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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 Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Enquête Beroepsbevolking vanaf 2003.” 

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/conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

EBBnw2003 t/m EBBnw2022  (cumulatief t/m 4e kwartaal). 

 

Er zijn nieuwe versies beschikbaar gekomen. 

 

Reden van de nieuwe versie, 2022V5, bestand is  aangevuld met het vierde kwartaal en dus  

volledig jaar. 

 

Reden van de nieuwe versies 2003 t/m 2022 ((2003V7 t/m 2012V7, EBBnw2013V10 t/m 

EBBnw2018V10, EBBnw2019V9, EBBnw2020V7, EBBnw2021V8 en EBBnw2022V4): 

De regio variabelen GEM2022, COROP2022, AMREGIO2022, PROVINCIE en 

LANDSDEEL2022 zijn nu gevuld.  

De nieuwe reeks ebbnwvanaf2013 is in deze nieuwste versies teruggelegd voor alle jaren, 

vanaf 2003. 

 

Reden van de nieuw versies over 2013 t/m 2021 (EBBnw2013V9 t/m EBBnw2018V9, 

EBBnw2019V8, EBBnw2020V6, EBBnw2021V7 en EBBnw2022V3): 

De variabelen EBBPBLURREFWK1 en -2 nu wel goed gevuld zijn voor 2019 en eerder. 

 

Reden van de nieuw versies over 2013 t/m 2021(EBBnw2013V8 t/m EBBnw2018V8, 

EBBnw2019V7, EBBnw2020V5;EBBnw2021V6 en EBBnw2022V2): 

De variabelen EBBWRKURREFWK1 en EBBWRKURREFWK2 zijn hernoemd naar 

EBBPBLURREFWK1 en EBBPBLURREFWK2. 

 

Reden van de nieuw versies over 2013 t/m 2021(EBBnw2013V7 t/m EBBnw2018V7, 

EBBnw2019V6, EBBnw2020V4;EBBnw2021V5): 

Vanwege een herontwerp van de EBB zijn er wijzigingen doorgevoerd in de 

bestanden van de EBB in de RA-omgeving.  

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen benoemd 

1. Toevoeging gewichten voor cijfers over positie in het huidhouden. De EBB is 

overgegaan van een adressensteekproef naar een personensteekproef. Daarbij wordt in 

eerste instantie ook alleen de steekproefpersoon bevraagd. Pas vanaf de tweede peiling 

wordt er ook informatie over de huishoudsamenstelling verzameld.  

Voor publicatie van uitkomsten naar positie of samenstelling van het huishouden is daarom 

ook een apart gewicht opgenomen (EBBGEWKWARTAALGEWICHTPOSHHA en 

EBBGEWJAARGEWICHTPOSHHA). Voor de jaren 2013 t/m 2020 is dit gewicht 

identiek aan het reguliere kwartaal- en jaargewicht. Vanaf 2021 is het alleen berekend voor 

data uit peiling 2 tot en met 5. Met behulp van de weging zijn de kerncijfers wederom 

consistent gemaakt. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85224NED/table?dl=6A716
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persoonskenmerken zulle er vanaf 2021 verschillen zijn bij het gebruik van het POSHH 

gewicht t.o.v. de reguliere gewichten. Omdat het panel in 2021 bovendien pas vanaf het 

tweede kwartaal opgebouwd werd, betreffen de 2021 cijfers met het POSHH gewicht 

daarnaast een gemiddelde van het tweede t/m het vierde kwartaal. Tot slot zijn alle 

inhoudelijke variabelen vanaf 2021 voorlopig alleen beschikbaar voor de 

steekproefpersoon en niet meer voor de andere huishoudleden. 

2.  Er zijn een aantal nieuwe variabelen opgenomen omdat die ook vaak gebruikt 

worden bij analyses.  

EBBAFLMAAND is nu ook beschikbaar om data op maandbasis te kunnen analyseren. Er 

is echter geen gewicht om op maandbasis op te hogen naar populatietotalen. 

EBBALGBELEM (belemmeringen bij het uitvoeren van werk) is vanaf 2022 ook 

beschikbaar voor de data op basis van de nieuwe methode. Overigens zijn ook 

EBBALGVERKRIJG, EBBWRKOVERWERK2 pas vanaf 2022 weer gevuld op basis van 

de nieuwe methode. 

EbbWrkTStopRed1 en EbbWrkTStopRed2 over redenen waarom werk uit de vorige 

peiling gestopt is, zijn toegevoegd. Voor de jaren voor 2021 gaat het om 

EBBWRKTRedGWrk1 en EBBWRKTRedGWrk2 met iets andere categorieën 

EbbAflGrKLVst1 en EbbAflGrKLVst2 omdat de categorieën voor de omvang van de 

vestiging veranderd zijn 

EBBPBLURREFWK1 en EBBPBLURREFWK2 over de gewerkte uren in de 

referentieweek (week voorafgaand aan de responsdatum) 

EBBTYPCTOHB2016V, EBBTYPCTOHG2016V, EBBTYPCTOACT2016V zijn 

toegevoegd zodat ook voor de jaren 2013 t/m 2020 de CTO-codes beschikbaar zijn. Vanaf 

2021 worden de 2021 CTO-codes gebruikt 

GWUPBL1 is toegevoegd waarmee EBB cijfers vergeleken kunnen worden met cijfers 

over de geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU) 

EBBAFLNOUDERSB, EBBPB1GEBLAND, EBBPB2GEBLAND en 

EBBAFLHERKOMSTLAND: nieuwe publicatievariabelen over herkomst  

3.  Er zijn ook een aantal variabelen verwijderd 

EBBGEWJAARGEWICHTLONGA: de longitudinale weging alleen nog maar op 

kwartaalbasis berekend wordt; EBBHHBBURGST: dit kan via koppeling met BRP alsnog 

verkregen worden; EBBAFLBBNED: de 12-uursrgens definitie van de beroepsbevolking 

wordt niet meer bevraagd en afgeleid; EBBWRKNPLOEG wordt ook niet meer bevraagd; 

EBBAFLWRKTREG, EBBPB1WRKTREG, EBBAFLPENDEL2W: de vragenlijst is op 

dit punt gewijzigd en er is nog geen nieuwe publicatievariabele beschikbaar; 

EBBWRKOVERWERK1 en EBBWRKOVERWERK4: dit wordt niet meer uitgevraagd; 

EBBAFLGRKL1 en EBBWRKOMVANGVEST1: alleen de grootteklasse van de 
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vestiging wordt nog uitgevraagd en is met een nieuwe variabele opgenomen; 

EBBAFLHERKOMSTGBA, ETNGRP, ETNGROEPKORT1, EBBAFLGENERATIE, 

EBBAFLCODEGEBL: oude variabelen over migratieachtergrond zijn niet meer 

opgenomen. 

4.  Variabelen die voor Eurostat alleen op jaarbasis geleverd hoeven te worden, zijn 

vanaf 2021 opgenomen in de eerste peiling. Om op te hogen naar de populatie moet 

EBBGEWJAARGEWICHTP1A gebruikt worden. In voorgaande jaren werd de tweede 

peiling en dus EBBGEWJAARGEWICHTP2A hiervoor gebruikt. Controleer dus altijd 

eerst in welke peilingen de variabele gevuld zijn voor en vanaf 2021. 

Voor de versies de EBBnw2003v5-2012V5, 2013V6-2018V6, 2019V5, 2020V3en 2021V4 

geldt het volgende: 

De variabele werkgemeente in 2021 gevuld is en dat de gewichten voor standcijfers in 

20013-2020 zijn aangepast. Daarbij hoort de volgende toelichting: Vanwege wijzigingen 

in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder 

meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De weging voor standcijfers over de 

periode 2013-2020 is aangepast zodat de kerncijfers consistent zijn met de (niet-seizoen 

gecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoen gecorrigeerd. 

Daarin zijn de uitkomsten voor de periode 2013-2020 via tijdreeksmodellen herberekend 

om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten 

naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn 

als gevolg van de nieuwe methode. 

De EBB is in 2021 volledig herzien. Het CBS heeft daarover op verschillende moment 

bericht: Onderzoek naar beroepsbevolking in 2021 vernieuwd (cbs.nl) 

CBS draagt bij aan harmonisatie Europees onderzoek naar beroepsbevolking 

Nieuwe meetmethode van invloed op beroepsbevolkingscijfers (cbs.nl) 

Ook zijn er een aantal nieuwsberichten verschenen over de impact op de kerncijfers: 

Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode (cbs.nl) 

Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename (cbs.nl) 

Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021 (cbs.nl) 

Het datamodel van het 2021-bestand was in deze versie nog hetzelfde als voor de 

voorgaande jaren, maar er zijn onderliggend wel de nodige verschillen. Naast de 

veranderingen in de uitkomsten zoals beschreven in bovenstaande artikelen zullen ook 

andere variabele breuken kunnen vertonen.  

Ook zijn sommige vragen niet meer gesteld of met een andere frequentie. De nieuwe en 

oude vragenlijst zijn hier beschikbaar: 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85224NED/table?dl=6A716
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2020/10/onderzoek-naar-beroepsbevolking-in-2021-vernieuwd
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2021/27/cbs-draagt-bij-aan-harmonisatie-europees-onderzoek-naar-beroepsbevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2021/48/nieuwe-meetmethode-van-invloed-op-beroepsbevolkingscijfers
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/meer-werklozen-maar-ook-meer-werkenden-met-nieuwe-meetmethode
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/minder-flexwerknemers-dan-voor-coronacrisis-ondanks-toename
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/11/vooral-jongeren-wilden-meer-uren-werken-in-2021
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Vragenlijst Enquête beroepsbevolking 2021 (cbs.nl) 

Variabelen over de samenstelling van het huishouden worden bijvoorbeeld vanaf de tweede 

peiling gevuld en het reguliere gewicht is daardoor niet bruikbaar hiervoor. De 

longitudinale weging kan hiervoor gebruikt kunnen worden aangezien hiermee peiling 2 

tot en met 5 gewogen wordt. Dit gewicht was echter nog niet beschikbaar maar is in een 

nieuwe versie wel toegevoegd. Zie de excel-bijlage voor de overige aandachtspunten bij 

sommige variabelen.  

Tot slot zijn in het 2021-databestand zijn alleen de data van het nieuwe design opgenomen 

die ook door het CBS gebruikt worden voor publicatie over 2021. Daarbij moet er rekening 

worden gehouden met de opbouw van het panel in 2021 waardoor de omvang van de 

respons geleidelijk toeneemt gedurende 2021. Zie hiervoor ook de toelichting in de bijlage 

EBB_2021Aanvullendeonderzoeksbeschrijving  

Voor 2021 zijn de volgende bijlagen beschikbaar: 

 EBB_2021Aanvullendeonderzoeksbeschrijving; 

 EBB_2021Routeschema; 

 EBB_2021variabelen; 

 EBB_2021Vraagteksten en routeschema_oud; 

 EBB_2021Vraagteksten. 

De reden voor de versies EBBnw2003V5 t/m EBBnw2018V5, EBBnw2019V4, 

EBBnw2020V2 i de recentste regionale indeling is teruggelegd in de oude bestanden. 

De reden van Versie 2 voor 2019: De variabelen EBBTW1SBI2008V, SBI2008VPBL38, 

SBI2008VPBL21, SBI2008VPBL10, SBI2008VPBL4 en EBBTW2SBI2008V zijn 

aangevuld vanuit de registraties. 

De reden van Versie 3 voor de jaren 2003 t/m 2018: 

De variabelen  “EBBPB1werkloosheidsduur”, “EBBPB2werkloosheidsduur”en 

“EBBPB3werkloosheidsduur” zijn veranderd in “EBBPB1duurwerkloosheid”, 

“EBBPB2duurwerkloosheid” en “EBBPB3duurwerkloosheid” en de variabele 

“EBBPB4duurwerkloosheid” is toegevoegd. Tot slot zijn er twee variabelen toegevoegd 

over het volgen van onderwijs. EBBAFLONDFORM (de uitsplitsing of het formeel of 

niet-formeel onderwijs betreft) en EBBAFLOPLRICHTACT (de richting van het actuele 

onderwijs). 

