonden. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SVO2021V1  Eerste plaatsing 

 

 


