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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 Gegevens over personen die een studie in het buitenland hebben 

gevolgd, zoals het opleidingsniveau en baankenmerken.” 

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):  

Het bestand is beschikbaar over de 2022 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare bestanden te 

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

“Gegevens over personen die een studie in het buitenland hebben gevolgd, zoals het 

opleidingsniveau en baankenmerken”. 

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 

CBS moet vanaf november 2017 naast degree mobility ook data leveren aan UOE (UNESCO 

OECD Eurostat) over credit mobility. Degree mobility houdt in dat iemand zijn volledige 

studie in een ander land volbrengt dan het land waarin hij of zij naar het voortgezet onderwijs 

is geweest. De data over degree mobility levert CBS op basis van registraties. Een 

afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd. Credit mobile is niet uit 

registers te halen en ook niet op een ander manier beschikbaar. Vandaar dat voor dit onderwerp 

een apart onderzoek is uitgevoerd. 

Beschrijving van de populatie 

De dataverzameling is uitgevoerd van april tot en met juli. De doelpopulatie bestaat uit alle 

afgestudeerden aan het hoger onderwijs ISCED (International Standard Classificaton of 

Education) niveau 5, 6 en 7 in het vorige studiejaar. 

Bijlagen 

Onderzoeksdocumentatie GRST LM 2022.pdf (Onderzoeksdocumentatie GRST LM 

2022.pdf) 

Visio GRST LM 2022.pdf (Visio GRST LM 2022.pdf) 

Vraagteksten GRST LM 2022.pdf (Vraagteksten GRST LM 2022.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 AFL Status F2 