De reden van Versie 2 is dat de omschrijving van de waarde bij de variabele 

EBBSFLBBINTARBINT is aangepast. 

Deze bestanden komen in de plaats van de “oude” EBB, er is een nieuwe 

bestandsindeling die met vanaf 2003 zal gelden voor de EBBnw. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksomschrijvingen/vragenlijst-enquete-beroepsbevolking-2021
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De bestanden van de EBB worden vanaf dan samengesteld via het Stelsel van Sociaal-

Statistische Bestanden (SSB). Het SSB is een uitgebreid stelsel van koppelbare registers 

en enquêtes. Dat maakt het mogelijk om informatie uit andere bronnen eenvoudig aan de 

EBB te koppelen. Daarnaast bevat het bestand zoveel mogelijk afgeleide 

publicatievariabelen i.p.v. vragenlijstvariabelen die bijvoorbeeld vanwege routing in de 

vragenlijst vaak onvolledige informatie bevatten. Deze werkwijze zorgt voor meer 

uniformiteit in publicaties op basis van de EBB.  

Het belangrijkste praktische verschil met de vorige versie is dat in de nieuwe bestanden 

hoofdzakelijk variabelen zijn opgenomen waarover regulier (bijv. op StatLine) door het 

CBS gepubliceerd wordt. Daarmee is het bestand kleiner dan voorheen maar het betekent 

niet dat er alleen variabelen zijn weggelaten. Er worden namelijk sinds de invoering van 

de SSB-werkwijze ook een aantal variabelen centraal beheert. Daardoor waren deze 

variabelen in de vorige versie niet allemaal meer beschikbaar maar met de nieuwe 

bestanden dus wel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de publicatie-indelingen van beroep, 

bedrijf en onderwijs. Voor beroep zijn zowel de beroepenindeling van ROA-CBS als de 

internationale ISCO-indeling standaard beschikbaar. Voor onderwijsniveau gaat het om 

de nationale SOI, maar ook de internationale ISCED-indeling. Ook voor oude jaren zijn 

deze indelingen beschikbaar in de nieuwe bestanden. Daarnaast zijn in de nieuwe 

bestanden ook een aantal inkomensvariabelen standaard beschikbaar.  

Op een aantal punten is het nieuwe bestand dus uitgebreider dan de vorige versie. Toch 

bevatten de nieuwe bestanden per saldo veel minder variabelen dan voorheen. Dat heeft 

voor een groot deel te maken met het feit dat in de vorige versie van de bestanden nog 

variabelen waren opgenomen die al jaren niet meer gevuld worden. Denk daarbij aan de 

onderwijsvraagstelling van vóór 2013 waarbij informatie van alle gevolgde opleidingen 

verzameld werd. Dergelijke variabelen staan nu dus niet meer in het bestand. Er zijn 

echter ook variabelen die wel nog bevraagd worden maar niet meer zijn opgenomen in 

het nieuwe bestand. Dat betekent niet dat deze informatie nu ontbreekt. Voor een groot 

deel is de gewenste informatie al beschikbaar in de afgeleide publicatievariabelen uit het 

bestand. Veel vragenlijstvariabelen dienen alleen als input voor deze afgeleide variabelen 

die nu zijn opgenomen in het bestand. Mocht de informatie toch niet aanwezig zijn in de 

afgeleide publicatievariabelen van het nieuwe bestand dan is er nog de mogelijkheid om 

dit aan te vragen. Het bestand kan dan t.b.v. het beoogde onderzoek uitgebreid worden 

met de gewenste variabele. Voor deze aanvulling zullen extra kosten in rekening worden 

gebracht.  

 Regionale cijfers op StatLine uit de EBB zijn modelmatige schattingen. Daarmee is de 

precisie van deze schattingen verbeterd. Deze cijfers kunnen niet gereproduceerd 

worden met de EBB-gewichten. Gebruikers zullen dus geconfronteerd worden met 

verschillen tussen de StatLine cijfers en de cijfers uit het bestand. Zie ook de bijlkorte 

onderzoeksbeschrijving Arbeidsdeelname naar regio.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85269NED/table?ts=1664884118135
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/arbeidsdeelname-naar-regio
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 Alleen volledig responderende huishoudens zijn opgenomen in de bestanden. Met 

ingang van het derde kwartaal 2010 is een designwijziging doorgevoerd in de EBB. 

Het jaarbestand 2010 bevat daarom voor het eerste halfjaar gegevens uit het oude 

design en voor het tweede halfjaar een combinatie van gegevens uit het oude en het 

nieuwe design (zie figuur 1 uit de bijlage EBB 2012 methodenendefinities). 

 In het vierde kwartaal 2012 is de laatste fase van het herontwerp in de EBB 

doorgevoerd. Het jaarbestand 2012 bevat daarom voor de eerste drie kwartalen 

gegevens uit het tussendesign en voor het laatste kwartaal een combinatie van gegevens 

uit het tussendesign (2e t/m 5e peiling) en het nieuwe mixed mode design (1e peiling). 

Het jaarbestand 2013 bevat voor het eerste kwartaal een combinatie van gegevens uit 

het nieuwe mixed mode design (1e t/m 4e peiling) en het tussendesign (5e peiling) en 

voor de overige kwartalen uitsluitend gegevens uit het nieuwe mixed mode design. 

 In de jaarbestanden van 2012 en 2013 zijn ook de records opgenomen uit het 

zogenaamde dubbel draaitraject. Deze records zijn niet meegenomen bij het maken van 

de standcijfers en de jaar- en kwartaalgewichten zijn daarom niet gevuld. De records 

zijn alleen opgenomen met het oog op longitudinale analyses. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden die niet in het publicatiebestand staan 

dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek 

doen in de catalogus onder het thema Bevolking. Voor het aanvragen van deze 

bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Voor meer informatie zie de korte onderzoeksomschrijving  Enquête 

beroepsbevolking. 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
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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 Enquête Beroeps Bevolking nieuwe reeks vanaf 2003. 

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 samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Een record in het microbestand heeft betrekking op de waarneming van één persoon, 

waarbij (afgeleide) publicatievariabelen en hulpvariabelen gevuld zijn voor personen van 

15 jaar en ouder. Het betreft hier zowel waarnemingen uit de eerste peiling als uit de 

vervolgpeilingen. 

Een record van een persoon wordt geïdentificeerd door het versleuteld persoonsnummer 

(EbbStkLongID) en een record van een huishouden door het versleuteld 

huishoudennummer (EbbStkWeID). Deze variabelen kunnen gebruikt worden om binnen 

de EBB waarnemingen uit verschillende peilingen aan elkaar te koppelen of om 

huishoudens af te bakenen. Verder wordt een persoon geïdentificeerd door 

RINPERSOONS en RINPERSOON t.b.v. koppeling met andere bestanden.  

Methode, definities en vragenlijst 

Raadpleeg Enquête beroepsbevolking voor de korte onderzoeksbeschrijving en de 

verwijzingen naar de uitgebreidere toelichtingen zoals Methoden en definities Enquête 

Beroepsbevolking en vragenlijsten per verslagjaar. 

In het nieuwe design vanaf 2010 zijn diverse vraagmodules verplaatst van de eerste naar 

de tweede of derde peiling. Bijvoorbeeld de uitgebreide variant van woon-werkverkeer 

wordt in het nieuwe design in de tweede peiling gevraagd in plaats van de eerste peiling. 

In tabel 1 van het document ‘Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking’ staat 

welke vragenblokken in welke peiling zijn gesteld. Deze wijzigingen vragen extra aandacht 

bij het gebruik van de weegfactoren.  

Weging 

Om cijfers te kunnen maken voor de gehele Nederlandse bevolking zijn weegfactoren 

gemaakt die in het bestand worden meegeleverd. Ter verduidelijking volgt hier een 

overzicht van de variabelen welke voor de weging gebruikt dienen te worden: 

- Kwartaalcijfers EBB alle peilingen: 

EbbGewKwartaalGewichtA 

- Jaarcijfers EBB alle peilingen:  

EbbGewJaarGewichtA 

- Jaarcijfers EBB één peiling: 

Variabelen die slechts in één peiling zijn opgenomen, kunnen worden gewogen met één 

van de onderstaande gewichten. De naamgeving van de gewichten sluit aan op de peiling 

waarin de vragen in het nieuwe design zijn waargenomen.  

- Jaarcijfers EBB 1e peiling: EbbGewJaarGewichtP1A 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
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- Jaarcijfers EBB 2e peiling of 3e peiling: EbbGewJaarGewichtP2A of 

EbbGewJaarGewichtP3A: 

Deze gewichten zijn vanaf 2010 toegevoegd voor de variabelen die in het nieuwe design 

zijn verplaatst naar de tweede of de derde peiling. Voor kwartaal I en II van 2010 zijn de 

gewichten EbbGewJaarGewichtP2A en EbbGewJaarGewichtP3A gevuld met de waarde 

van EbbGewJaarGewichtP1A. Op deze manier is het mogelijk om over dit soort variabelen 

jaarcijfers samen te stellen vanaf 2010 en daarbij toch slechts een weegfactor te gebruiken. 

Door op een volledig bestand dit gewicht te gebruiken, worden automatisch de records 

gewogen die voor de betreffende modules in aanmerking komen. Indien er een selectie op 

de betreffende records gewenst is om bijvoorbeeld op een kleiner bestand te kunnen 

werken, moet geselecteerd worden op de peiling waarin de modules zijn opgenomen. Voor 

kwartaal I en II van 2010 is dat altijd de eerste peiling en voor kwartaal III en IV van 2010 

en voor de kwartalen van latere jaren is dat de tweede óf de derde peiling. Vanaf 2021 gaat 

het weer om de eerste peiling. 

Gewichten worden alleen toegekend aan volledig responderende huishoudens en vanaf 

2021 volledig responderende personen. Alleen deze huishoudens/personen zijn in de 

bestanden opgenomen. Naast de hierboven genoemde weegfactoren zijn ook de volgende 

weegfactoren in het bestand opgenomen:  

- EbbGewKwartaalgewichtLongA: weegfactoren voor longitudinale analyses van 

kwartaal op kwartaal (toepasbaar op personen met waarnemingen in twee 

opeenvolgende kwartalen: voor iedereen in het panel (peiling 2 t/m 5) vergelijken met 

hun informatie uit de voorafgaande peiling (1 t/m 4)) 

- Gewichten positie in het huishouden: 

De EBB is in 2021 overgegaan van een adressensteekproef naar een personensteekproef. 

Daarbij wordt in eerste instantie ook alleen de steekproefpersoon bevraagd. Pas vanaf de 

tweede peiling wordt er ook informatie over de huishoudsamenstelling verzameld. Voor 

publicatie van uitkomsten naar positie of samenstelling van het huishouden is daarom ook 

een apart gewicht opgenomen (EBBGEWKWARTAALGEWICHTPOSHHA en 

EBBGEWJAARGEWICHTPOSHHA). Voor de jaren 2013 t/m 2020 is dit gewicht 

identiek aan het reguliere kwartaal- en jaargewicht. Vanaf 2021 is het alleen berekend voor 

data uit peiling 2 tot en met 5. Met behulp van de weging zijn de kerncijfers wederom 

consistent gemaakt. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en 

persoonskenmerken zulle er vanaf 2021 verschillen zijn bij het gebruik van het POSHH 

gewicht t.o.v. de reguliere gewichten. Omdat het panel in 2021 bovendien pas vanaf het 

tweede kwartaal opgebouwd werd, betreffen de 2021 cijfers met het POSHH gewicht 

daarnaast een gemiddelde van het tweede t/m het vierde kwartaal. Tot slot zijn alle 

inhoudelijke variabelen vanaf 2021 voorlopig alleen beschikbaar voor de 

steekproefpersoon en niet meer voor de andere huishoudleden. 