4 Datum Ref A8 

5 Afl M V F1 

6 Afl Lft F3 

7 SE stratum F2 

8 MV F1 

9 NivBeh F1 

10 BeginJr F4 

11 Buitland5d F1 

12 FreqBuitLnd F2 

13 Naam 1 A80 

14 Land 1 A100 

15 Cod Land 1 A4 

16 Redenen 1 1 F1 

17 Redenen 1 2 F1 

18 Redenen 1 3 F1 

19 Redenen 1 4 F1 

20 Redenen 1 5 F1 

21 RedenenLes 1 F1 

22 RedenenStage 1 F1 

23 RedenenOnderz 1 F1 

24 RedenenReis 1 F1 

25 RedenenAndrs 1 F1 

26 Redenen Andrs 1 A200 

27 Maanden 1 F6.1 

28 SchatMaanden 1 F1 

29 SchatPunt 1 F1 

30 Erasmus 1 F1 

31 BeursNaam 1 A100 

32 EUProg 1 F1 

33 Blended 1 F1 

34 Naam 2 A80 

35 Land 2 A100 

36 Cod Land 2 A4 

37 Redenen 2 1 F1 

38 Redenen 2 2 F1 

39 Redenen 2 3 F1 

40 Redenen 2 4 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

41 Redenen 2 5 F1 

42 RedenenLes 2 F1 

43 RedenenStage 2 F1 

44 RedenenOnderz 2 F1 

45 RedenenReis 2 F1 

46 RedenenAndrs 2 F1 

47 Redenen Andrs 2 A200 

48 Maanden 2 F6.1 

49 SchatMaanden 2 F1 

50 SchatPunt 2 F1 

51 Erasmus 2 F1 

52 BeursNaam 2 A100 

53 EUProg 2 F1 

54 Blended 2 F1 

55 Naam 3 A80 

56 Land 3 A100 

57 Cod Land 3 A4 

58 Redenen 3 1 F1 

59 Redenen 3 2 F1 

60 Redenen 3 3 F1 

61 Redenen 3 4 F1 

62 Redenen 3 5 F1 

63 RedenenLes 3 F1 

64 RedenenStage 3 F1 

65 RedenenOnderz 3 F1 

66 RedenenReis 3 F1 

67 RedenenAndrs 3 F1 

68 Redenen Andrs 3 A200 

69 Maanden 3 F6.1 

70 SchatMaanden 3 F1 

71 SchatPunt 3 F1 

72 Erasmus 3 F1 

73 BeursNaam 3 A100 

74 EUProg 3 F1 

75 Blended 3 F1 

76 Naam 4 A80 

77 Land 4 A100 

78 Cod Land 4 A4 

79 Redenen 4 1 F1 

80 Redenen 4 2 F1 

81 Redenen 4 3 F1 

82 Redenen 4 4 F1 

83 Redenen 4 5 F1 

84 RedenenLes 4 F1 

85 RedenenStage 4 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

86 RedenenOnderz 4 F1 

87 RedenenReis 4 F1 

88 RedenenAndrs 4 F1 

89 Redenen Andrs 4 A200 

90 Maanden 4 F6.1 

91 SchatMaanden 4 F1 

92 SchatPunt 4 F1 

93 Erasmus 4 F1 

94 BeursNaam 4 A100 

95 EUProg 4 F1 

96 Blended 4 F1 

97 Naam 5 A80 

98 Land 5 A100 

99 Cod Land 5 A4 

100 Redenen 5 1 F1 

101 Redenen 5 2 F1 

102 Redenen 5 3 F1 

103 Redenen 5 4 F1 

104 Redenen 5 5 F1 

105 RedenenLes 5 F1 

106 RedenenStage 5 F1 

107 RedenenOnderz 5 F1 

108 RedenenReis 5 F1 

109 RedenenAndrs 5 F1 

110 Redenen Andrs 5 A200 

111 Maanden 5 F6.1 

112 SchatMaanden 5 F1 

113 SchatPunt 5 F1 

114 Erasmus 5 F1 

115 BeursNaam 5 A100 

116 EUProg 5 F1 

117 Blended 5 F1 

118 Naam 6 A80 

119 Land 6 A100 

120 Cod Land 6 A4 

121 Redenen 6 1 F1 

122 Redenen 6 2 F1 

123 Redenen 6 3 F1 

124 Redenen 6 4 F1 

125 Redenen 6 5 F1 

126 RedenenLes 6 F1 

127 RedenenStage 6 F1 

128 RedenenOnderz 6 F1 

129 RedenenReis 6 F1 

130 RedenenAndrs 6 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

131 Redenen Andrs 6 A200 

132 Maanden 6 F6.1 

133 SchatMaanden 6 F1 

134 SchatPunt 6 F1 

135 Erasmus 6 F1 

136 BeursNaam 6 A100 

137 EUProg 6 F1 

138 Blended 6 F1 

139 Overweeg F1 

140 RedenNiet a F1 

141 RedenNiet b F1 

142 RedenNiet c F1 

143 RedenNiet d F1 

144 RedenNiet e F1 

145 RedenNiet 1 F1 

146 RedenNiet f F1 

147 RedenNiet 2 F1 

148 RedenNiet Voorbeeld F1 

149 RedenNiet Omgeving F1 

150 RedenNiet g F1 

151 RedenNiet h F1 

152 RedenNiet 4 F1 

153 RedenNiet 3 F1 

154 RedenNiet i F1 

155 NietCombiOpl 1 F1 

156 NietCombiOpl 2 F1 

157 NietCombiOpl 3 F1 

158 NietCombiOpl 4 F1 

159 NietCombiOpl 5 F1 

160 NietCombiOplStudPunt F1 

161 NietCombiOplGeenTijd F1 

162 NietCombiOplPassend F1 

163 NietCombiOplVertraag F1 

164 NietCombiOplAnders F1 

165 NietGezond 1 F2 

166 NietGezond 2 F2 

167 NietGezond 3 F2 

168 NietGezond 4 F2 

169 NietGezond 5 F2 

170 NietGezond 6 F2 

171 NietGezond 7 F2 

172 NietGezondADHD F1 

173 NietGezondAutisme F1 

174 NietGezondDys F1 

175 NietGezondFuncBeperk F1 
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VolgNr Naam Formaat 

176 NietGezondChronZiek F1 

177 NietGezondPsychZiek F1 

178 NietGezondAnder F1 

179 NietGezondGeenDeze F1 

180 Digi Project F1 

181 Digi Lessen F1 

182 BelangAct F1 

183 BARed Verplicht F1 

184 BARed Beter F1 

185 BARed GeenPlek F1 

186 BARed Vakgebied F1 

187 BARed CV F1 

188 BARed Ontwikkel F1 

189 BARed MaatProb F1 

190 BA AndNed F1 

191 BA ContIntStud F1 

192 BA ContLokaal F1 

193 BA Maanden F1 

194 BA Vaardig 1 F2 

195 BA Vaardig 2 F2 

196 BA Vaardig 3 F2 

197 BA VaardigTaal F1 

198 BA VaardigZelfVertr F1 

199 BA VaardigZelfstand F1 

200 BA VaardigDoorzet F1 

201 BA VaardigFlexi F1 

202 BA VaardigRuimDenk F1 

203 BA VaardigPerspect F1 

204 BA VaardigSocPos F1 

205 BA VaardigKVak F1 

206 BA VaardigKPolitiek F1 

207 BA VaardigKCultuur F1 

208 BA VaardigAnders F1 

209 ActNaastStud F1 

210 BasisArbmarkt F1 

211 ActOpl F1 

212 ActODuur F1 

213 ToekOpl F1 

214 ToekODuur F1 

215 NivOpl F1 

216 SrtHbo F1 

217 SrtUniv F1 

218 NedBuit F1 

219 TBuitLand F1 

220 TBuitDuur F1 
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VolgNr Naam Formaat 

221 BetWerk F1 

222 WerkSit1 1 F1 

223 WerkSit1 2 F1 

224 WerkSit1 3 F1 

225 WerkSit1 4 F1 

226 WerkSit1 5 F1 

227 WerkSit1Eigen F1 

228 WerkSit1Partner F1 

229 WerkSit1Ouders F1 

230 WerkSit1Freelan F1 

231 WerkSit1Vrijwil F1 

232 WerkSit1NeeNVT F1 

233 WerkSit2 1 F1 

234 WerkSit2 2 F1 

235 WerkSit2 3 F1 

236 WerkSit2 4 F1 

237 WerkSit2 5 F1 

238 WerkSit2 6 F1 

239 WerkSit2Werkn F1 

240 WerkSit2Eigen F1 

241 WerkSit2Partner F1 

242 WerkSit2Ouders F1 

243 WerkSit2Freelan F1 

244 WerkSit2NVT F1 

245 AantalBaan F1 

246 UrBaan F2 

247 UrSchat F1 

248 JaarFunc F4 

249 VoorNa F1 

250 BuitErv F1 

251 OplNiveau F1 

252 AnderWerk F1 

253 WilWerk F1 

254 KanWerk F1 

255 Wil UrWrk F2 

256 Wil Werknemer F1 

257 Afgel 4W F1 

258 ZoekAct a F1 

259 ZoekAct b F1 

260 ZoekAct c F1 

261 ZoekAct d F1 

262 ZoekAct e F1 

263 HoevMndZoek F2 

264 BuitErv Gev F1 

265 BuitErv Wil F1 
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VolgNr Naam Formaat 

266 BelRedNietWerk F1 

267 BelRedNietZoek F1 

268 Ziekte 1 F2 

269 Ziekte 2 F2 

270 Ziekte 3 F2 

271 Ziekte 4 F2 

272 Ziekte 5 F2 

273 Ziekte 6 F2 

274 Ziekte 7 F2 

275 ZiekteADHD F1 

276 ZiekteAutisme F1 

277 ZiekteDys F1 

278 ZiekteFuncBeperk F1 

279 ZiekteChronZiek F1 

280 ZiektePsychZiek F1 

281 ZiekteAnder F1 

282 ZiekteGeenDeze F1 

283 DiagnoseEen F1 

284 DiagnoseMeer 1 F1 

285 DiagnoseMeer 2 F1 

286 DiagnoseMeer 3 F1 

287 DiagnoseMeer 4 F1 

288 DiagnoseMeer 5 F1 

289 DiagnoseMeer 6 F1 

290 DiagnoseMeer 7 F1 

291 DiagnoseMeerADHD F1 

292 DiagnoseMeerAutisme F1 

293 DiagnoseMeerDys F1 

294 DiagnoseMeerFuncBeperk F1 

295 DiagnoseMeerChronZiek F1 

296 DiagnoseMeerPsychZiek F1 

297 DiagnoseMeerAnder F1 

298 BelemmerStudie F1 

299 BelemmerWerk F1 

300 BelemmerDag F1 

301 HoogOplOuders F2 

302 LMOAFLCredMobi 1 F1 

303 LMOAFLCredMobi 2 F1 

304 LMOAFLCredMobi 3 F1 

305 LMOAFLCredMobi 4 F1 

306 LMOAFLCredMobi 5 F1 

307 LMOAFLCredMobi 6 F1 

308 LMOAFLCredMob 22 F1 

309 LMOAFLArbeidSit1 F1 

310 LMOAFLArbeidSit2 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

311 LMOAFLArbeidSit3 F1 

312 LMOAFLArbeidSit4 F1 

313 LMOAFLArbeidSit5 F1 

314 LMOAFLArbeidSit6 F1 

315 LMOAFLRespons F1 

316 LMOAFLIsced F1 

317 LMOAFLDegree F1 

318 LMOAFLNotDegree F1 

319 LMOAFLScholarship 1 F1 

320 LMOAFLScholarship 2 F1 

321 LMOAFLScholarship 3 F1 

322 LMOAFLScholarship 4 F1 

323 LMOAFLScholarship 5 F1 

324 LMOAFLScholarship 6 F1 

325 LMOAFLRedenen 1 F1 

326 LMOAFLRedenen 2 F1 

327 LMOAFLRedenen 3 F1 

328 LMOAFLRedenen 4 F1 

329 LMOAFLRedenen 5 F1 

330 LMOAFLRedenen 6 F1 

331 LMOAFLRedenenCredMobi 1 F1 

332 LMOAFLRedenenCredMobi 2 F1 

333 LMOAFLRedenenCredMobi 3 F1 

334 LMOAFLRedenenCredMobi 4 F1 

335 LMOAFLRedenenCredMobi 5 F1 

336 LMOAFLRedenenCredMobi 6 F1 

337 LMOAFLLandCredMobi 1 A100 

338 LMOAFLLandCredMobi 2 A100 

339 LMOAFLLandCredMobi 3 A100 

340 LMOAFLLandCredMobi 4 A100 

341 LMOAFLLandCredMobi 5 A100 

342 LMOAFLLandCredMobi 6 A100 

343 LMOAFLDiagADHD F1 

344 LMOAFLDiagAutisme F1 

345 LMOAFLDiagDys F1 

346 LMOAFLDiagFuncBeperk F1 

347 LMOAFLDiagChronZiek F1 

348 LMOAFLDiagPsychZiek F1 

349 LMOAFLDiagAnder F1 

350 LMOAFLMigrAcht F2 

351 LMOAFLOpleiding F1 

352 LMOAFLWerkzaam1 F1 

353 LMOAFLWerkzaam2 F2 

354 LMOAFLUurwerk F1 

355 LMOTYPReden 1 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

356 LMOTYPBeursnaam 1 F1 

357 LMOTYPReden 2 F1 

358 LMOTYPBeursnaam 2 F1 

359 LMOTYPReden 3 F1 

360 LMOTYPBeursnaam 3 F1 

361 LMOTYPReden 4 F1 

362 LMOTYPBeursnaam 4 F1 

363 LMOTYPReden 5 F1 

364 LMOTYPBeursnaam 5 F1 

365 LMOTYPReden 6 F1 

366 LMOTYPBeursnaam 6 F1 

367 LMOAFLinsluitgewicht F16.12 

368 LMOAFLstartgewicht F16.12 

369 LMOAFLcorrectiegewicht F16.12 

370 LMOAFLeindgewicht F16.12 

371 LMOAFLeindgewicht2 F16.12 

372 LMOREGGBAGESLACHT F1 

373 LMOREGGBAGENERATIE F1 

374 LMOREGGBAHERKOMSTGROEPERING F4 

375 LMOREGAFLbaan F1 

376 LMOREGNationaliteit A8 

377 LMOREGNationaliteitcode A4 

378 LMOREGISCEDF2013RICHTINGNL F4 

379 LMOREGISCEDF2013RUBRIEK A6 

380 LMOAFLprovincie16 F2 

381 LMOAFLlft10 F2 

382 LMOAFLTypehh F1 

383 LMOAFLDEGMOB F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPersoons 

RINPERSOONS, CBK soortnummer 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON wel in GBA 

RINPersoon 

RINPERSOON 

Definitie  

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

AFL_Status 

Eindresultaat 

Definitie  

Het eindresultaat van een vragenlijst 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Respons 

2 Afgebroken interview 

3 Adres onvindbaar / bestaat niet 

4 In aanbouw / afgebroken / sloopwoning 

5 Geen woonadres 

6 Leegstand / tijdelijk onbewoond 

7 Verhuisd binnen Nederland 

8 Verhuisd naar buitenland 

9 Verhuisd naar een instelling 

10 OP overleden 

11 OP behoort niet tot doelgroep onderzoek 

12 Benadergegevens om andere reden onjuist 

13 Weigering 

14 Taalbarrière 

15 OP ziek / niet in staat 

16 Geen gelegenheid binnen waarneemperiode 

17 Mode problemen 

18 Afgesloten nummer 

19 Geen contact met OP/huishouden 

20 Antwoordapparaat 

21 Onveilige situatie 

22 Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot) 
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Waarde Label 

23 HHBox fout (kern < 15) 

24 Anders 

98 Weigert 

Datum_Ref 

Tijdstip: Startdatum vragenlijst 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld en of beantwoord. 

Toelichting bij de definitie  

Startdatum vragenlijst 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: DDMMJJJJ 

Afl_M_V 

Afleiding geslacht respondent 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

3 Overig 

Afl_Lft 

Afleiding leeftijd respondent 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

SE_stratum 

Steekproef onderwijstype 

Definitie  

Het soort afgeronde opleiding van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

Indeling respondenten in 9 groepen op basis van afgeronde opleiding (associate degree, hbo 

of wo, bachelor of master) en degree mobility. Degree mobility houdt in dat iemand zijn 

volledige studie in een ander land volbrengt dan het land waarin hij of zij naar het voortgezet 

onderwijs is geweest. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Associate degree 

2 Bachelor degree, HBO, degree mobile 

3 Bachelor degree, HBO, niet degree mobile 

4 Bachelor degree, WO, degree mobile 

5 Bachelor degree, WO, niet degree mobile 

6 Master degree, HBO, degree mobile 

7 Master degree, HBO, niet degree mobile 

8 Master degree, WO, degree mobile 

9 Master degree, WO, niet degree mobile 

98 Weigert 

MV 

Geslacht respondent 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

3 Overig 

NivBeh 

Correctheid in studiejaar t-2/t-1 in Nederland diploma behaald associate degree, hbo-

/universitaire- bachelor, hbo-/universitaire- master 

Definitie  

Heeft een persoon in Nederland een diploma behaald? 

Toelichting bij de definitie  

Volgens onze gegevens heeft u in <t-2>/<t-1> in Nederland een diploma behaald voor een 

(associate degree, hbo-bacheloropleiding, universitaire bacheloropleiding, hbo-

masteropleiding, universitaire masteropleiding). Klopt dat? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

BeginJr 

Tijdstip: Startjaar behaalde opleiding 

Definitie  

Datum wanneer een persoon met een specifieke opleiding is begonnen. 

Toelichting bij de definitie  

In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen? 
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Toelichting bij het gebruik  

Jaar waarin de respondent de opleiding associate degree of hbo of wo (bachelor of master) 

startte die hij/zij in het studiejaar t-2/t-1 afrondde. De waarde 9998 betekent Weigert 

Buitland5d 

Voor behaalde opleiding 5 dagen of langer in het buitenland lessen/stage gevolgd, onderzoek 

gedaan of een uitwisseling 

Definitie  

Is een persoon voor een opleiding in het buitenland geweest, bijvoorbeeld voor het volgen van lessen 

aan een buitenlandse onderwijsinstelling, een stage, het doen van onderzoek of een uitwisseling? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

FreqBuitLnd 

Aantal keren in buitenland voor behaalde opleiding 

Definitie  

Het aantal keren dat een persoon voor een opleiding in het buitenland is geweest. 

Naam_1 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_1 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij de definitie  

In welk land bent u toen geweest? 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_1 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 
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Redenen_1_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_1_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_1_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 
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Redenen_1_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_1_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  
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De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenReis_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

Redenen_Andrs_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_1 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_1 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_1 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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Erasmus_1 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_1 

Naam beurs ander programma: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_1 

Beurs ander programma financiering door EU: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_1 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor ziijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

Naam_2 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_2 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij de definitie  

In welk land bent u toen geweest? 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_2 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Redenen_2_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_2_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_2_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_2_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_2_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LMo2022       36 

RedenenReis_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

Redenen_Andrs_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_2 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_2 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_2 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 

9 Weet niet 

Erasmus_2 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_2 

Naam beurs ander programma: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_2 

Beurs ander programma financiering door EU: Tweede/Op 1 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 
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Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_2 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: Tweede/Op 1 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor ziijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

Naam_3 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_3 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: Derde/Op 

2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij de definitie  

In welk land bent u toen geweest? 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_3 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 
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Redenen_3_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_3_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_3_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 
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Redenen_3_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_3_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenReis_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 
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Redenen_Andrs_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_3 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_3 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_3 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 
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Waarde Label 

9 Weet niet 

Erasmus_3 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_3 

Naam beurs ander programma: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_3 

Beurs ander programma financiering door EU: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_3 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: Derde/Op 2 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor zijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 
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Naam_4 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_4 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: Vierde/Op 

3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_4 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Redenen_4_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_4_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_4_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_4_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_4_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 
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RedenenReis_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

Redenen_Andrs_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_4 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_4 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_4 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 

9 Weet niet 

Erasmus_4 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_4 

Naam beurs ander programma: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_4 

Beurs ander programma financiering door EU: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_4 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: Vierde/Op 3 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor ziijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

Naam_5 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_5 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: Vijfde/Op 

4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_5 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 
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Redenen_5_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_5_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_5_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 
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Redenen_5_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_5_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenReis_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 
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Redenen_Andrs_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_5 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_5 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_5 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 
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Waarde Label 

9 Weet niet 

Erasmus_5 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_5 

Naam beurs ander programma: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_5 

Beurs ander programma financiering door EU: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_5 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: Vijfde/Op 4 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor ziijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 
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Naam_6 

Korte omschrijving voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: 

Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort behaalde opleiding van een persoon 

Land_6 

Landnaam voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland: Zesde/Op 

5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 998 Weigert 

Cod_Land_6 

Afleiding code buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding heeft behaald. 

Redenen_6_1 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 1e 

antwoord: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_6_2 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 2e 

antwoord: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_6_3 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 3e 

antwoord: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_6_4 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 4e 

antwoord: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

Redenen_6_5 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 5e 

antwoord: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Lessen gevolgd / gestudeerd 

2 Stage gelopen 

3 Onderzoek gedaan 

4 Een uitwisseling 

5 Iets anders, namelijk: 

8 Weigert 

RedenenLes_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

lessen gevolgd/gestudeerd: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenStage_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, stage 

gelopen: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenOnderz_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

onderzoek gedaan: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 
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RedenenReis_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, een 

uitwisseling: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

RedenenAndrs_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, iets 

anders: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

Redenen_Andrs_6 

Studie-activiteit voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het buitenland, 

anders: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden van een persoon voor een verblijf in het buitenland ten behoeve van de opleiding. 

Maanden_6 

Aantal maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis:9999,0 Weet niet 

SchatMaanden_6 

Schatting lengte periode maanden in buitenland voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen 

of langer in het buitenland: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon in het buitenland verbleef voor zijn/haar opleiding ingedeeld in een 

klasse. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

SchatPunt_6 

Aantal behaalde studiepunten voor behaalde opleiding met verblijf 5 dagen of langer in het 

buitenland: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het aantal studiepunten dat een persoon voor zijn/haar opleiding in het buitenland heeft behaald, 

ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen of minder dan 3 

2 3 tot 15 

3 15 of meer 

8 Weigert 

9 Weet niet 

Erasmus_6 

Deelname via ERASMUS+ programma, beurs via een ander programma of geen van beide: 

Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, ERASMUS+ 

2 Ja, beurs via een ander programma 

3 Nee 

8 Weigert 

BeursNaam_6 

Naam beurs ander programma: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

EUProg_6 

Beurs ander programma financiering door EU: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon een studiebeurs ontvangen die gefinancierd is door de EU (Europese Unie)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

Blended_6 

Ook activiteiten vanuit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring: Zesde/Op 5 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon activiteiten van uit Nederland gedaan als onderdeel buitenlandervaring voor ziijn/haar 

studie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

Overweeg 

Overwogen voor behaalde opleiding 3 maanden of langer naar het buitenland te gaan 

Definitie  

Heeft een persoon overwogen om voor een opleiding naar het buitenland te gaan? 

Toelichting bij de definitie  

Heeft u overwogen om voor deze opleiding (3 maanden of langer) naar het buitenland te gaan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 
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8 Weigert 

RedenNiet_a 

Reden niet naar buitenland: opleiding in Nederland stond het niet toe 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

de opleiding in Nederland het niet toe stond. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_b 

Reden niet naar buitenland: niet goed te combineren met mijn opleiding in Nederland 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

ik het niet goed kon combineren met mijn opleiding in Nederland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_c 

Reden niet naar buitenland: in het buitenland of in het land van mijn voorkeur geen passend 

aanbod onderwijs-, onderzoeks- of stageplekken 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

er in het buitenland of in het land van mijn voorkeur geen passend aanbod was van onderwijs-

, onderzoeks- of stageplekken. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_d 

Reden niet naar buitenland: vond de kwaliteit van het onderwijs in Nederland beter 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

ik de kwaliteit van het onderwijs in Nederland beter vond. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_e 

Reden niet naar buitenland: ben al een keer in het buitenland geweest voor een andere 

opleiding 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

ik al een keer in het buitenland ben geweest voor een andere opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_1 

Reden niet naar buitenland: geen toegevoegde waarde voor mij 

Definitie  
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Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_f 

Reden niet naar buitenland: was te duur/kreeg de financiering niet rond 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

het te duur was / kreeg de financiering niet rond. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_2 

Reden niet naar buitenland: beheerste onvoldoende de taal 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_Voorbeeld 

Waarom bent u uiteindelijk niet naar het buitenland gegaan? Omdat ik niemand kende die dit 

ook heeft gedaan. 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_Omgeving 

Waarom bent u uiteindelijk niet naar het buitenland gegaan? Omdat mensen in mijn omgeving 

dit niet goed vonden of hier moeite mee hadden. 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_g 

Reden niet naar buitenland: in Nederland andere verplichtingen, bijv. werk of zorg voor 

familie 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

ik in Nederland andere verplichtingen had, bijv. werk of zorg voor familie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_h 

Reden niet naar buitenland: te laat begonnen met de voorbereidingen of geen tijd voor gehad 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LMo2022       65 

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Omdat 

ik te laat was begonnen met de voorbereidingen of hier geen tijd voor had. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_4 

Reden niet naar buitenland: vanwege coronamaatregelen of zelf corona 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_3 

Reden niet naar buitenland: door eigen gezondheid niet mogelijk 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

RedenNiet_i 

Reden niet naar buitenland: een andere reden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om niet naar het buitenland te gaan voor een opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Waarom bent u uiteindelijk niet (voor een langere periode) naar het buitenland gegaan? Om 

een andere reden. 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

NietCombiOpl_1 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

1e antwoord 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Waarom kon u een (langere) periode in het buitenland niet goed combineren met uw 

Nederlandse opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dit zou niet genoeg studiepunten opleveren 

2 Er was onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse 

onderwijsprogramma 

3 De vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

sloot niet of slecht aan op het buitenlandse onderwijsprogra 

4 Dit zou te veel studievertraging opleveren 

5 Andere reden 

8 Weigert 

NietCombiOpl_2 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

2e antwoord 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Waarom kon u een (langere) periode in het buitenland niet goed combineren met uw 

Nederlandse opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Dit zou niet genoeg studiepunten opleveren 

2 Er was onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse 

onderwijsprogramma 

3 De vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

sloot niet of slecht aan op het buitenlandse onderwijsprogra 

4 Dit zou te veel studievertraging opleveren 

5 Andere reden 

8 Weigert 

NietCombiOpl_3 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

3e antwoord 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Waarom kon u een (langere) periode in het buitenland niet goed combineren met uw 