 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85224NED/table?dl=6A716
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van de variabelen in het microdatabestand. 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1   
codering voor de kwaliteit van de omzetting van een 
bsn/sofinummer naar rinpersoon 

  

2 
 

RINPERSOON 
 

A9   
betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging 
van het sofi-nummer/bsn 

  

3 
 

SLEUTELEBB 
 

A8   
sleutel ebb 

  

4 
 

EBBSTKLONGID 
 

A32   
versleuteld persoonsnummer tbv longitudinale koppeling versie 
2015 

  

5 
 

EBBSTKWEID 
 

A9   
versleuteld huishoudnummer 

  

6 
 

EBBSTKPEILINGNUMMER 
 

A1   
peilingnummer 

  

7 
 

EBBAFLJAAR 
 

A4   
jaar van publicatieperiode 

  

8 
 

EBBAFLKWARTAAL 
 

A1   
kwartaal 

  

9 
 

EBBAFLMAAND 
 

A2   
maand 

  

10 
 

EBBGEWJAARGEWICHTA 
 

DOT20.6   
jaargewicht versie 2015 

  

11 
 

EBBGEWJAARGEWICHTP1A 
 

DOT20.6   
jaargewicht peiling 1 versie 2015 

  

12 
 

EBBGEWJAARGEWICHTP2A 
 

DOT20.6   
jaargewicht peiling 2 versie 2015 

  

13 
 

EBBGEWJAARGEWICHTP3A 
 

DOT20.6   
jaargewicht peiling 3 versie 2015 

  

14 
 

EBBGEWJAARGEWICHTP4A 
 

DOT20.6   
jaargewicht peiling 4 

  

15 
 

EBBGEWJAARGEWICHTP5A 
 

DOT20.6   
jaargewicht peiling 5 

  

16 
 

EBBGEWKWARTAALGEWICHTA 
 

DOT20.6   
kwartaalgewicht versie 2015 

  

17 
 

EBBGEWKWARTAALGEWICHTPOSHHA 
 

DOT20.6   
kwartaalgewicht versie 2015 tbv huishoudens 

  

18 
 

EBBGEWJAARGEWICHTPOSHHA 
 

DOT20.6   
jaargewicht versie 2015 

  

19 
 

EBBGEWKWARTAALGEWICHTLONGA 
 

DOT20.6   
kwartaal-op-kwartaal longitudinale weging versie 2015 

  

20 
 

EBBHHBGESLACHT 
 

A1   
geslacht 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

21 
 

EBBAFLLFT 
 

F3   
leeftijd in jaren op enquetedatum enquête beroeps bevolking 
(ebb) 

  

22 
 

LFTKLASSEEBB3 
 

A2   
leeftijdsklasse ebb 15 jaar en ouder in 10 jaarsklasse 

  

23 
 

LFTKLASSEEBB4 
 

A2   
leeftijdsklasse ebb 15 jaar en ouder in 5 jaarsklasse 

  

24 
 

EBBAFLNOUDERSB 
 

A1   
aantal ouders in buitenland geboren 

  

25 
 

EBBPB1GEBLAND 
 

A2   
korte indeling geboorteland tbv statline ebb 

  

26 
 

EBBPB2GEBLAND 
 

A3   
uitgebreid indeling geboorteland tbv statline ebb 

  

27 
 

EBBAFLHERKOMSTLAND 
 

A4   
land van herkomst volgens brp 

  

28 
 

EBBAFLPLHH 
 

A2   
plaats in het huishouden 

  

29 
 

EBBAFLPOSHH 
 

A2   
positie in het huishouden 

  

30 
 

EBBPB1POSHH 
 

A1   
positie in het huishouden indeling 1 

  

31 
 

EBBPB2POSHH 
 

A1   
positie in het huishouden indeling 2 

  

32 
 

EBBAFLLFTJNGJR 
 

A2   
leeftijd van het jongste kind in het huishouden 

  

33 
 

EBBPB2LFTJNGJR 
 

A1   
leeftijd jongste kind in klassen (indeling 2) 

  

34 
 

EBBAFLNKIND0005JR 
 

A1   
aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het huishouden 

  

35 
 

EBBAFLNKIND0611JR 
 

A1   
aantal kinderen van 6 tot en met 11 jaar in het huishouden 

  

36 
 

EBBAFLNKIND1217JR 
 

A1   
aantal kinderen van 12 tot en met 17 jaar in het huishouden 

  

37 
 

EBBAFLNKIND18PLUS 
 

A1   
aantal kinderen van 18 jaar of ouder in het huishouden 

  

38 
 

EBBAFLBBINT 
 

A1   
beroepsbevolking internationale definitie (3-deling) 

  

39 
 

EBBPB2BBINT 
 

A1   
beroepsbevolking internationale definitie indeling 2 

  

40 
 

EBBPB3BBINT 
 

A1   
beroepsbevolking internationale definitie indeling 3 

  

41 
 

EBBAFLBINDARBINT 
 

A3   
binding met de arbeidsmarkt 

  

42 
 

EBBPB1DUURWERKLOOSHEIDKL 
 

A1   
werkloosheidduur statline indeling 1 

  

43 
 

EBBPB2DUURWERKLOOSHEIDKL 
 

A1   
werkloosheidduur statline indeling 2 

  

44 
 

EBBPB4DUURWERKLOOSHEIDKL 
 

A2   
EBBPB4DUURWERKLOOSHEIDKL 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

45 
 

EBBALGVERKRIJG 
 

A1   
belemmerd gezondheid het verkrijgen van werk? 

  

46 
 

EBBALGBELEM 
 

A1   
wordt persoon door zijn ziekte(s) ofaandoening(en) 
ofhandicap(s) belemmerd bij het uitvoeren van zijn werk 

  

47 
 

EBBAFLAANTWERK 
 

A1   
aantal werkkringen 

  

48 
 

EBBWRKTZELFWRK1 
 

A1   
werkzaam in zelfde werkkring <werknaam> als vorig peiling? het 
betreft hier de eerste werkkring van een persoon 

  

49 
 

EBBWRKTREDGWRK1 
 

A2   
belangrijkste reden dat persoon niet meer werkt bij werkkring 
vorig peiling? het betreft eerste werkkring vorige peiling 

  

50 
 

EBBWRKTREDGWRK2 
 

A2   
belangrijkste reden persoon niet meer werkt bij werkkring vorig 
peiling? het betreft tweede werkkring vorige peiling 

  

51 
 

EBBWRKTSTOPRED1 
 

A2   
wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet 

  

52 
 

EBBWRKTSTOPRED2 
 

A2   
wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet 

  

53 
 

EBBAFLPOSWRKFLEXZZP1 
 

A2   
positie in de 1e werkkring 

  

54 
 

EBBPB2POSWRKFLEX1 
 

A1   
positie in de 1ste werkkring (indeling 2) 

  

55 
 

EBBPB1POSWRKFLEX1 
 

A1   
positie in de 1ste werkkring (indeling 1) 

  

56 
 

EBBPB1POSWRKFLEXZZP1 
 

A1   
positie in de 1ste werkkring (statline indeling:1) 

  

57 
 

EBBPB4POSWRKFLEX1 
 

A1   
positie in de 1ste werkkring (indeling 4) 

  

58 
 

EBBAFLPOSWRKFLEXZZP2 
 

A2   
positie in de 2e werkkring 

  

59 
 

EBBPB1POSWRKFLEX2 
 

A1   
positie in de 2de werkkring (indeling 1) 

  

60 
 

EBBPB8URENWERK 
 

F2   
het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde 
werkweek werkt (integer) 

  

61 
 

EBBPB1URENWERK 
 

A1   
het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde 
werkweek werkt (indeling 1) 

  

62 
 

EBBPB4URENWERK 
 

A1   
het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde 
werkweek werkt (indeling 4) 

  

63 
 

EBBWRKURREFWK1 
 

A2   
hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 1? 

  

64 
 

EBBWRKURREFWK2 
 

A2   
hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 2? 

  

65 
 

EBBAFLWENSWERK 
 

A1   
meer of minder willen werken 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

66 
 

EBBAFLURENWENS 
 

A2   
aantal uren meer of minder willen werken 

  

67 
 

EBBAFLURENWIL 
 

A2   
gewenste arbeidsduur per week (in uren) (0..93 uur) 

  

68 
 

EBBAFLANCIENMND 
 

A4   
aantal maanden werkzaam in eerste werkkring 

  

69 
 

EBBPB1ANCIEN 
 

A1   
ancieniteit statline indeling 1 

  

70 
 

EBBWRKAVOND 
 

A1   
werkt tussen 7 uur s avonds en 12 uur s nachts in de eerste 
werkkring 

  

71 
 

EBBWRKNACHT 
 

A1   
werkt tussen 12 uur s nachts en 6 uur s morgens in de eerste 
werkkring 

  

72 
 

EBBWRKPLOEGEND 
 

A1   
ploegendienst? 

  

73 
 

EBBWRKZATERDAG 
 

A1   
persoon werkt wel eens op zaterdag in de eerste werkkring 

  

74 
 

EBBWRKZONDAG 
 

A1   
persoon werkt wel eens op zondag in de eerste werkkring 

  

75 
 

EBBAFLTHUISWERK 
 

A2   
indeling thuiswerk 

  

76 
 

EBBPB1THUISWERK 
 

A1   
indeling voor statline (inderling 1) 

  

77 
 

EBBWRKOVERWERK2 
 

A1   
moet persoon wel eens overwerken? 

  

78 
 

EBBWRKOVERWERK3 
 

A1   
heeft persoon vorige week overgewerkt? 

  

79 
 

EBBAFLGRKLVST1 
 

A1   
omvang van het bedrijf (1e werkkring) 

  

80 
 

EBBAFLGRKLVST2 
 

A1   
omvang van het bedrijf (2e werkkring) 

  

81 
 

EBBAFLGRKLVEST1 
 

A1   
grootteklasse van de vestiging 1e werkkring 

  

82 
 

EBBWRKLEIDING 
 

A1   
geeft persoon in dit beroep of deze functie (werkkring 1) leiding 
aan medewerkers? 

  

83 
 

EBBTW1ISCO2008V 
 

A4   
beroep internationale classificatie eerste werkkring 

  

84 
 

BRC2014BEROEPSGROEP 
 

A4   
beroepsgroep van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

  

85 
 

BRC2014BEROEPSKLASSE 
 

A4   
beroepsklasse van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

  

86 
 

BRC2014BEROEPSSEGMENT 
 

A4   
beroepssegment van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

  

87 
 

ISCO2008NIVEAU 
 

A1   
beroepsniveau isco2008 skill level isco2008 

  

88 
 

ISCO2008MINORGROUP 
 

A3   
minor group isco2008 3digitcode 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

89 
 

ISCO2008SUBMAJORGROUP 
 

A2   
submajor group isco2008 2digitcode 

  

90 
 

ISCO2008MAJORGROUP 
 

A2   
major group isco2008 1digitcode 

  

91 
 

EBBTW1SBI2008V 
 

A5   
bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring 

  

92 
 

SBI2008VPBL38 
 

A2   
publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline 

  

93 
 

SBI2008VPBL21 
 

A2   
publicatiegroep sbi2008 21-klassen statline 

  

94 
 

SBI2008VPBL10 
 

A2   
publicatiegroep sbi2008 10-klassen statline 

  

95 
 

SBI2008VPBL4 
 

A1   
publicatiegroep sbi2008 4-klassen statline 

  

96 
 

EBBTW2SBI2008V 
 

A5   
bedrijfsclassificatie 2008 tweede werkkring 

  

97 
 

EBBTYPCTOHB2021V 
 

A5   
code type opleiding (2021) van de hoogstbehaalde opleiding 

  

98 
 

EBBTYPCTOHB2016V 
 

A5   
code type opleiding (2016) van de hoogstbehaalde opleiding 

  

99 
 

OPLNIVSOI2016AGG3HB 
 

A3   
opleidingsniveau hoogst behaald 8-deling (publicatie) soi 2016, 
koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

100 
 

OPLNIVSOI2016AGG2HB 
 

A2   
opleidingsniveau hoogst behaald 5-deling (publicatie) soi 2016, 
koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

101 
 

OPLNIVSOI2016AGG1HB 
 

A1   
opleidingsniveau hoogst behaald 3-deling (publicatie) soi 2016, 
koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

102 
 

STARTKW 
 

A1   
startkwalificatie(op basis van hoogste behaald) nationaal soi 
2006 en internationaal isced 2011 

  

103 
 

ISCED2011SUBCATEGORYHB 
 

A3   
indeling naar niveau, gerichtheid, duur en bestemming hoogst 
behaald onderwijs volgens isced 2011 

  

104 
 

ISCED2011CATEGORYHB 
 

A2   
indeling naar niveau en gerichtheid hoogst behaald onderwijs 
volgens isced 2011 

  

105 
 

ISCED2011LEVELHB 
 

A1   
indeling naar niveau hoogst behaald onderwijs volgens isced 
2011 in 9 categorieën 

  

106 
 

EBBTYPISCEDFIELDHB2013V 
 

A4   
richting van de hoogst behaalde opleiding isced field (2013) 

  

107 
 

ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNL 
 

A4   
iscedf2013 richting publicatieindeling 11 groepen 

  

108 
 

EBBTYPCTOHG2021V 
 

A5   
code type opleiding (2021) van de hoogstgevolgde opleiding 

  

109 
 

EBBTYPCTOHG2016V 
 

A5   
code type opleiding (2016) van de hoogstgevolgde opleiding 

  



  

 

Microdata Services 

 

documentatie EBBnw       `                                   21 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

110 
 

OPLNIVSOI2016AGG1HG 
 

A1   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 3-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

111 
 

OPLNIVSOI2016AGG2HG 
 

A2   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 5-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

112 
 

OPLNIVSOI2016AGG3HG 
 

A3   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 8-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

113 
 

EBBTYPCTOACT2021V 
 

A5   
code type opleiding (2021) van de actueel opleiding 

  

114 
 

EBBTYPCTOACT2016V 
 

A5   
code type opleiding (2016) van de actueel opleiding 

  

115 
 

OPLNIVSOI2016AGG1ACT 
 

A1   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 3-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

116 
 

OPLNIVSOI2016AGG2ACT 
 

A2   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 5-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

117 
 

OPLNIVSOI2016AGG3ACT 
 

A3   
opleidingsniveau actueel & gevolgd 8-deling (publicatie) soi 
2016, koppel via cto2016v uit opleidingsnrrefv 

  

118 
 

EBBAFLEDUCSTATRE 
 

A1   
afleiding:educstat 

  

119 
 

EBBPB1EDUCSTATRE 
 

A1   
publicatie indeling educstat 

  

120 
 

EBBAFLCOURATTRE 
 

A1   
volgt (of in de afgelopen 4 weken) een kort cursus of opleiding 

  

121 
 

EBBAFLVSV 
 

A1   
voortijdig schoolverlater 

  

122 
 

EBBPB1VSV 
 

A1   
voortijdig schoolverlaters:int. statline indeling nr1 

  

123 
 

EBBAFLONDFORM 
 

A1   
volgt (niet-)formeel onderwijs of geen onderwijs in de afgelopen 
vier weken 

  

124 
 

EBBAFLOPLRICHTACT 
 

A4   
opleidingsrichting actuele opleiding 

  

125 
 

EBBAFLMIJPOS 
 

A2   
afleiding maatschappelijke positie 

  

126 
 

GWUPBL1 
 

A1   
publicatie indeling gwu 

  

127 
 

INHENQ 
 

A1   
INHENQ 

  

128 
 

INPPERSINK 
 

F10   
persoonlijk inkomen 

  

129 
 

INPPERSBRUT 
 

F10   
persoonlijk bruto inkomen 

  

130 
 

INPPERSPRIM 
 

F10   
persoonlijk primair inkomen 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

131 
 

OVERDRACHT 
 

F9   
OVERDRACHT 

  

132 
 

INHGESTINKH 
 

F10   
gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 

  

133 
 

GEM2022 
 

A4   
GEM2022 

  

134 
 

COROP2022 
 

A2   
corop-gebied 

  

135 
 

AMREGIO2022 
 

A2   
arbeidsmarktregio 

  

136 
 

PROVINCIE 
 

A2   
provincie 

  

137 
 

LANDSDEEL2022 
 

A2   
landsdeel 

  

138 
 

EBBAFLGEMCWRKAJJJJ 
 

A4   
gemeentecode werkadres eerste werkkring volgens indeling 
betreffende jaar. 

  

139 
 

EBBPB1GEMCWRKA2022 
 

A4   
gemeentecode werkadres 
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

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

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan 

personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen 

door het RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een 

uniek natuurlijk persoon. 

SleutelEbb 

sleutel EBB 

Definitie  

Datum waarop een enquête is ingevuld of afgenomen. 

Toelichting bij de definitie  

De EBB-sleutel = Enquetedatum in Enquete Beroepsbevolking (EBB). De Enquete 

Beroepsbevolking (EBB) een zogenaamd roterend panelonderzoek. Respondenten worden 

in totaal vijf maal benaderd voor de Enquete beroepsbevolking. Dit betekend dat een 

persoon in principe maximaal 4 maal per jaar kan zijn opgenomen. Omdat echter een 
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personen gedurend een jaar van huishouden kan wisselen komt het voordat persoon meer 

dan 4 enquetedatums in een jaar bestand heeft. Opmerking: De laatste dagen van het jaar 

voorafgaande aan het verslagjaar alsmede de eerst dagen van het volgende jaar kunnen tot 

het huidige verslagjaar worden gerekenend. 

EbbStkLongID 

Versleuteld persoonsnummer tbv longitudinale koppeling versie 2015 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

Verplichte sleutel voor het maken van longitudinale cijfers voor de Enquete 

Beroepsbevolking. 

EbbStkWEID 

Versleuteld huishoudnummer 

Definitie  

Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Het huishoudnummer is binnen de Enquête Beroepsbevolking (EBB) een uniek nummer 

om een huishouden te identificeren. Personen met hetzelfde huishoudnummer vormen een 

huishouden binnen een peiling. 

EbbStkPeilingnummer 

Peilingnummer 

Definitie  

Het peilingnummer van een interview 

Toelichting bij de definitie  

De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek. 

Respondenten worden in totaal vijf maal benaderd. Het peilingnummer geeft aan welk 

(nummer) interview het betreft. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 Eerste peiling (CAPI-peiling) 

2 Tweede peiling (Eerste CATI-peiling) 

3 Derde peiling (Tweede CATI-peiling) 

4 Vierde peiling (Derde CATI-peiling) 

5 Vijfde peiling (Vierde CATI-peiling) 
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EbbAflJaar 

Jaar van publicatieperiode 

Definitie  

De periode waartoe de respons van een vragenlijst behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt elke maand een vast aantal adressen 

getrokken. Per adres vindt een aantal contactpogingen plaats. Deze contactpogingen 

kunnen buiten de maand vallen waarvoor het adres is getrokken. Voor de bepaling van 

kwartaal- en jaarcijfers worden de adressen gerekend tot de maand waartoe ze in de 

steekproef horen. De enquêtedatum kan buiten het desbetreffende jaar liggen. Dit is een 

afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst. 

Zie de externe link voor het exacte afleidingsschema. 

EbbAflKwartaal 

kwartaal 

Definitie  

De periode waartoe de respons van een vragenlijst behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt elke maand een vast aantal adressen 

getrokken. Per adres vindt een aantal contactpogingen plaats. Deze contactpogingen 

kunnen buiten de maand vallen waarvoor het adres is getrokken. Voor de bepaling van 

kwartaal- en jaarcijfers worden de adressen gerekend tot maand waartoe ze in de steekproef 

horen. De enquêtedatum kan buiten het desbetreffende kwartaal liggen. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst. Zie de 

externe link voor het exacte afleidingsschema. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eerste kwartaal 

2 Tweede kwartaal 

3 Derde kwartaal 

4 Vierde kwartaal 

 

EbbGewKwartaalGewichtA 

KwartaalGewicht versie 2015 

Definitie  

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

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

te tellen. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen kwartaalschattingen op 

basis van alle vijf peilingen. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbGewJaarGewichtA 

Jaargewicht versie 2015 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van alle vijf peilingen. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbGewJaarGewichtP1A 

Jaargewicht peiling 1 versie 2015 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van de eerste peiling. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbGewJaarGewichtP2A 

Jaargewicht peiling 2 versie 2015 

Definitie  

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

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

te tellen. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voorhet maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van de tweede peiling. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbGewJaarGewichtP3A 

Jaargewicht peiling 3 versie 2015 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van de derde peiling. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbGewKwartaalGewichtA 

KwartaalGewicht versie 2015 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen kwartaalschattingen op 

basis van alle vijf peilingen. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2015 zijn de gewichten van de EBB vanaf verslagjaar 2003 herzien en zijn nieuwe 

variabelenamen voor de gewichten toegekend (oude variabele naam met toevoeging 'A'). 

EbbHhbGeslacht 

Geslacht 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Toelichting bij de definitie  
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Het geslacht zoals vastgesteld in de vragenlijst. Het geslacht zoals vastgesteld in de Enquête 

Beroepsbevolking (EBB) kan afwijken van het geslacht zoals vermeld in de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Voor publicaties over geslacht op basis van de EBB-populatie, is het verplicht om de 

variabele EbbHhbGeslacht te gebruiken. De variabele is voor onderzoek en publicatie 

alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

EbbAflLft 

Leeftijd in jaren op enquetedatum Enquête Beroeps Bevolking (EBB) 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

De leeftijd van een persoon wordt in de EBB afgeleid op basis van zijn of haar 

geboortedatum en de enquêtedatum. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één 

of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst. Zie de externe link voor het exacte 

afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

Alleen personen van 15 jaar of ouder komen in aanmerking voor de EBB-vragenlijst (in de 

periode 2000 tm 2009 was dit: 14 jaar of ouder). Voor publicaties over leeftijd op basis van 

de EBB-populatie, is het verplicht om de variabele EbbAflLft te gebruiken. De variabele 

is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of 

kwartaalgewicht. 

LFTKlasseEBB3 

leeftijdsklasse ebb 15 jaar en ouder in 10 jaarsklasse 
 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Totaal 15 jaar en ouder 

01 15 tot 25 jaar 

02 25 tot 35 jaar 

03 35 tot 45 jaar 

04 45 tot 55 jaar 

05 55 tot 65 jaar 

06 65 tot 75 jaar 

07 75 jaar of ouder 
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10 15 tot 25 jaar 

11 25 tot 45 jaar 

12 45 tot 75 jaar 

20 15 tot 75 jaar 

97 Niet van toepassing jonger dan 15 jaar 
 

LFTKlasseEBB4 

leeftijdsklasse ebb 15 jaar en ouder in 5 jaarsklasse 
 

Codelijst 

Waarde Label 

01 15 tot 20 jaar 

02 20 tot 25 jaar 

03 25 tot 30 jaar 

04 30 tot 35 jaar 

05 35 tot 40 jaar 

06 40 tot 45 jaar 

07 45 tot 50 jaar 

08 50 tot 55 jaar 

09 55 tot 60 jaar 

10 60 tot 65 jaar 

11 65 tot 70 jaar 

12 70 tot 75 jaar 

13 75 jaar en ouder 

97 Jonger dan 15 jaar 

99 Onbekend 
 

EbbAflPlHH 

Plaats in het huishouden 
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Definitie  

De positie van een persoon in een huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner van dat 

huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

De positie in het huishouden wordt in de vragenlijst vastgesteld. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De vastgestelde positie in het huishouden kan afwijken van de positie in het huishouden 

zoals vastgesteld op basis van Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De variabele is 

voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of 

kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Alleenstaande 

02 1-Persoonshuishoudkern (Aantal>= 2) 

03 Lid huishoudkern = echtpaar 

04 Lid huishoudkern = vaste partners 

05 Kind (van huishoudkern) 

06 Vader/moeder 

07 Schoonvader/schoonmoeder 

08 Broer/zus 

09 Schoonbroer(zwager)/schoonzus 

10 Schoonzoon/schoondochter 

11 Kleinkind 

12 Overig: familie of schoonfamilie 

13 Overig: geen familie of schoonfam. 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet of onbekend 

 

EbbAflPosHH 

Positie in het huishouden 

Definitie  

De positie van een persoon in een huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner van dat 

huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

De positie in het huishouden wordt in de vragenlijst vastgesteld. Hierbij worden de 

volgende definities gehanteerd: - Kinderen: Ongehuwde personen in het huishouden 

(buiten de huishoudkern) in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar én ongehuwde kinderen van 

de huishoudkern ouder dan 17 jaar. - Minderjarige kinderen: kinderen in de leeftijd van 0 
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tot en met 17 jaar. - Meerderjarige kinderen: kinderen ouder dan 17 jaar. - Anderen: alle 

personen in het huishouden die niet tot de huishoudkern behoren en geen minderjarige of 

meerderjarige kinderen zijn. - Ouder en/of meerderjarige: lid van de huishoudkern, met 

inwonende minderjarige kinderen. - Alleenstaande ouder: hoofd van het huishouden, 

waarbij geen partner inwoont en waarbij minimaal 1 eigen kind en/of ander persoon jonger 

dan 18 jaar inwoont. - Paar: hoofd van het huishouden en diens partner. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst. 