Nederlandse opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dit zou niet genoeg studiepunten opleveren 

2 Er was onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse 

onderwijsprogramma 

3 De vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

sloot niet of slecht aan op het buitenlandse onderwijsprogra 

4 Dit zou te veel studievertraging opleveren 

5 Andere reden 

8 Weigert 

NietCombiOpl_4 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

4e antwoord 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  
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Waarom kon u een (langere) periode in het buitenland niet goed combineren met uw 

Nederlandse opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dit zou niet genoeg studiepunten opleveren 

2 Er was onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse 

onderwijsprogramma 

3 De vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

sloot niet of slecht aan op het buitenlandse onderwijsprogra 

4 Dit zou te veel studievertraging opleveren 

5 Andere reden 

8 Weigert 

NietCombiOpl_5 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

5e antwoord 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Waarom kon u een (langere) periode in het buitenland niet goed combineren met uw 

Nederlandse opleiding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dit zou niet genoeg studiepunten opleveren 

2 Er was onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse 

onderwijsprogramma 

3 De vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

sloot niet of slecht aan op het buitenlandse onderwijsprogra 

4 Dit zou te veel studievertraging opleveren 

5 Andere reden 

8 Weigert 

NietCombiOplStudPunt 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

niet genoeg studiepunten opleveren 
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Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietCombiOplGeenTijd 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

onvoldoende vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietCombiOplPassend 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

niet of slecht aansluiten vrije keuze ruimte in het Nederlandse onderwijsprogramma op het 

buitenlandse onderwijsprogramma 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietCombiOplVertraag 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

te veel studie vertraging 
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Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietCombiOplAnders 

Reden een langere periode in buitenland niet goed te combineren met opleiding in Nederland: 

andere reden 

Definitie  

Reden waarom een persoon een periode in het buitenland niet kan combineren met een Nederlandse 

opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezond_1 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 1e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 
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5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 Geen van deze 

98 Weigert 

NietGezond_2 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 2e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

NietGezond_3 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 3e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

NietGezond_4 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 4e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 
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98 Weigert 

NietGezond_5 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 5e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

NietGezond_6 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 6e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LMo2022       74 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

NietGezond_7 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen.: 7e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, 

huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, 

hart- en va 

6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

NietGezondADHD 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? ADHD, ADD of concentratieproblemen 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondAutisme 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondDys 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondFuncBeperk 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondChronZiek 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

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

reuma, MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte) 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondPsychZiek 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

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

eetstoornis) 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondAnder 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? Andere aandoening of ziekte 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

NietGezondGeenDeze 

Door welke gezondheidsproblemen was het voor u niet mogelijk om naar het buitenland te 

gaan? Geen van deze 

Definitie  

Een persoon heeft een specifiek gezondheidsprobleem waardoor het niet mogelijk is om voor een 

opleiding naar het buitenland te gaan. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

Digi_Project 

Voor deze opleiding vanuit Nederland: Deelgenomen aan een programma waarbij u digitaal 

samenwerkte aan een project met studenten van een school of universiteit in het buitenland? 

Indien deels ook in het buitenland gedaan, hier niet meer meetellen. 

Definitie  

Heeft een persoon deelgenomen vanuit Nederland aan een digitaal project in samenwerking met 

studenten van een buitenlandse school of universiteit? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

Digi_Lessen 

Voor deze opleiding vanuit Nederland: Online deelgenomen aan lessen of colleges van een 

school of universiteit in het buitenland? Bijv. een MOOC. Indien deels ook in het buitenland 

gedaan, hier niet meer meetellen. 

Definitie  
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Heeft een persoon deelgenomen vanuit Nederland aan digitale lessen of colleges van een buitenlandse 

school of universiteit? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BelangAct 

Van welke bezoek in het buitenland of activiteit in Nederland heeft u het meeste geleerd? 

Definitie  

Van welk bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland heeft een persoon het meeste geleerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Omschrijving bezoek enige/eerste/belangrijkste 

buitenlandbezoek 

2 Omschrijving bezoek tweede/op 1 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

3 Omschrijving bezoek derde/op 2 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

4 Omschrijving bezoek vierde/op 3 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

5 Omschrijving bezoek vijfde/op 4 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

6 Omschrijving bezoek zesde/op 5 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

7 Vanuit Nederland digitaal project samen met studenten uit 

buitenland 

8 Vanuit Nederland online lessen of colleges van buitenlandse 

school/universiteit 

BARed_Verplicht 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Het was verplicht voor mijn 

opleiding. 

Definitie  
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De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_Beter 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: De kwaliteit van het 

onderwijs in het buitenland is beter. 

Definitie  

De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_GeenPlek 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Omdat er in Nederland geen 

passende onderzoek- of stageplekken waren. 

Definitie  

De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_Vakgebied 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Het vakgebied waarin ik wil 

werken is internationaal georiënteerd. 

Definitie  
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De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_CV 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Het staat goed op mijn CV / 

helpt bij het vinden van werk. 

Definitie  

De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_Ontwikkel 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Ik vond het belangrijk voor 

mijn persoonlijke of maatschappelijke ontwikkeling. 

Definitie  

De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BARed_MaatProb 

Buitenlandse activiteit/project/vak of cursus [meest van geleerd]: Omdat ik wilde bijdragen 

aan de aanpak van een maatschappelijk probleem. 

Definitie  
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De specifieke reden van een persoon van het bezoek aan het buitenland of activiteit in Nederland waar 

hij/zij het meest van heeft geleerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BA_AndNed 

Was u daar toen met andere studenten uit Nederland? 

Definitie  

Andere studenten uit Nederland aanwezig bij het volgen van een opleiding in het buitenland? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BA_ContIntStud 

In welke mate had u toen contact met internationale studenten? 

Definitie  

De mate van contact door een persoon met internationale studenten tijdens zijn/haar opleiding in het 

buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer veel 

2 Veel 

3 Niet veel en niet weinig 

4 Weinig 

5 Zeer weinig 

8 Weigert 

BA_ContLokaal 

In welke mate had u toen contact met de lokale bevolking? 

Definitie  

De mate van contact door een persoon met lokale bevolking tijdens zijn/haar opleiding in het buitenland. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer veel 

2 Veel 

3 Niet veel en niet weinig 

4 Weinig 

5 Zeer weinig 

8 Weigert 

BA_Maanden 

Hoelang duurde dit online project/heeft u deze online lessen of colleges gevolgd? 

Definitie  

De duur van online project, lessen of colleges voor een studie gevolgd door een persoon bij een 

buitenlandse onderwijsinstelling. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Korter dan 1 maand 

2 1 tot 2 maanden 

3 2 tot 3 maanden 

4 3 tot 6 maanden 

5 6 maanden tot 1 jaar 

6 1 jaar of langer 

8 Weigert 

BA_Vaardig_1 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? U kunt 

maximaal 3 antwoorden kiezen.: 1e antwoord 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Taalvaardigheden 

2 Zelfvertrouwen 
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3 Zelfstandigheid 

4 Doorzettingsvermogen 

5 Flexibiliteit 

6 Ruimdenkendheid 

7 Verschillende perspectieven kunnen innemen 

8 Kritisch kijken naar mijn eigen sociale positie en de positie van 

anderen 

9 Kennis over mijn vakgebied en/of inzicht in buitenlandse 

methodes of werkwijzen 

10 Kennis over wereldpolitiek en/of mondiale vraagstukken 

11 Kennis van eigen en andere culturen 

12 Iets anders 

98 Weigert 

BA_Vaardig_2 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? U kunt 

maximaal 3 antwoorden kiezen.: 2e antwoord 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Taalvaardigheden 

2 Zelfvertrouwen 

3 Zelfstandigheid 

4 Doorzettingsvermogen 

5 Flexibiliteit 

6 Ruimdenkendheid 

7 Verschillende perspectieven kunnen innemen 

8 Kritisch kijken naar mijn eigen sociale positie en de positie van 

anderen 

9 Kennis over mijn vakgebied en/of inzicht in buitenlandse 

methodes of werkwijzen 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LMo2022       84 

10 Kennis over wereldpolitiek en/of mondiale vraagstukken 

11 Kennis van eigen en andere culturen 

12 Iets anders 

98 Weigert 

BA_Vaardig_3 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? U kunt 

maximaal 3 antwoorden kiezen.: 3e antwoord 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Taalvaardigheden 

2 Zelfvertrouwen 

3 Zelfstandigheid 

4 Doorzettingsvermogen 

5 Flexibiliteit 

6 Ruimdenkendheid 

7 Verschillende perspectieven kunnen innemen 

8 Kritisch kijken naar mijn eigen sociale positie en de positie van 

anderen 

9 Kennis over mijn vakgebied en/of inzicht in buitenlandse 

methodes of werkwijzen 

10 Kennis over wereldpolitiek en/of mondiale vraagstukken 

11 Kennis van eigen en andere culturen 

12 Iets anders 

98 Weigert 

BA_VaardigTaal 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? 

Taalvaardigheden 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigZelfVertr 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Zelfvertrouwen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigZelfstand 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Zelfstandigheid 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigDoorzet 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? 

Doorzettingsvermogen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 
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0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigFlexi 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Flexibiliteit 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigRuimDenk 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? 