Toelichting bij het gebruik  

De vastgestelde positie in het huishouden kan afwijken van de positie in het huishouden 

zoals vastgesteld op basis van Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De variabele is 

voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of 

kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Eenpersoonshuishouden 

02 Alleenstaande ouder 

03 Lid van een ouderpaar 

04 Lid van een paar (geen ouder) 

05 Minderjarig kind 0-5 jaar 

06 Minderjarig kind 6-11 jaar 

07 Minderjarig kind 12-17 jaar 

08 Meerderjarig kind 

09 Overig lid van huishouden 

99 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB1POSHH 

positie in het huishouden indeling 1 
 

codelijst 

Waarde  Label 
1 Eenpersoonshuishouden 

2 Alleenstaande ouder 

3 Lid van een ouderpaar 

4 Lid van een paar (geen ouder) 

5 Minderjarige kinderen 

6 Meerderjarig kind 

7 Overig lid van huishouden 

9 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB2POSHH 

positie in het huishouden indeling 2 
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codelijst 

Waarde  Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Alleenstaande ouder 

3 Lid van een ouderpaar 

4 Lid van een paar (geen ouder) 

5 Overig 

9 Weet niet of onbekend 
 

EbbAflLftJngJr 

Leeftijd van het jongste kind in het huishouden 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 0 jaar  

01 1 jaar 

02 2 jaar 

03 3 jaar 

… … 

96 96 jaar 

97 Geen kinderen in huishouden aanwezig 

 

EBBPB2LFTJNGJR 

leeftijd jongste kind in klassen (indeling 2) 
 

Codelijst 

Waarde  Label 

1 0 tot 4 jaar 

2 4 tot 12 jaar 

3 12 tot 18 jaar 

4 18 tot 25 jaar 
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Waarde  Label 

5 25 jaar en ouder 

6 Geen kinderen in het huishouden 

9 Weet niet 

EbbAflNKind0005Jr 

Aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het huishouden 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier het aantal kinderen in het huishouden in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar. 

Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 7 betekent '7 of meer kinderen', de waarde 9 betekent 'Weet niet of onbekend". 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 kinderen 

1 1 kind 

2 2 kinderen 

3 3 kinderen 

4 4 kinderen 

5 5 kinderen 

6 6 kinderen 

7 7 of meer kinderen 

9 Weet niet of onbekend 

EbbAflNKind0611Jr 

Aantal kinderen van 6 tot en met 11 jaar in het huishouden 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier het aantal kinderen in het huishouden in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. 

Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 7 betekent '7 of meer kinderen', de waarde 9 betekent 'Weet niet of onbekend". 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht.  
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Codelijst 

Waarde Label 

0 0 kinderen 

1 1 kind 

2 2 kinderen 

3 3 kinderen 

4 4 kinderen 

5 5 kinderen 

6 6 kinderen 

7 7 of meer kinderen 

9 Weet niet of onbekend 

EbbAflNKind1217Jr 

Aantal kinderen van 12 tot en met 17 jaar in het huishouden 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier het aantal kinderen in het huishouden in de leeftijd van 12 tot en met 17 

jaar. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de 

EBB-vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 7 betekent '7 of meer kinderen', de waarde 9 betekent 'Weet niet of onbekend". 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 kinderen 

1 1 kind 

2 2 kinderen 

3 3 kinderen 

4 4 kinderen 

5 5 kinderen 

6 6 kinderen 

7 7 of meer kinderen 

9 Weet niet of onbekend 

EbbAflNKind18Plus 

Aantal kinderen van 18 jaar of ouder in het huishouden 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden van een specifieke leeftijd 
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Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier het aantal kinderen in het huishouden met een leeftijd van18 jaar en ouder. 

Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 7 betekent '7 of meer kinderen', de waarde 9 betekent 'Weet niet of onbekend". 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 kinderen 

1 1 kind 

2 2 kinderen 

3 3 kinderen 

4 4 kinderen 

5 5 kinderen 

6 6 kinderen 

7 7 of meer kinderen 

9 Weet niet of onbekend 

EBBAFLBBINT 

beroepsbevolking internationale definitie (3-deling) 
 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Werkzame beroepsbevolking 

2 Werkloze beroepsbevolking 

3 Niet beroepsbevolking 

7 Niet van toepassing 
 

EBBPB2BBINT 

beroepsbevolking internationale definitie indeling 2 
 
codelijst 

Waarde  Label 

1 Werkzame beroepsbevolking int. 

2 Niet-werkzame beroepsbevolking int. 

9 Onbekend 

EBBPB3BBINT 

beroepsbevolking internationale definitie indeling 3 
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codelijst 

Waarde  Label 

1 Beroepsbevolking int. 

2 Niet-beroepsbevolking int. 

9 Onbekend 
 

EBBAFLBINDARBINT 

binding met de arbeidsmarkt 
 
codelijst 

Waarde  Label 

110 Werkt >= 1 uur/week, wil meer uren werken (underemployed) 

120 Werkt >= 1 uur/week, wil niet meer uren werken 

210 Werkt niet, beschikbaar, afgelopen 4 weken gezocht (werkloze beroepsbevolking) 

221 Werkt niet, beschikbaar, afgelopen 4 weken niet gezocht, weinig resultaat 

222 Werkt niet, beschikbaar, afgelopen 4 weken niet gezocht, overige redenen 

230 Werkt niet en niet beschikbaar, afgelopen 4 weken wel gezocht 

241 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil wel werken 

242 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil of kan niet werken, zorg 

243 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil of kan niet werken, opleiding 

244 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil of kan niet werken, ouderdom 

245 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil of kan niet werken, ziekte 

246 Geen Werk, niet beschikbaar, niet gezocht, wil of kan niet werken, anders 

997 Niet van toepassing 

 

EBBPB2DUURWERKLOOSHEID 

werkloosheidduur statline indeling 2 

Toelichting bij het gebruik 

De gegevens over werkloosheidsduur zijn verbeterd en de variabelen hebben een nieuwe 

naam gekregen. Het is nu mogelijk om per kwartaal de cijfers uit te splitsen naar meer 

persoonskenmerken en een meer uitgebreide indeling van de werkloosheidsduur. 

Bovendien is de methode nu gelijk aan die van Eurostat. De verbetering is doorgevoerd 

vanaf 2011 en wordt later in 2020 ook voor de voorgaande jaren doorgevoerd. 

 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Korter dan 6 maanden 

2 6 tot 12 maanden 

3 12 tot 24 maanden 

4 24 maanden of langer 

9 Onbekend 

EBBPB4DUURWERKLOOSHEID 

werkloosheidduur statline indeling 3 
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Toelichting bij het gebruik 

De gegevens over werkloosheidsduur zijn verbeterd en de variabelen hebben een nieuwe 

naam gekregen. Het is nu mogelijk om per kwartaal de cijfers uit te splitsen naar meer 

persoonskenmerken en een meer uitgebreide indeling van de werkloosheidsduur. 

Bovendien is de methode nu gelijk aan die van Eurostat. De verbetering is doorgevoerd 

vanaf 2011 en wordt later in 2020 ook voor de voorgaande jaren doorgevoerd.  

Codelijst 

waarde label 

01 Korter dan 1 maand 

02 1 tot 3 maanden 

03 3 tot 6 maanden 

04 6 tot 12 maanden 

05 12 tot 18 maanden 

06 18 tot 24 maanden 

07 2 tot 4 jaar 

08 4 jaren of langer 

99 Onbekend 
 

EbbAlgVerkrijg 

Belemmerd gezondheid het verkrijgen van werk? 

Definitie  

De mate van activiteitenbeperking van een persoon vanwege gezondheidsproblemen. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. Vraagstelling: Denkt persoon door zijn gezondheid 

belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk? 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, sterk 

2 Ja, licht 

3 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

 

EBBAFLAANTWERK 

aantal werkkringen 
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Codelijst 

Waarde  Label 

0 Nul werkkringen 

1 1 Werkkkring 

2 2 of meer (tot 2009: 2) 

3 3 of meer (leeg na 2009) 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 
 

EbbWrkTZelfWrk1 

Werkzaam in zelfde werkkring <werknaam> als vorig peiling? Het betreft hier de eerste 

werkkring van een persoon 

Definitie  

Een persoon is nog werkzaam in dezelfde werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Test of de naam van de werkkring correct is. 

Toelichting bij het gebruik  

Personen jonger dan 15 jaar en personen zonder betaalde werkkring krijgen een waarde 7. 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht.  

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Ja, maar werknaam klopt neit 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

EbbAflPosWrkFlexZZP1 

Positie in de 1e werkkring 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon.Bij positie in de werkkring worden 

werknemers en zelfstandigen onderscheiden. Werknemers worden onderscheiden in:- 

werknemers met een vaste arbeidsrelatie: het arbeidscontract is niet van beperkte duur én 

de werknemer is voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst;- werknemers met 

een flexibele arbeidsrelatie: het arbeidscontract is van beperkte duur én/of de werknemer 
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is niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst.Flexibele arbeidsrelaties worden 

verder onderscheiden in:- Tijdelijke dienstverbanden met vaste uren;- Dienstverbanden 

zonder vaste uren.De groep tijdelijke dienstverbanden met vaste uren wordt verder 

onderscheiden in:- Een tijdelijk dienstverband en vaste uren en bij goed functioneren in 

vaste dienst;- Een meerjarig contract, met vaste uren;- uitzendkracht;- Overige kortdurige 

(<=1 jaar) dienstverbanden met vaste uren.De groep dienstverbanden zonder vaste uren 

wordt onderscheiden in:- vast dienstverband zonder vaste uren (minimum uren contract);- 

tijdelijk dienstverband zonder vaste uren;- oproep en invalkrachten.Zelfstandigen worden 

onderscheiden in:- zelfstandige, eigen bedrijf met personeel: personen die werkzaam zijn 

in eigen bedrijf of praktijk. -zelfstandige, eigen bedrijf zonder personeel, producten: 

personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk, met nadruk maken en verkopen 

van produkten. -zelfstandige, eigen bedrijf zonder personeel, eigen arbeid: personen die 

werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk, overig; - zelfstandige, meewerkende: personen 

die werkzaam zijn in het bedrijf of de praktijk van hun partner of ouders;- overige 

zelfstandige: personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of de 

praktijk of het bedrijf van hun partner of ouders. Uitzendkrachten met een vast contract 

worden ingedeeld bij uitzendkrachten en niet bij werknemers met een vast contract.Dit is 

een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

Personen jonger dan 15 jaar en personen zonder betaalde werkkring krijgen een waarde 97. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 vast dienstverband, vaste uren 

02 Uitzicht op vast, vaste uren 

03 Meerj.tijdelijk dienstv.vaste uren 

04 Ov. tijdelijk dienstv. vaste uren 

05 Uitzendkracht 

06 Oproepkracht of invalkracht 

07 Vast dienstverband zonder vaste uren 

08 Tijdelijk dienstv. zonder vaste uren 

09 Zelfstandige/eigen bedrijf/zonder pers.eigen arbeid 

10 Zelfstandige/eigen bedrijf/zonder pers.producten 

11 Zelfstandige/eigen bedrijf/met personeel 

12 Zelfstandige, meewerkende 

13 Zelfstandige, overig 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB2POSWRKFLEX1 

positie in de 1ste werkkring (indeling 2) 
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codelijst 
Waarde  Label 

1 Werknemers 

2 Zelfstandigen 

9 Geen werkkring of onbekend 
 

EBBPB1POSWRKFLEX1 

positie in de 1ste werkkring (indeling 1) 
codelijst 

Waarde  Label 

1 Vast dienstverband 

2 Flexibel dienstverband 

3 Zelfstandigen 

9 Geen werkkring of onbekend 
 

EBBPB1POSWRKFLEXZZP1 

positie in de 1ste werkkring (statline indeling:1) 
  

Codelijst 

Waarde  Label 

2 Werknemers vaste arbeidsrelatie 

3 Werknemers flexibele arbeidsrelatie 

5 Zelfstandigen met personeel 

6 Zelfstandigen zonder personeel 

7 Meewerkende gezinsleden 

9 Onbekend 
 

EBBPB4POSWRKFLEX1 

positie in de 1ste werkkring (indeling 4) 

 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Vast dienstverband 

2 Flexibel dienstverband 

3 Zelfstandige,werkz. in eigen bedrijf 

4 Zelfstandige,meewerkende 

5 Overig zelfstandig 

9 Geen werkkring of onbekend 
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EbbAflPosWrkFlexZZP2 

Positie in de 2e werkkring 

Definitie  

De positie van een persoon in een werkkring 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de tweede werkkring van een persoon.Bij positie in de werkkring worden 

werknemers en zelfstandigen onderscheiden. Werknemers worden onderscheiden in:- 

werknemers met een vaste arbeidsrelatie: het arbeidscontract is niet van beperkte duur én 

de werknemer is voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst;- werknemers met 

een flexibele arbeidsrelatie: het arbeidscontract is van beperkte duur én/of de werknemer 

is niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst.Flexibele arbeidsrelaties worden 

verder onderscheiden in:- Tijdelijke dienstverbanden met vaste uren;- Dienstverbanden 

zonder vaste uren.De groep tijdelijke dienstverbanden met vaste uren wordt verder 

onderscheiden in:- Een tijdelijk dienstverband en vaste uren en bij goed functioneren in 

vaste dienst;- Een meerjarig contract, met vaste uren;- uitzendkracht;- Overige kortdurige 

(<=1 jaar) dienstverbanden met vaste uren.De groep dienstverbanden zonder vaste uren 

wordt onderscheiden in:- vast dienstverband zonder vaste uren (minimum uren contract);- 

tijdelijk dienstverband zonder vaste uren;- oproep en invalkrachten. Zelfstandigen worden 

onderscheiden in:- zelfstandige, eigen bedrijf met personeel: personen die werkzaam zijn 

in eigen bedrijf of praktijk. -zelfstandige, eigen bedrijf zonder personeel, producten: 

personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk, met nadruk maken en verkopen 

van produkten. -zelfstandige, eigen bedrijf zonder personeel, eigen arbeid: personen die 

werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk, overig; - zelfstandige, meewerkende: personen 

die werkzaam zijn in het bedrijf of de praktijk van hun partner of ouders;- overige 

zelfstandige: personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of de 

praktijk of het bedrijf van hun partner of ouders. Uitzendkrachten met een vast contract 

worden ingedeeld bij uitzendkrachten en niet bij werknemers met een vast contract.Dit is 

een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

Personen jonger dan 15 jaar en personen zonder betaalde werkkring krijgen een waarde 97. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 vast dienstverband, vaste uren 

02 Uitzicht op vast, vaste uren 

03 Meerj.tijdelijk dienstv.vaste uren 

04 Ov. tijdelijk dienstv. vaste uren 

05 Uitzendkracht 

06 Oproepkracht of invalkracht 

07 Vast dienstverband zonder vaste uren 
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Waarde Label 

08 Tijdelijk dienstv. zonder vaste uren 

09 Zelfstandige/eigen bedrijf/zonder pers.eigen arbeid 

10 Zelfstandige/eigen bedrijf/zonder pers.producten 

11 Zelfstandige/eigen bedrijf/met personeel 

12 Zelfstandige, meewerkende 

13 Zelfstandige, overig 

97 Niet van toepassing 

99 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB1POSWRKFLEX2 

Positie in de 2de werkkring (indeling 1) 

Codelijst 

Waarde  Label 

1 Vast dienstverband 

2 Flexibel dienstverband 

3 Zelfstandigen 

9 Geen werkkring of onbekend 
 

EBBPB8URENWERK 

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt (integer) 

EBBPB1URENWERK 

het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt (indeling 1) 

codelijst 

Waarde  Label 

1 0 - 11 uur 

2 12 - 19 uur 

3 20 - 27 uur 

4 28 - 34 uur 

5 35 uur en meer 

9 Weet niet of onbekend 

EBBPB4URENWERK 

het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt (indeling 4) 

codelijst 

Waarde  Label 

1 0 - 11 uur 

2 12 - 23 uur 

3 24 - 34 uur 

4 35 uur en meer 
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Waarde  Label 

9 Weet niet/onbekend 

EbbAflWensWerk 

Meer of minder willen werken 

Definitie  

Aanduiding of een persoon meer of minder wil werken. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is afgeleid uit antwoorden op vragen in de EBB-vragenlijst.Personen die tot 

de werkzame beroepsbevolking behoren wordt gevraagd of zij de wens hebben om meer 

of minder uren per week te gaan werken. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op 

één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

Van deelnemers aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW-ers) en van personen jonger 

dan 15 jaar is niet bekend of ze meer of minder uren willen werken. Zij krijgen code 7. De 

variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB 

jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Meer willen werken 

2 Minder willen werken 

3 Niet meer/minder willen werken 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

EbbAflUrenWens 

Aantal uren meer of minder willen werken 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon meer of minder wil werken. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal uren (per week) dat een persoon meer of minder wil werken. Voor personen die 

meer of minder uren per week willen werken (EbbAflWensWerk = 1 of 2) wordt het aantal 

uren berekend als het verschil tussen de gewenste uren werk per week(EbbAflUrenWil) en 

het feitelijke aantal uren werk per week (EbbAflUrenWerk). Dit is een afgeleide variabele, 

die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst 

Toelichting bij het gebruik  

Alle personen die meer of minder willen werken krijgen bij deze variabele een waarde 

tussen 00 en 93, waarmee het aantal uren wordt aangegeven dat zij meer of minder willen 

werken. Daarnaast kunnen nog een aantal codes voorkomen, te weten: 93 Bovengrens, 93 

uur of meer per week 94 Persoon wil meer werken, aantal uren onbekend 95 Persoon wil 

minder werken, aantal uren onbekend 97 Niet van toepassing De variabele is voor 
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onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of 

kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 0 uren per week 

01 1 uur per week 

02 2 uren per week 

03 3 uren per week 

.. … 

93 93 uur of meer per week 

94 Wil meer werken, uren onbekend 

95 Wil minder werken,  uren onbekend 

97 Niet van toepassing 

EbbAflUrenWil 

Gewenste arbeidsduur per week (in uren) (0..93 uur) 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon wil werken. 

Toelichting bij de definitie  

Vóór 2010 was de afleiding alleen gericht op de niet werkzame beroepsbevolking. Dit is 

een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-

vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

Alle personen krijgen bij deze variabele een waarde tussen 00 en 93, waarmee het aantal 

gewenste werkuren wordt aangegeven. Daarnaast kunnen nog een aantal codes voorkomen, 

te weten: 00 persoon wil 0 uur per week werken 93 persoon wil >= 93 uur per week werk 

94 onbekend tenminste 12 uur per week 95 onbekend minder dan 12 uur per week 96 

onbekend werkzaam >=12 uur per week 97 wil niet werken/niet van toepassing Personen 

jonger dan 15 jaar krijgen een waarde 97. Aan personen ouder dan 75 jaar wordt niet meer 

gevraagd hoeveel uur hij of zij wil werken. Personen van 75 jaar en ouder vallen daarmee 

altijd in de categorieen: - 95 als werkzaam voor minder dan 12 uur; - 96 als werkzaam voor 

12 uur of meer; - 97 als niet werkzaam. Vóór 2010 vielen personen ouder dan 75 jaar en 

werkzaam voor meer dan 12 uur per week in de categorie 94. De variabele is voor 

onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaar- of 

kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 persoon wil 0 uur per week werken 

01 1 uur 

02 2 uren 
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Waarde Label 

03 3 uren 

.. …. 

92 92 uren 

93 persoon wil >= 93 uur per week werk 

94 onbekend tenminste 12 uur per week 

95 onbekend minder dan 12 uur per week 

96 onbekend werkt >= 12 uur per week 

97 wil niet werken/niet van toepassing 

EBBAFLANCIENMND 

aantal maanden werkzaam in eerste werkkring 

codelijst 

Waarde  Label 

0000 Minder dan 1 maand 

0001 1 Maand 

0002 2 Maanden 

0003 3 Maanden 

0004 4 Maanden 

0005 5 Maanden 

0012 1 Jaar 

0013 1 Jaar + 1 Maand 

0014 1 Jaar + 2 Maanden 

….. ….. 

1151 95 Jaar + 11 Maanden 

1152 96 Jaar = Bovengrens 

9997 Niet van toepassing 

9998 Onbekend maar langer dan 1 jaar 

9999 Weet niet of onbekend 

EBBPB1ANCIEN 

ancieniteit statline indeling 1 

codelijst 

Waarde  Label 

1 0 tot 1 jaar 

2 1-5 jaar 

3 5-10 jaar 

4 10-20 jaar 

5 20 jaar en meer 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

9 Weet niet of onbekend 
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EbbWrkAvond 

Werkt tussen 7 uur s avonds en 12 uur s nachts in de eerste werkkring 

Definitie  

Een persoon werkt wel eens op niet reguliere tijden of dagen. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Vraagstelling: De volgende vragen gaan over uw normale werktijden. Werkt u wel eens 's 

avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur 's avonds en 12 uur 's nachts? (Instructie: overuren niet 

meerekenen). 

Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2010 werd deze vraag gesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt de vraag gesteld 

in de tweede peiling. Tot en met 2001 werd deze vraag niet gesteld aan werknemers met 

een baantje van minder dan 4 uur per week. Vanaf 2002 wordt deze vraag aan alle 

werknemers gesteld, ongeacht het aantal uren. Vanaf 2005 is als instructie toegevoegd dat 

overuren niet moeten worden meegerekend. Let op: mutatie regeling werktijden oude naar 

nieuwe jaren is niet vergelijkbaar. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te 

gebruiken in combinatie met het EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, regelmatig 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

 

EbbWrkNacht 

Werkt tussen 12 uur s nachts en 6 uur s morgens in de eerste werkkring 

Definitie  

Een persoon werkt wel eens op niet reguliere tijden of dagen. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Vraagstelling: Werkt u wel eens 's nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 

's morgens? (Instructie: overuren niet meerekenen). 

Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2010 werd deze vraag gesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt de vraag gesteld 

in de tweede peiling. Tot en met 2001 werd deze vraag niet gesteld aan werknemers met 

een baantje van minder dan 4 uur per week. Vanaf 2002 wordt deze vraag aan alle 
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werknemers gesteld, ongeacht het aantal uren. Vanaf 2005 is als instructie toegevoegd dat 

overuren niet moeten worden meegerekend. Let op: mutatie regeling werktijden oude naar 

nieuwe jaren, niet vergelijkbaar. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te 

gebruiken in combinatie met het EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, regelmatig 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

EbbWrkPloegenD 

Ploegendienst? 