Ruimdenkendheid 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigPerspect 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Verschillende 

perspectieven kunnen innemen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 
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1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigSocPos 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Kritisch kijken 

naar mijn eigen sociale positie en de positie van anderen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigKVak 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Kennis over 

mijn vakgebied en/of inzicht in buitenlandse methodes of werkwijzen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigKPolitiek 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Kennis over 

wereldpolitiek en/of mondiale vraagstukken 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 
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1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigKCultuur 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Kennis van 

eigen en andere culturen 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

BA_VaardigAnders 

Welke vaardigheden heeft u door deze activiteit geleerd of verder ontwikkeld? Iets anders 

Definitie  

Een specifieke vaardigheid die een persoon door deelname aan één of meer buitenland reizen en/of 

digitale projecten en/of digitale lessen of colleges heeft geleerd of verder ontwikkeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ActNaastStud 

Sommige studenten doen naast hun opleiding mee aan activiteiten met een internationaal 

karakter. Bijv. buitenlandreis studie-/studentenvereniging, internat. activiteiten bestuur, 

buddyprogramma, vrijwilligerswerk. Heeft u dit tijdens uw opleiding gedaan? 

Definitie  

Heeft een persoon meegedaan aan activiteiten met internationaal karakter naast zijn/haar opleiding? 

Toelichting bij de definitie  

Sommige studenten doen naast hun opleiding mee aan activiteiten met een internationaal 

karakter. Bijv. buitenlandreis studie-/studentenvereniging, internat. activiteiten bestuur, 

buddyprogramma, vrijwilligerswerk. Heeft u dit tijdens uw opleiding gedaan? 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

BasisArbmarkt 

Opleiding goede basis om te starten op de arbeidsmarkt 

Definitie  

Een opleiding gevolgd door een persoon is een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal geen goede basis 

2 Geen goede basis 

3 Neutraal 

4 Een goede basis 

5 Een zeer goede basis 

8 Weigert 

9 Weet niet 

ActOpl 

Momenteel volgen van opleiding of cursus 

Definitie  

Volgt een persoon onderwijs? 

Toelichting bij de definitie  

Volgt u op dit moment een opleiding of cursus? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

ActODuur 

Duur huidige opleiding langer of korter dan 6 maanden 

Definitie  

De duur van een opleiding 

Toelichting bij de definitie  
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Is de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, 6 maanden of langer 

2 Nee, korter dan 6 maanden 

ToekOpl 

Van plan in komende 12 maanden een (nieuwe) opleiding of cursus te volgen 

Definitie  

Heeft een persoon plannen om een (nieuwe) opleiding of cursus te volgen? 

Toelichting bij de definitie  

Bent u van plan om in de komende 12 maanden een (nieuwe) opleiding of cursus te gaan 

volgen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik nog niet 

8 Weigert 

ToekODuur 

Verwachte duur van de opleiding of cursus 6 maanden of langer 

Definitie  

De duur van een opleiding 

Toelichting bij de definitie  

Is de duur van deze opleiding of cursus naar verwachting 6 maanden of langer? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, 6 maanden of langer 

2 Nee, korter dan 6 maanden 

3 Weet ik niet 

NivOpl 

Niveau huidige/aankomende opleiding of cursus 

Definitie  

Het soort opleiding dat een persoon gaat volgen. 
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Toelichting bij de definitie  

Wat voor soort opleiding of cursus (is dit, zal dit zijn)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Mbo (pdb, mba) 

2 Hbo (ook bijvoorbeeld associate degree) 

3 Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en 

promotieonderzoek 

4 Andere (bedrijfs)opleiding of cursus 

5 Weet ik niet 

8 Weigert 

SrtHbo 

Soort hbo huidige/aankomende opleiding of cursus 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

Wat voor soort hbo-opleiding (is dit, zal dit zijn)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Hbo-bachelor 

2 Hbo-master 

3 Associate degree 

4 Post-hbo-opleiding 

5 Anders 

6 Weet ik niet 

8 Weigert 

SrtUniv 

Soort universitaire huidige/aankomende opleiding of cursus 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

Wat voor soort universitaire opleiding (is dit, zal dit zijn)? 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 Een bachelor opleiding 

2 Een master opleiding 

3 Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, 

tandarts, apotheker) 

4 Promotieonderzoek 

5 Anders 

6 Weet ik niet 

8 Weigert 

NedBuit 

Huidige/aankomende opleiding in Nederland of buitenland 

Definitie  

Het land waar een persoon een opleiding gaat volgen. 

Toelichting bij de definitie  

Is dit een opleiding in Nederland of in het buitenland? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Nederland 

2 Buitenland 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

TBuitLand 

Huidige/aankomende opleiding een periode in het buitenland voor lessen/stage, onderzoek of 

een uitwisseling 

Definitie  

Persoon overweegt voor een nieuwe opleiding een periode naar het buitenland te gaan. 

Toelichting bij de definitie  

Denkt u dat u voor deze opleiding een periode naar het buitenland zal gaan? Bijvoorbeeld voor 

het volgen van lessen aan een buitenlandse onderwijsinstelling, een stage, het doen van 

onderzoek of een uitwisseling. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker wel 
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2 Misschien 

3 Nee, zeker niet 

4 N.v.t, ik ben voor deze opleiding al in het buitenland geweest 

5 Weet ik niet 

8 Weigert 

TBuitDuur 

Huidige/aankomende opleiding 3 maanden of langer in het buitenland 

Definitie  

De duur dat een persoon overweegt naar het buitenland te gaan voor een nieuwe opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Denkt u dan voor 3 maanden of langer naar het buitenland te gaan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, 3 maanden of langer 

2 Nee, korter dan 3 maanden 

3 Weet ik niet 

8 Weigert 

BetWerk 

Momenteel betaald werk, 1 of meer uur per week, korte periode, freelance 

Definitie  

Heeft een persoon betaald werk? 

Toelichting bij de definitie  

Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. 

Evenals freelance werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

WerkSit1_1 

Werksituatie, geen betaald werk: 1e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  
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Zijn één of meer van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

2 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

4 Ik ben freelancer 

5 Ik doe vrijwilligerswerk 

6 Nee, geen van deze beschrijvingen is op mij van toepassing 

WerkSit1_2 

Werksituatie, geen betaald werk: 2e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Zijn één of meer van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

2 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

4 Ik ben freelancer 

5 Ik doe vrijwilligerswerk 

6 SA NeeNVT 

WerkSit1_3 

Werksituatie, geen betaald werk: 3e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Zijn één of meer van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 
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2 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

4 Ik ben freelancer 

5 Ik doe vrijwilligerswerk 

6 SA NeeNVT 

WerkSit1_4 

Werksituatie, geen betaald werk: 4e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Zijn één of meer van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

2 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

4 Ik ben freelancer 

5 Ik doe vrijwilligerswerk 

6 SA NeeNVT 

WerkSit1_5 

Werksituatie, geen betaald werk: 5e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Zijn één of meer van onderstaande beschrijvingen op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

2 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

4 Ik ben freelancer 

5 Ik doe vrijwilligerswerk 
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6 SA NeeNVT 

WerkSit1Eigen 

Werksituatie, geen betaald werk: eigen bedrijf of praktijk 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit1Partner 

Werksituatie, geen betaald werk: bedrijf of de praktijk van mijn partner 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit1Ouders 

Werksituatie, geen betaald werk: bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit1Freelan 

Werksituatie, geen betaald werk: freelancer 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit1Vrijwil 

Werksituatie, geen betaald werk: vrijwilligerswerk 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit1NeeNVT 

Werksituatie, geen betaald werk: geen van deze beschrijvingen 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2_1 

Werksituatie, betaald werk: 1e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 
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2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 

6 Anders 

WerkSit2_2 

Werksituatie, betaald werk: 2e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 

2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 

6 Anders 

WerkSit2_3 

Werksituatie, betaald werk: 3e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 

2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 
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6 Anders 

WerkSit2_4 

Werksituatie, betaald werk: 4e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 

2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 

6 Anders 

WerkSit2_5 

Werksituatie, betaald werk: 5e antwoord 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 

2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 

6 Anders 

WerkSit2_6 

Werksituatie, betaald werk: 6e antwoord 

Definitie  
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Het werk dat een persoon verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Welke van de volgende beschrijvingen is of zijn op u van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik ben werkzaam als werknemer 

2 Ik heb een eigen bedrijf of praktijk 

3 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn partner 

4 Ik werk in het bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

5 Ik ben freelancer 

6 Anders 

WerkSit2Werkn 

Werksituatie, betaald werk: werkzaam als werknemer 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2Eigen 

Werksituatie, betaald werk: eigen bedrijf of praktijk 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2Partner 

Werksituatie, betaald werk: bedrijf of de praktijk van mijn partner 

Definitie  
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Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2Ouders 

Werksituatie, betaald werk: bedrijf of de praktijk van mijn (schoon)ouders 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2Freelan 

Werksituatie, betaald werk: freelancer 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

WerkSit2NVT 

Werksituatie, betaald werk: anders 

Definitie  

Het werk dat een persoon verricht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 
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8 Weigert 

AantalBaan 

Werkzaam voor 1 of meer bedrijven of instellingen als werknemer 

Definitie  

Het aantal werkkringen van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Als Werknemer. Werkt u voor één of meer bedrijven of instellingen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een 

2 Meer 

UrBaan 

Aantal werkuren per week als werknemer bij werk met meeste uren, over- en onbetaalde uren 

niet meegerekend 

Definitie  

Het aantal betaalde gewerkte uren van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

(Baan met gemiddeld de meeste uren per week.) Hoeveel uur werkt u (in deze baan) gemiddeld 

per week, overuren en onbetaalde uren niet meegerekend? 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 98 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

98 Weigert 

UrSchat 

Schatting aantal werkuren per week als werknemer bij werk met meeste uren, over- en 

onbetaalde uren niet meegerekend 

Definitie  

Aantal betaalde gewerkte uren van een werkzame persoon ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 4 uur of minder per week 
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2 5 tot en met 11 uur per week 

3 12 tot en met 29 uur per week 

4 30 uur of meer per week 

JaarFunc 

Tijdstip: Aanstellingsjaar huidige (belangrijkste) functie 

Definitie  

Het tijdstip waarop een persoon in zijn huidige baan is begonnen. 