Definitie  

Een persoon werkt in ploegendienst. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. Vraagstelling: Werkt persoon in werkkring 1 in 

ploegendienst? 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, gewoonlijk 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

EbbWrkZaterdag 

Persoon werkt wel eens op zaterdag in de eerste werkkring 

Definitie  

Een persoon werkt wel eens op niet reguliere tijden of dagen. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Vraagstelling: Werkt u in deze werkkring wel eens op zaterdag? (Instructie: overuren niet 

meerekenen) 
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Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2010 werd deze vraag gesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt de vraag gesteld 

in de tweede peiling. Tot en met 2001 werd deze vraag niet gesteld aan werknemers met 

een baantje van minder dan 4 uur per week. Vanaf 2002 wordt deze vraag aan alle 

werknemers gesteld, ongeacht het aantal uren. Vanaf 2005 is als instructie toegevoegd dat 

overuren niet moeten worden meegerekend. Let op: mutatie regeling werktijden oude naar 

nieuwe jaren, niet vergelijkbaar. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te 

gebruiken in combinatie met het EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, regelmatig 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

EbbWrkZondag 

Persoon werkt wel eens op zondag in de eerste werkkring 

Definitie  

Een persoon werkt wel eens op niet reguliere tijden of dagen. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Vraagstelling: Werkt u in deze werkkring wel eens op zondag? (Instructie: overuren niet 

meerekenen). 

Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2010 werd deze vraag gesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt de vraag gesteld 

in de tweede peiling. Tot en met 2001 werd deze vraag niet gesteld aan werknemers met 

een baantje van minder dan 4 uur per week. Vanaf 2002 wordt deze vraag aan alle 

werknemers gesteld, ongeacht het aantal uren. Vanaf 2005 is als instructie toegevoegd dat 

overuren niet moeten worden meegerekend. Let op: mutatie regeling werktijden oude naar 

nieuwe jaren, niet vergelijkbaar. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te 

gebruiken in combinatie met het EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, regelmatig 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 
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EbbAflThuiswerk 

Indeling thuiswerk 

Definitie  

Indicatie of een persoon thuis werkt. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaargewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Thuiswerker, uitsluitend thuis 

02 Thuiswerker, meer dan 2 vaste dagen per week 

03 Thuiswerker, 2 vaste dagen per week 

04 Thuiswerker, 1 vaste dag per week 

05 Thuiswerker, geen vaste dagen 

06 Thuiswerker, vaste dagen onbekend 

07 Geen thuiswerker 

97 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

EBBPB1THUISWERK 

indeling voor statline (inderling 1) 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Thuiswerker, uitsluitend thuis 

2 Thuiswerker, vaste dagen per week 

3 Thuiswerker, niet vaste dagen 

4 Geen thuiswerker 

9 Onbekend 
 

EbbWrkOverwerk2 

Moet persoon wel eens overwerken? 

Definitie  

Indicatie of een werknemer overwerk heeft verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. Vraagstelling: Moet persoon wel eens overwerken? 

Personen met betaald werk wordt gevraagd of ze wel eens/regelmatig overwerken. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is beschikbaar vanaf 4-de kwartaal 1999. De variabele is voor onderzoek en 

publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB jaargewicht. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, regelmatig 

2 Ja, soms 

3 Nee 

7 Geen werkkring/niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

EbbWrkOverwerk3 

Heeft persoon vorige week overgewerkt? 

Definitie  

Indicatie of een werknemer overwerk heeft verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele voor de 2e tot en met de 5e peiling. Personen die hebben 

aangegeven dat ze vorige week hebben gewerkt (EbbWrkUrRefWk > 0) wordt gevraagd 

of zij hebben overgewerkt. Vraagstelling: Heeft u vorige week overgewerkt? 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

 

EbbTW1ISCO2008V 

Beroep internationale classificatie eerste werkkring 

Definitie  

Indeling van een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen werkzaam (1 uur of meer) wordt het beroep getypeerd op basis van de 

internationale beroepenclassificatie (ISCO) 2008. Opmerking: Het is de opvolger van de 

ISCO 1988. Voor gebruikers in de beveiligde omgeving is de codelijst te vinden in de folder 

K:\ Utilities\Code_Listings\beroepenclassificatie 
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Codelijst 

Waarde Label 

9997 Niet van toepassing 

9998 Weigert 

9999 Weet niet of onbekend 

BRC2014BEROEPSGROEP 

beroepsgroep van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014. 

Beroepsgroepen zijn gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau de richting van 

de benodigde bekwaamheden te combineren. 

De Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) is een indeling van beroepen die is 

afgeleid van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en 

beter geschikt is voor toepassing van de indeling op nationaal niveau dan de ISCO 2008. 

Vanuit de unit groups (4 digits) van de ISCO 2008 kan geschakeld worden naar 

beroepsgroepen, beroepssegment of de beroepsklassen van de BRC 2014. 

De indeling van de BRC 2014 naar beroepsgroepen is een indeling in 114 groepen.  

Codelijst 

Waarde Label 

0111 Docenten hoger onderwijs en hoogleraren 

0112 Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 

0113 Docenten algemene vakken secundair onderwijs 

0114 Leerkrachten basisonderwijs 

0115 Onderwijskundigen en overige docenten 

0121 Sportinstructeurs 

0131 Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 

0211 Bibliothecarissen en conservatoren 

0212 Auteurs en taalkundigen 

0213 Journalisten 

0214 Beeldend kunstenaars 

0215 Uitvoerend kunstenaars 

0221 Grafisch vormgevers en productontwerpers 

0222 Fotografen en interieurontwerpers 

0311 Adviseurs marketing, public relations en sales 

0321 Vertegenwoordigers en inkopers 

0331 Winkeliers en teamleiders detailhandel 

0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 

0333 Kassamedewerkers 

0334 Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers 

0411 Accountants 

0412 Financieel specialisten en economen 
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Waarde Label 

0413 Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs 

0414 Beleidsadviseurs 

0415 Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling 

0421 Boekhouders 

0422 Zakelijke dienstverleners 

0423 Directiesecretaresses 

0431 Administratief medewerkers 

0432 Secretaresses 

0433 Receptionisten en telefonisten 

0434 Boekhoudkundig medewerkers 

0435 Transportplanners en logistiek medewerkers 

0511 Algemeen directeuren 

0521 Managers zakelijke en administratieve dienstverlening 

0522 Managers verkoop en marketing 

0531 Managers productie 

0532 Managers logistiek 

0533 Managers ICT 

0534 Managers zorginstellingen 

0535 Managers onderwijs 

0536 Managers gespecialiseerde dienstverlening 

0541 Managers horeca 

0542 Managers detail- en groothandel 

0543 Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening 

0551 Managers z.n.d. 

0611 Overheidsbestuurders 

0612 Overheidsambtenaren 

0621 Juristen 

0631 Politie-inspecteurs 

0632 Politie en brandweer 

0633 Beveiligingspersoneel 

0634 Militaire beroepen 

0711 Biologen en natuurwetenschappers 

0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 

0713 Elektrotechnisch ingenieurs 

0714 Architecten 

0721 Technici bouwkunde en natuur 

0722 Productieleiders industrie en bouw 

0723 Procesoperators 

0731 Bouwarbeiders ruwbouw 

0732 Timmerlieden 

0733 Bouwarbeiders afbouw 

0734 Loodgieters en pijpfitters 
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Waarde Label 

0735 Schilders en metaalspuiters 

0741 Metaalbewerkers en constructiewerkers 

0742 Lassers en plaatwerkers 

0743 Automonteurs 

0744 Machinemonteurs 

0751 Slagers 

0752 Bakkers 

0753 Productcontroleurs 

0754 Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders 

0755 Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid 

0761 Elektriciens en elektronicamonteurs 

0771 Productiemachinebedieners 

0772 Assemblagemedewerkers 

0781 Hulpkrachten bouw en industrie 

0811 Software- en applicatieontwikkelaars 

0812 Databank- en netwerkspecialisten 

0821 Gebruikersondersteuning ICT 

0822 Radio- en televisietechnici 

0911 Land- en bosbouwers 

0912 Hoveniers, tuinders en kwekers 

0913 Veetelers 

0921 Hulpkrachten landbouw 

1011 Artsen 

1012 Gespecialiseerd verpleegkundigen 

1013 Fysiotherapeuten 

1021 Maatschappelijk werkers 

1022 Psychologen en sociologen 

1031 Laboranten 

1032 Apothekersassistenten 

1033 Verpleegkundigen (mbo) 

1034 Medisch praktijkassistenten 

1035 Medisch vakspecialisten 

1041 Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 

1051 Verzorgenden 

1111 Reisbegeleiders 

1112 Koks 

1113 Kelners en barpersoneel 

1114 Kappers en schoonheidsspecialisten 

1115 Conciërges en teamleiders schoonmaak 

1116 Verleners van overige persoonlijke diensten 

1121 Schoonmakers 

1122 Keukenhulpen 
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Waarde Label 

1211 Dekofficieren en piloten 

1212 Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens 

1213 Buschauffeurs en trambestuurders 

1214 Vrachtwagenchauffeurs 

1215 Bedieners mobiele machines 

1221 Laders, lossers en vakkenvullers 

1222 Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers 

1311 Overig 

 

BRC2014BEROEPSKLASSE 

beroepsklasse van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014. 

Beroepsklasse refereert aan de eerste 2 cijfers van de classificatie. In het referentieboek 

zijn de codes van de beroepsklassen aangevuld met nullen tot 4 digit. Beroepsklassen zijn 

gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau en de richting van de benodigde 

bekwaamheden vaardigheden te combineren. 

De Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) is een indeling van beroepen die is 

afgeleid van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en 

beter geschikt voor toepassing van de indeling op nationaal niveau dan de ISCO 2008. 

Vanuit de unit groups (4 digits) van de ISCO 2008 kan geschakeld worden naar 

beroepsgroepen, beroepssegment of de beroepsklassen van de BRC 2014. 

De indeling van de BRC 2014 naar beroepsklassen is een indeling in 13 klassen: 

Codelijst: 

Waarde Label 

0100 01-Pedagogische beroepen 

0200 02-Creatieve en taalkundige beroepen 

0300 03-Commerciële beroepen 

0400 04-Bedrijfseconomische en administratieve beroepen 

0500 05-Managers 

0600 06-Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen 

0700 07-Technische beroepen 

0800 08-ICT beroepen 

0900 09-Agrarische beroepen 

1000 10-Zorg en welzijn beroepen 

1100 11-Dienstverlenende beroepen 

1200 12-Transport en logistiek beroepen 

1300 13-Overig 
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BRC2014BEROEPSSEGMENT 

beroepssegment van de beroepenindeling roa-cbs 2014 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014. 

Beroepssegment refereert aan de eerste 3 cijfers van de classificatie. In het referentieboek 

zijn de codes van de beroepsklassen aangevuld met nullen tot 4 digits. Beroepssegmenten 

zijn gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau en de richting van de benodigde 

bekwaamheden vaardigheden te combineren. 

De Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) is een indeling van beroepen die is 

afgeleid van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en 

beter geschikt voor toepassing van de indeling op nationaal niveau dan de ISCO 2008. 

Vanuit de unit groups (4 digits) van de ISCO 2008 kan geschakeld worden naar 

beroepsgroepen, beroepssegment of de beroepsklassen van de BRC 2014. 

De indeling van de BRC 2014 naar beroepssegmenten is een indeling in 41 segmenten: 

Codelijst 

Waarde Label 
0110 011-Docenten 

0120 012-Sportinstructeurs 

0130 013-Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 

0210 021-Auteurs en kunstenaars 

0220 022-Vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 

0310 031-Adviseurs marketing, public relations en sales 

0320 032-Vertegenwoordigers en inkopers 

0330 033-Verkopers 

0410 041-Specialisten bedrijfsbeheer en administratie 

0420 042-Vakspecialisten bedrijfsbeheer en administratie 

0430 043-Administratief personeel 

0510 051-Algemeen directeuren 

0520 052-Managers op administratief en commercieel gebied 

0530 053-Managers productie en gespecialiseerde dienstverlening 

0540 054-Managers horeca, detailhandel en overige diensten 

0550 055-Managers z.n.d. 