Toelichting bij de definitie  

In welk jaar bent u aangenomen in uw huidige (belangrijkste) functie? 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

9998 Weigert 

VoorNa 

Aanstelling huidige (belangrijkste) functie voor of na (1e keer) naar buitenland voor associate 

degree, hbo-/universitaire- bachelor, hbo-/universitaire- master 

Definitie  

Een persoon is aan zijn huidige functie begonnen voor of na een opleiding in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Was dat voor- of nadat u (voor de eerste keer) naar het buitenland bent geweest voor uw 

(associate degree opleiding, hbo-bacheloropleiding, universitaire bacheloropleiding, hbo-

masteropleiding, universitaire masteropleiding) ? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Voor 

2 Na 

3 Anders 

8 Weigert 

BuitErv 

Buitenlandervaring voordeel bij het verkrijgen van huidige (belangrijkste) functie 

Definitie  

De mate van het hebben van een voordeel bij het verkrijgen van de huidige functie van een persoon door 

de opgedane ervaringen in het buitenland. 
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Toelichting bij de definitie  

Denkt u dat uw buitenlandervaring in uw voordeel heeft gewerkt bij het verkrijgen van deze 

functie? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in sterke mate 

2 Ja, in enige mate 

3 Nee 

4 Weet ik niet 

8 Weigert 

OplNiveau 

Aansluiten huidige werkzaamheden bij opleidingsniveau 

Definitie  

Sluiten de huidige werkzaamheden van een persoon aan bij het opleidingsniveau van de persoon? 

Toelichting bij de definitie  

Zou u zeggen dat uw huidige werkzaamheden aansluiten bij uw opleidingsniveau? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

AnderWerk 

Komende 3 maanden van baan willen veranderen 

Definitie  

Wil een persoon, binnen een specifieke periode, van baan veranderen? 

Toelichting bij de definitie  

Zou u de komende 3 maanden van baan willen veranderen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 
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WilWerk 

Betaald werk willen, ook 1 uur per week of een korte periode 

Definitie  

Een persoon wil betaald werk hebben. 

Toelichting bij de definitie  

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

telt al mee. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 N.v.t., ik heb werk gevonden 

8 Weigert 

KanWerk 

Kunnen werken, eventueel met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

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

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Ja, maar alleen met aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden 

3 Nee 

Wil_UrWrk 

Aantal uren gaan/willen werken 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon wil gaan werken. 

Toelichting bij de definitie  

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

werkomstandigheden.) Hoeveel uur per week (gaat u, zou u) (dan) (willen) werken? 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 98 betekent Weigert 
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Codelijst 

Waarde Label 

98 Weigert 

Wil_Werknemer 

Als werknemer of anders gaan/willen werken 

Definitie  

Wil een persoon werken als werknemer? 

Toelichting bij de definitie  

(Gaat u, Wilt u) dit doen als werknemer of op een andere manier, bijvoorbeeld in een eigen 

bedrijf/praktijk of als freelancer? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Als werknemer 

2 Andere manier, bijv. eigen bedrijf/praktijk of freelancer 

8 Weigert 

Afgel_4W 

Afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te komen 

Definitie  

Een persoon heeft actief naar werk gezocht. 

Toelichting bij de definitie  

Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan (ander) werk te komen? Advertenties 

nakijken om een baan te vinden telt al mee. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Nee, ik ben in afwachting van een sollicitatie 

8 Weigert 

ZoekAct_a 

Afgelopen 4 weken: nakijken van personeelsadvertenties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke activiteit ondernomen om werk te vinden? 

Toelichting bij de definitie  
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Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft 

ondernomen om aan (ander) werk te komen? Nakijken van personeelsadvertenties. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

ZoekAct_b 

Afgelopen 4 weken: reageren op personeelsadvertenties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke activiteit ondernomen om werk te vinden? 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft 

ondernomen om aan (ander) werk te komen? Reageren op personeelsadvertenties. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

ZoekAct_c 

Afgelopen 4 weken: sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een 

sollicitatieprocedure (assessment) 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke activiteit ondernomen om werk te vinden? 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft 

ondernomen om aan (ander) werk te komen? Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan 

als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 
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ZoekAct_d 

Afgelopen 4 weken: open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke activiteit ondernomen om werk te vinden? 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft 

ondernomen om aan (ander) werk te komen? Open sollicitatiebrief geschreven of CV op 

vacaturesite geplaatst. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

ZoekAct_e 

Afgelopen 4 weken: contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden. 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke activiteit ondernomen om werk te vinden? 

Toelichting bij de definitie  

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft 

ondernomen om aan (ander) werk te komen? Contact gehad met een uitzendbureau om werk 

te vinden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

HoevMndZoek 

Aantal maanden totaal op zoek naar (ander) werk (geweest) 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon op zoek is (geweest) naar (ander) werk. 

Toelichting bij de definitie  

Hoeveel maanden bent u in totaal op zoek naar (ander) werk (geweest)? 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 98 betekent Weigert 
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Codelijst 

Waarde Label 

98 Weigert 

BuitErv_Gev 

Buitenlandervaring voordeel bij het verkrijgen van deze baan 

Definitie  

De mate van het hebben van een voordeel bij het verkrijgen van de huidige baan van een persoon door 

de opgedane ervaringen in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Denkt u dat uw buitenlandervaring in uw voordeel heeft gewerkt bij het verkrijgen van deze 

baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in sterke mate 

2 Ja, in enige mate 

3 Nee 

4 Weet ik niet 

8 Weigert 

BuitErv_Wil 

Buitenlandervaring voordeel bij het zoeken naar (ander) werk 

Definitie  

De mate van het hebben van een voordeel bij het zoeken naar (ander) werk door een persoon door de 

opgedane ervaringen in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Denkt u dat uw buitenlandervaring in uw voordeel werkt bij het zoeken naar (ander) werk? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, in sterke mate 

2 Ja, in enige mate 

3 Nee 

4 Weet ik niet 

8 Weigert 
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BelRedNietWerk 

Belangrijkste reden geen betaald werk willen/kunnen hebben 

Definitie  

Belangrijkste reden van een persoon om geen betaald werk te hebben. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Hoge leeftijd of pensioen 

2 Opleiding, school of studie 

3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid 

4 Zorg voor familie of gezin 

5 Andere familie- of gezinsreden 

6 Andere reden 

8 Weigert 

BelRedNietZoek 

Belangrijkste reden in de afgelopen 4 weken niet naar werk gezocht 

Definitie  

De belangrijkste reden van een persoon waarom deze in de afgelopen periode niet heeft gezocht naar 

werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ik verwacht hier weinig resultaat van 

2 Opleiding, school of studie 

3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid 

4 Hoge leeftijd of pensioen 

5 Zorg voor familie of gezin 

6 Andere familie- of gezinsreden 

7 Andere reden 

8 Weigert 

Ziekte_1 

Aandoeningen of ziekten: 1e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 Geen van deze 

98 Weigert 

Ziekte_2 

Aandoeningen of ziekten: 2e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 
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Ziekte_3 

Aandoeningen of ziekten: 3e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

Ziekte_4 

Aandoeningen of ziekten: 4e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 
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7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

Ziekte_5 

Aandoeningen of ziekten: 5e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

Ziekte_6 

Aandoeningen of ziekten: 6e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 
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5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

Ziekte_7 

Aandoeningen of ziekten: 7e antwoord 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte (bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

97 SA GeenDeze 

98 Weigert 

ZiekteADHD 

Aandoeningen of ziekten: ADHD, ADD of concentratieproblemen 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 
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1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteAutisme 

Aandoeningen of ziekten: autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteDys 

Aandoeningen of ziekten: dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteFuncBeperk 

Aandoeningen of ziekten: beperking zien, horen, bewegen of spreken 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteChronZiek 

Aandoeningen of ziekten: chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, huidaandoening, 

diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte) 
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Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiektePsychZiek 

Aandoeningen of ziekten: psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire 

stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteAnder 

Aandoeningen of ziekten: andere 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

ZiekteGeenDeze 

Aandoeningen of ziekten: geen van deze 

Definitie  

Een persoon heeft een specifieke aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 
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0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

DiagnoseEen 

Voor één of meer aandoeningen of ziekten een diagnose gesteld door een arts of specialist 

Definitie  

Diagnose gesteld door een arts of specialist voor een of meer aandoeningen of ziekten? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_1 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 1e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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DiagnoseMeer_2 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 2e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_3 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 3e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 
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6 Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire stoornis, 

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_4 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 4e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_5 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 5e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 
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3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_6 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 6e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeer_7 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: 7e antwoord 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 ADHD, ADD of concentratieproblemen 

2 Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-

NOS 

3 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

4 Beperking zien, horen, bewegen of spreken 

5 Chronische aandoening of ziekte(bijv. 

migraine,huidaandoening,diabetes,CVS/ME,reuma,MS,astma,kanker,hart- 

en vaatziekte) 

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

angststoornis, eetstoornis) 

7 Andere aandoening of ziekte 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerADHD 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: ADHD, ADD of 

concentratieproblemen 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerAutisme 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: autisme of een 

aan autisme verwante stoornis, zoals Asperger, of PDD-NOS 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 
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0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerDys 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: dyslexie, 

dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerFuncBeperk 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: beperking zien, 

horen, bewegen of spreken 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerChronZiek 

Aandoening of ziekte waarvoor 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  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerPsychZiek 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: psychische 

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

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

DiagnoseMeerAnder 

Aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist: andere 

Definitie  

Specifieke aandoening of ziekte waarvoor diagnose gesteld door een arts of specialist. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

8 Weigert 

9 Weet niet 

BelemmerStudie 

Mate van belemmering bij studie door aandoening of ziekte 

Definitie  

De mate waarin een persoon belemmerd is bij zijn of haar studie door een aandoening of ziekte 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Helemaal niet 

2 Weinig 

3 Niet veel, niet weinig 

4 Redelijk veel 

5 Heel veel 

6 N.v.t., aandoening(en)/ziekte(n) is/zijn pas na studie ontstaan 

8 Weigert 

BelemmerWerk 

Mate van belemmering bij huidige werk door aandoening of ziekte 

Definitie  

De mate waarin een persoon belemmerd is bij zijn of haar huidige werk door een aandoening of ziekte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal niet 

2 Weinig 

3 Niet veel, niet weinig 

4 Redelijk veel 

5 Heel veel 

8 Weigert 

BelemmerDag 

Mate van belemmering bij dagelijkse bezigheden door aandoening of ziekte 

Definitie  

De mate van belemmerd zijn in de dagelijkse bezigheden als gevolg van een ziekte, aandoening en/of 

handicap. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Helemaal niet 

2 Weinig 

3 Niet veel, niet weinig 

4 Redelijk veel 

5 Heel veel 
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8 Weigert 

HoogOplOuders 

Hoogste behaalde opleidingsniveau ouder(s) 

Definitie  

Hoogste behaalde opleidingsniveau ouder(s) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen opleiding / alleen basisonderwijs 

2 Lbo, praktijkonderwijs, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, 

ambachtsschool) 

3 Vmbo, lwoo 

4 Mavo (ulo, mulo) 

5 Havo (mms) 

6 Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) 

7 Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) 

8 Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) 

9 Universitaire opleiding (inclusief promotieonderzoek) 

10 Andere opleiding 

11 Niet van toepassing 

12 Weet ik niet / geen antwoord 

LMOAFLCredMobi_1 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 
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2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMobi_2 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMobi_3 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMobi_4 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMobi_5 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMobi_6 

Afleiding: buitenlandreis Credit Mobile: Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  
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Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLCredMob_22 

Afleiding: respondent is tenminste 1 keer voor een periode van 3 maanden of langer in het 

buitenland geweest of heeft 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Onbekend 

LMOAFLArbeidSit1 

Afleiding: arbeidsrelatie werknemer 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 
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LMOAFLArbeidSit2 

Afleiding: arbeidsrelatie zelfstandige 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

LMOAFLArbeidSit3 

Afleiding: arbeidsrelatie meewerkend partner 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

LMOAFLArbeidSit4 

Afleiding: arbeidsrelatie meewerkend ouders 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

LMOAFLArbeidSit5 

Afleiding: arbeidsrelatie freelancer/anders 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 
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LMOAFLArbeidSit6 

Afleiding: arbeidsrelatie geen beschrijving van toepassing 

Definitie  

Is een specifieke arbeidssituatie van een persoon van toepassing? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Wel genoemd 

LMOAFLRespons 

Afleiding: code wel of niet meenemen in de respons/weging/analyses 

Definitie  

Heeft een persoon een bruikbare vragenlijst geretourneerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet meenemen in de respons/weging/analyses 

1 Wel meenemen in de respons/weging/analyses 

LMOAFLIsced 

Afleiding: niveau opleiding volgens International Standard Classification of Education 

(ISCED) 

Definitie  

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

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

5 Isced 5 (Associate) 

6 Isced 6 (Bachelor) 

7 Isced 7 (Master) 

LMOAFLDegree 

Afleiding: wel of niet degree mobile 

Definitie  

Heeft een persoon zijn volledige studie in een ander land volbracht dan het land waarin hij of zij naar 

het voortgezet onderwijs is geweest? 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 Niet degree mobile 

1 Degree mobile 

LMOAFLNotDegree 

Afleiding: credit mobile en wel of niet degree mobile 

Definitie  

Heeft een persoon tijdens zijn/haar studie in het buitenland gestudeerd voor een periode van drie 

maanden of langer of heeft een persoon 15 studiepunten behaald tijdens tenminste één verblijf in het 

buitenland? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobile en niet degree mobile 

2 Credit mobile en ook degree mobile 

LMOAFLScholarship_1 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Enige/eerste/belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLScholarship_2 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Tweede/Op 1 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLScholarship_3 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Derde/Op 2 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLScholarship_4 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Vierde/Op 3 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 
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LMOAFLScholarship_5 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Vijfde/Op 4 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLScholarship_6 

Afleiding: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Zesde/Op 5 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

Het soort studiebeurs die een persoon ontving ter financiering van een opleiding in het buitenland. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_1 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Enige/eerste/belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_2 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Tweede/Op 1 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_3 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Derde/Op 2 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_4 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Vierde/Op 3 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_5 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Vijfde/Op 4 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenen_6 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Zesde/Op 5 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_1 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_2 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Tweede/Op 1 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_3 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Derde/Op 2 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_4 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Vierde/Op 3 na belangrijkste buitenlandbezoek 
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Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_5 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Vijfde/Op 4 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 

LMOAFLRedenenCredMobi_6 

Afleiding: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE) van credit mobile reizen: 

Zesde/Op 5 na belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

8 Weigering 

9 Nvt 
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LMOAFLLandCredMobi_1 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: 

Enige/eerste/belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLLandCredMobi_2 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: Tweede/Op 1 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLLandCredMobi_3 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: Derde/Op 2 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 
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Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLLandCredMobi_4 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: Vierde/Op 3 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLLandCredMobi_5 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: Vijfde/Op 4 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 
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Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLLandCredMobi_6 

Afleiding: land van bestemming buitenlandbezoek van credit mobile reizen: Zesde/Op 5 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

Het land waar een persoon een credit mobile studie (een studie waarbij tenminste een periode van 

minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland is gestudeerd) heeft gevolgd. 

Toelichting bij de definitie  

Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger 

onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie 

maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 998 betekent Weigert 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Weigert 

LMOAFLDiagADHD 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): ADHD, ADD of 

concentratieproblemen 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLDiagAutisme 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Autisme, bijvoorbeeld Asperger of 

PDD-NOS 
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Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLDiagDys 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Dyslexie, dyscalculie of een 

taalontwikkelingsstoornis 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLDiagFuncBeperk 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Beperking zien, horen, bewegen of 

spreken 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 
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2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLDiagChronZiek 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Chronische aandoening of ziekte 

(bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, hart- en 

vaatziekte) 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLDiagPsychZiek 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Psychische aandoening (bijv. 

depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis) 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 
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LMOAFLDiagAnder 

Heeft ziekte of aandoening (al dan niet gediagnostiseerd): Andere aandoening of ziekte 

Definitie  

Een al dan niet gediagnostiseerde specifieke ziekte of aandoening van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet genoemd 

1 Genoemd, niet gediagnosticeerd 

2 Genoemd, gediagnostiseerd 

3 Genoemd, diagnose onbekend 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

LMOAFLMigrAcht 

Migratieachtergrond, op basis van geboorteland moeder, vader en persoon 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

10 Nederlandse achtergrond 

20 Westerse migratieachtergrond 

31 Turken 

32 Marokkanen 

33 Surinamers 

34 Antillianen/Arubanen 

35 Overige niet-westerse migratieachtergrond 

99 Onbekend 

LMOAFLOpleiding 

Onderwijstype 

Definitie  

Het type onderwijs dat een persoon volgt of heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Associate degree 

2 HBO bachelor 

3 WO bachelor 

4 HBO master 

5 WO master 

LMOAFLWerkzaam1 

Arbeidsmarktsituatie respondent (beknopte indeling) 

Definitie  

De arbeidsmarktsituatie van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werkzaam 

2 Niet werkzaam 

LMOAFLWerkzaam2 

Arbeidsmarktsituatie respondent (uitgebreide indeling) 

Definitie  

De arbeidsmarktsituatie van een persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Heeft betaald werk, wil geen ander werk 

2 Heeft betaald werk, wil ander werk, zoekt 

3 Heeft betaald werk, wil ander werk, zoekt niet 

4 Heeft betaald werk, wil ander werk, zoeken onbekend 

5 Heeft betaald werk, wil ander werk onbekend 

6 Heeft geen betaald werk, zoekt 

7 Heeft geen betaald werk, zoekt niet 

8 Heeft geen betaald werk, zoeken onbekend 

9 Heeft geen betaald werk, wel werk gevonden 

10 Wil of kan niet werken 

LMOAFLUurwerk 

Aantal uren werken 

Definitie  
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Aantal betaalde gewerkte uren van een werkzame persoon ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 4 uur of minder per week 

2 5 tot 12 uur per week 

3 12 tot 30 uur per week 

4 30 uur of meer per week 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

LMOTYPReden_1 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Enige/eerste/belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

LMOTYPBeursnaam_1 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Enige/eerste/belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOTYPReden_2 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Tweede/Op 1 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  
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De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

LMOTYPBeursnaam_2 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Tweede/Op 1 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOTYPReden_3 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Derde/Op 2 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

LMOTYPBeursnaam_3 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Derde/Op 2 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 
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1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOTYPReden_4 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Vierde/Op 3 na 

belangrijkste buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

LMOTYPBeursnaam_4 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Vierde/Op 3 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOTYPReden_5 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Vijfde/Op 4 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 
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LMOTYPBeursnaam_5 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Vijfde/Op 4 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOTYPReden_6 

Getypeerd: reden volgen studie in het buitenland (tbv tabel UOE): Zesde/Op 5 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De reden waarom een persoon een studie in het buitenland heeft gevolgd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Study period or study period combined with work replacement 

2 Work replacement 

LMOTYPBeursnaam_6 

Getypeerd: (aanvullende) beurs die de respondent ontvangt: Zesde/Op 5 na belangrijkste 

buitenlandbezoek 

Definitie  

De studiebeurs die een persoon heeft ontvangen voor het volgen van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Credit mobility under EU programmes (i.e. Erasmus or other EU 

programmes) 

2 Credit mobility under other international/national programmes 

3 Credit mobility in other programmes 

LMOAFLinsluitgewicht 

Weegfactor: Insluitgewicht 

Definitie  
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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. 

LMOAFLstartgewicht 

Weegfactor: Insluitgewicht geschaald voor non-respons correctie, telt op tot de 

steekproefkaderpopulatie 

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. 

LMOAFLcorrectiegewicht 

Weegfactor: Correctie voor selectieve non-respons 

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. 

LMOAFLeindgewicht 

Weegfactor: Eindgewicht opgehoogd naar steekproefkaderpopulatie, gecorrigeerd voor non-

respons 

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. 

LMOAFLeindgewicht2 

Weegfactor: Eindgewicht opgehoogd naar totale populatie, incl.personen niet in 

steekproefkaderpopulatie (niet in Nederland op moment van enqueteren).Gewicht alleen 

bruikbaar om aantal en percentage credit mobile per stratum te schatten voor hele populatie 

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. 

Toelichting bij de definitie  

Gewicht alleen bruikbaar om aantal en percentage credit mobile per stratum te schatten voor 

hele populatie. 

LMOREGGBAGESLACHT 

Publikatievariabele: geslacht 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LMo2022       150 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Mannen 

2 Vrouwen 

9 Onbekend 

LMOREGGBAGENERATIE 

Publikatievariabele: generatie 

Definitie  

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

generatie migratieachtergrond. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Autochtoon 

1 Eerste generatie allochtoon 

2 Tweede generatie allochtoon 

9 Onbekend 

LMOREGGBAHERKOMSTGROEPERING 

Publikatievariabele: migratieachtergrond (cbs definitie) 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

LMOREGAFLbaan 

Publikatievariabele: persoon had op 31 juli t-2 een baan 

Definitie  

Heeft of had een persoon een baan? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

LMOREGNationaliteit 

Publikatievariabele: Nationaliteit Nederlands 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 
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LMOREGNationaliteitcode 

Publikatievariabele: Nationaliteitscode 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

LMOREGISCEDF2013RICHTINGNL 

Publikatievariabele: ISCED-F2013 Richting 4 digits 

Definitie  

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

(ISCED). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Algemeen z.n.d. 

10 Algemeen 

11 Algemeen 

20 Basiseducatie, alfabetisering 

21 Basiseducatie, alfabetisering 

30 Persoonlijke ontplooiing 

31 Persoonlijke ontplooiing 

100 Onderwijs z.n.d. 

110 Onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische 

cursussen 
111 Onderwijskunde 

112 Opleiding kleuterleidsters 

113 Lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

basiseducatie 114 Lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

200 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis z.n.d. 

210 Kunst z.n.d. 

211 Audiovisuele techniek en mediaproductie 

212 Mode-, interieur- en industriële vormgeving 

213 Beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

214 Kunstnijverheid 

215 Muziek en theater 

220 Geesteswetenschappen z.n.d. 

221 Theologie, levensbeschouwing 

222 Geschiedenis, archeologie 

223 Filosofie en ethiek 

230 Talen z.n.d. 

231 Vreemde talen 

232 Moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

300 Journalistiek, gedrag en maatschappij z.n.d. 

310 Gedrag en maatschappij z.n.d. 

311 Economie en econometrie 

312 Politicologie en maatschappijwetenschappen 
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Waarde Label 

313 Psychologie 

314 Sociologie en culturele wetenschappen 

320 Journalistiek, informatievoorziening z.n.d. 

321 Journalistiek 

322 Bibliotheek, documentaire informatievoorziening 

400 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening z.n.d. 

410 Bedrijfskunde en administratie 

411 Financieel management en belastingen 

412 Financiële dienstverlening 

413 Management bedrijfs- en personeelswetenschappen 

414 Marketing en public relations 

415 Secretariële en administratieve ondersteuning 

416 Groothandel en detailhandel 

417 Werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

420 Recht 

421 Recht 

500 Wiskunde, natuurwetenschappen z.n.d. 

510 Biologie en biochemie 

511 Biologie 

512 Biochemie 

520 Milieu en natuurbeheer z.n.d. 

521 Milieu 

522 Natuurbeheer 

530 Natuurwetenschappen z.n.d. 

531 Scheikunde 

532 Aardwetenschappen 

533 Natuurkunde 

540 Wiskunde en statistiek z.n.d. 

541 Wiskunde 

542 Statistiek 

600 Informatica z.n.d. 

610 Informatica z.n.d. 

611 Computergebruik 

612 Ontwerp en beheer van database en netwerken 

613 Softwareontwikkeling en systeemanalyse 

619 Informatica overig 

700 Techniek, industrie en bouwkunde z.n.d. 

710 Techniek en technische dienstverlening z.n.d. 

711 Scheikundige technologie en procestechniek 

712 Milieubescherming en milieutechnologie 

713 Elektro- en energietechniek 

714 Elektronica en industriële automatisering 

715 Werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

716 Voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

719 Techniek en technische dienstverlening overig 
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Waarde Label 

720 Levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek z.n.d. 

721 Levensmiddelentechnologie 

722 Houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

723 Textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 

724 Delfstofwinning 

730 Architectuur en bouwkunde z.n.d. 

731 Architectuur en stedebouwkunde 

732 Bouwkunde en civiele techniek 

800 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging z.n.d. 

810 Landbouw z.n.d. 

811 Landbouw en veeteelt 

812 Tuinbouw 

818 Interdisciplinaire opleidingen landbouw 

820 Bosbouw 

821 Bosbouw 

830 Visserij 

831 Visserij 

840 Diergeneeskunde en -verzorging 

841 Diergeneeskunde en -verzorging 

900 Gezondheidszorg en welzijn z.n.d. 

910 Gezondheidszorg z.n.d. 

911 Tandheelkunde 

912 Geneeskunde 

913 Verpleeg- en verloskunde 

914 Medische diagnostiek en medische technologie 

915 Therapie en revalidatie 

916 Farmacie 

917 Traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

919 Gezondheidszorg overig 

920 Welzijn z.n.d. 

921 Gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 

gezinszorg 922 Jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

923 Maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

1000 Dienstverlening z.n.d. 

1010 Persoonlijke dienstverlening z.n.d. 

1011 Huishoudkunde, facilitiare dienstverlening en reiniging 

1012 Schoonheids- en haarverzorging 

1013 Horeca 

1014 Sport 

1015 Toerisme en vrijetijdsbesteding 

1020 Hygiëne en arbeidsomstandigheden z.n.d. 

1021 Openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

1022 Veiligheid op het werk en ergonomie 

1030 Openbare veiligheid z.n.d. 

1031 Krijgsmacht 
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Waarde Label 

1032 Openbare orde en veiligheid 

1040 Transport en logistiek 

1041 Transport en logistiek 

9900 Onbekend of niet gespecifieerd 

9990 Onbekend of niet gespecifieerd 

9997 Niet van toepassing 

9998 Weet niet of onbekend 

9999 Onbekend of niet gespecifieerd 

LMOREGISCEDF2013RUBRIEK 

Publikatievariabele: SOI Richting Classificatie SOI 2016 

Definitie  

Het niveau van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond volgens de 

Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

LMOAFLprovincie16 

Publikatievariabele: provincie en 4 grote gemeenten 

Definitie  

De provincie waar een persoon woont. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Groningen 

21 Friesland 

22 Drenthe 

23 Overijssel 

24 Flevoland 

25 Gelderland 

26 Utrecht (PV) 

27 Noord-Holland 

28 Zuid-Holland en onbekend 

29 Zeeland 

30 Noord-Brabant 

31 Limburg 

81 Gemeente Amsterdam 

82 Gemeente Utrecht 

83 Gemeente Den Haag 

84 Gemeente Rotterdam 

LMOAFLlft10 

Publikatievariabele: leeftijdindeling 10 groepen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Codelijst 
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Waarde Label 

1 22 jaar of jonger 

2 23 jaar 

3 24 jaar 

4 25 jaar 

5 26 jaar 

6 27 jaar 

7 28 jaar 

8 29 jaar 

9 30 tot en met 34 jaar 

10 35 jaar of ouder 

LMOAFLTypehh 

Publikatievariabele: type huishouden 

Definitie  

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

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Niet-gehuwd paar zonder kinderen 

3 Gehuwd paar zonder kinderen 

4 Niet-gehuwd paar met kinderen 

5 Gehuwd paar met kinderen 

6 Eenouderhuishouden 

7 Overig huishouden, Institutioneel huishouden, Onbekend 

LMOAFLDEGMOB 

Publikatievariabele: degree mobile 

Definitie  

Heeft een persoon zijn volledige studie in een ander land volbracht dan het land waarin hij of zij naar 

het voortgezet onderwijs is geweest? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

LMo2022V1 Eerste plaatsing 

 