0610 061-Overheidsambtenaren en -bestuurders 

0620 062-Juristen 

0630 063-Beveiligingswerkers 

0710 071-Ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische wetenschappen 

0720 072-Vakspecialisten natuur en techniek 

0730 073-Bouwarbeiders 

0740 074-Metaalarbeiders, machinemonteurs 

0750 075-Voedselverwerkende beroepen en overige ambachten 

0760 076-Elektriciens en elektronicamonteurs 
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Waarde Label 
0770 077-Productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers 

0780 078-Hulpkrachten bouw en industrie 

0810 081-Specialisten ICT 

0820 082-Vakspecialisten ICT 

0910 091-Tuinders, akkerbouwers en veetelers 

0920 092-Hulpkrachten landbouw 

1010 101-Artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen 

1020 102-Specialisten op maatschappelijk gebied 

1030 103-Vakspecialisten gezondheidszorg 

1040 104-Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 

1050 105-Verzorgenden 

1110 111-Medewerkers persoonlijke dienstverlening 

1120 112-Schoonmakers en keukenhulpen 

1210 121-Bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines 

1220 122-Hulpkrachten transport en logistiek 

1310 131-Overig 

ISCO2008NIVEAU 

beroepsniveau isco2008 skill level isco2008 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation (ILO). De 

niveau-indeling is gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau van de benodigde 

bekwaamheden vaardigheden te combineren. 

Beroepsniveau geeft de complexiteit en omvang van taken weer die bij een beroep horen. 

De praktische uitwerking van het begrip vaardigheidsniveau gebeurt door toepassing van 

een of meer van de volgende criteria. 

- De aard van het werk in relatie tot de karakteristieke taken bij een beroepsniveau 

- Het voor een goede beroepsuitoefening benodigde opleidingsniveau volgens ISCED97 

De in een verwant beroep opgedane relevante werkervaring en/of on-the-job training. 

De niveaus in de ISCO zijn geoperationaliseerd in termen van de onderwijsniveaus van de 

ISCED97 (International Standard Classification of Education). De ISCO onderscheidt 4 

niveaus.  

Onder beroepsniveau 1 vallen beroepen met eenvoudig en routinematig lichamelijk en 

handmatig werk met gebruik van handgereedschap zoals een spade, of eenvoudige 

elektrische apparaten als een stofzuiger. Taken zijn bijv. schoonmaken, graven, met de 

hand tillen en verplaatsen van materiaal, sorteren, opslaan of met de hand in elkaar zetten 

van goederen (soms met behulp van machines): bedienen van niet-gemotoriseerde 

voertuigen, en fruit plukken en groente oogsten. 
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Voor sommige beroepen op beroepsniveau 1 is het noodzakelijk het basisonderwijs 

(ISCED Level 1) te hebben doorlopen. Voor sommige beroepen kan een korte stage nodig 

zijn. 

Onder beroepsniveau 2 vallen beroepen met taken als het bedienen van machines en 

elektronische apparaten, voertuigen besturen, onderhouden en repareren van elektrische en 

mechanische apparaten en het bewerken, ordenen en opslaan van gegevens. 

Voor vrijwel alle beroepen op dit niveau is het noodzakelijk informatie te kunnen lezen 

zoals veiligheidsvoorschriften, afgehandeld werk te kunnen beschrijven en nauwkeurig 

eenvoudige berekeningen te kunnen uitvoeren. Voor veel beroepen op beroepsniveau 2 zijn 

een gevorderde taal- en rekenvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden vereist. 

Bij sommige beroepen vormen deze vaardigheden het belangrijkste onderdeel van het 

werk. Veel beroepen op dit niveau vereisen een goede handvaardigheid. 

De benodigde kennis en vaardigheden om beroepen op niveau 2 te kunnen uitoefenen 

worden in het algemeen verkregen na het doorlopen van de eerste fase van het voortgezet 

onderwijs (ISCED Level 2). Voor sommige beroepen moet de tweede fase van het 

voortgezet onderwijs zijn doorlopen, waarbij gespecialiseerd beroepsonderwijs en on-the-

job training vaak een belangrijk aspect vormen.  

Onder beroepsniveau 3 vallen beroepen met taken als het uitvoeren van complexe 

technische en praktische taken die een uitgebreide feitenkennis, technische kennis en 

kennis van procedures op een specifiek gebied vereisen.  

Voor beroepen op dit beroepsniveau zijn in het algemeen een uitstekende taal- en 

rekenvaardigheid en goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden noodzakelijk. Tot 

deze vaardigheden behoren het kunnen begrijpen van complexe schriftelijke informatie, 

voorbereiden van feitenverslagen, en omgaan met mensen met problemen.  

De op beroepsniveau 3 benodigde kennis en vaardigheden worden gewoonlijk verkregen 

door voltooiing van een studie van 1-3 jaar in het hoger onderwijs (ISCED Level 5b) na 

het voortgezet onderwijs. In sommige gevallen kan met uitgebreide relevante werkervaring 

en langdurige on-the-job training worden volstaan. 

Onder beroepsniveau 4 vallen beroepen met taken als het uitvoeren het oplossen van 

ingewikkelde problemen en nemen van beslissingen die zijn gebaseerd op een uitgebreide 

theoretische en praktische kennis op een gespecialiseerd gebied. Tot de taken behoren 

onderzoek om kennis op een speciaal gebied te vergroten, diagnose en behandeling van 

ziekte, kennis delen met anderen en het ontwerpen van constructies, machines, 

bouwprojecten en productieprocessen. Beroepen op dit niveau vereisen in het algemeen 

een uitgebreide taal -en rekenvaardigheid, soms op zeer hoog niveau, en uitstekende 

communicatieve vaardigheden. Tot deze vaardigheden behoren meestal het kunnen 

begrijpen van complexe schriftelijke informatie en het kunnen overbrengen van complexe 

ideeën in media als boeken, verslagen en mondelinge presentaties.  
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De voor beroepsniveau 4 vereiste kennis en vaardigheden worden gewoonlijk verkregen 

door een studie van 3-6 jaar in het hoger onderwijs (ISCED Level 5a of hoger). In sommige 

gevallen kan in plaats daarvan worden volstaan met ervaring en on-the-job training . In veel 

gevallen zijn voor het beroep specifieke diploma’s vereist. 

Codelijst 

Waarde Label 
0 Niet in te delen 
1 ISCO-niveau 1 
2 ISCO-niveau 2 
3 ISCO-niveau 3 
4 ISCO-niveau 4 
7 Niet van toepassing 
8 Weigert 
9 Weet niet of onbekend 

ISCO2008MINORGROUP 

minor group isco2008 3digitcode 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation (ILO). Minor 

group refereert aan de eerste drie cijfers van de classificatie. Minor groups zijn gevormd 

door beroepen die overeenkomen in niveau en de richting van de benodigde bekwaamheden 

vaardigheden te combineren. 

Codelijst 

Waarde Label 

000 Armed forces occupations 

010 Commissioned armed forces officers 

011 Commissioned armed forces officers 

020 Non-commissioned armed forces officers 

021 Non-commissioned armed forces officers 

030 Armed forces occupations, other ranks 

031 Armed forces occupations, other ranks 

100 Managers 

110 Chief executives, senior officials and legislators 

111 Legislators and senior officials 

112 Managing directors and chief executives 

120 Administrative and commercial managers 

121 Business services and administration managers 

122 Sales, marketing and development managers 

130 Production and specialised services managers 

131 Production managers in agriculture, forestry and fisheries 

132 Manufacturing, mining, construction, and distribution managers 
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Waarde Label 

133 Information and communications technology service managers 

134 Professional services managers 

140 Hospitality, retail and other services managers 

141 Hotel and restaurant managers 

142 Retail and wholesale trade managers 

143 Other services managers 

200 Professionals 

210 Science and engineering professionals 

211 Physical and earth science professionals 

212 Mathematicians, actuaries and statisticians 

213 Life science professionals 

214 Engineering professionals (excluding electrotechnology) 

215 Electrotechnology engineers 

216 Architects, planners, surveyors and designers 

220 Health professionals 

221 Medical doctors 

222 Nursing and midwifery professionals 

223 Traditional and complementary medicine professionals 

224 Paramedical practitioners 

225 Veterinarians 

226 Other health professionals 

230 Teaching professionals 

231 University and higher education teachers 

232 Vocational education teachers 

233 Secondary education teachers 

234 Primary school and early childhood teachers 

235 Other teaching professionals 

240 Business and administration professionals 

241 Finance professionals 

242 Administration professionals 

243 Sales, marketing and public relations professionals 

250 Information and communications technology professionals 

251 Software and applications developers and analysts 

252 Database and network professionals 

260 Legal, social and cultural professionals 

261 Legal professionals 

262 Librarians, archivists and curators 

263 Social and religious professionals 

264 Authors, journalists and linguists 

265 Creative and performing artists 

300 Technicians and associate professionals 

310 Science and engineering associate professionals 
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Waarde Label 

311 Physical and engineering science technicians 

312 Mining, manufacturing and construction supervisors 

313 Process control technicians 

314 Life science technicians and related associate professionals 

315 Ship and aircraft controllers and technicians 

320 Health associate professionals 

321 Medical and pharmaceutical technicians 

322 Nursing and midwifery associate professionals 

323 Traditional and complementary medicine associate professionals 

324 Veterinary technicians and assistants 

325 Other health associate professionals 

330 Business and administration associate professionals 

331 Financial and mathematical associate professionals 

332 Sales and purchasing agents and brokers 

333 Business services agents 

334 Administrative and specialised secretaries 

335 Regulatory government associate professionals 

340 Legal, social, cultural and related associate professionals 

341 Legal, social and religious associate professionals 

342 Sports and fitness workers 

343 Artistic, cultural and culinary associate professionals 

350 Information and communications technicians 

351 Information and communications technology operations and user support technicians 

352 Telecommunications and broadcasting technicians 

400 Clerical support workers 

410 General and keyboard clerks 

411 General office clerks 

412 Secretaries (general) 

413 Keyboard operators 

420 Customer services clerks 

421 Tellers, money collectors and related clerks 

422 Client information workers 

430 Numerical and material recording clerks 

431 Numerical clerks 

432 Material-recording and transport clerks 

440 Other clerical support workers 

441 Other clerical support workers 

500 Service and sales workers 

510 Personal service workers 

511 Travel attendants, conductors and guides 

512 Cooks 

513 Waiters and bartenders 
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Waarde Label 

514 Hairdressers, beauticians and related workers 

515 Building and housekeeping supervisors 

516 Other personal services workers 

520 Sales workers 

521 Street and market salespersons 

522 Shop salespersons 

523 Cashiers and ticket clerks 

524 Other sales workers 

530 Personal care workers 

531 Child care workers and teachers' aides 

532 Personal care workers in health services 

540 Protective services workers 

541 Protective services workers 

600 Skilled agricultural, forestry and fishery workers 

610 Market-oriented skilled agricultural workers 

611 Market gardeners and crop growers 

612 Animal producers 

613 Mixed crop and animal producers 

620 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 

621 Forestry and related workers 

622 Fishery workers, hunters and trappers 

630 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 

631 Subsistence crop farmers 

632 Subsistence livestock farmers 

633 Subsistence mixed crop and livestock farmers 

634 Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers 

700 Craft and related trades workers 

710 Building and related trades workers, excluding electricians 

711 Building frame and related trades workers 

712 Building finishers and related trades workers 

713 Painters, building structure cleaners and related trades workers 

720 Metal, machinery and related trades workers 

721 Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers 

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades workers 

723 Machinery mechanics and repairers 

730 Handicraft and printing workers 

731 Handicraft workers 

732 Printing trades workers 

740 Electrical and electronic trades workers 

741 Electrical equipment installers and repairers 

742 Electronics and telecommunications installers and repairers 

750 Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers 
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Waarde Label 

751 Food processing and related trades workers 

752 Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers 

753 Garment and related trades workers 

754 Other craft and related workers 

800 Plant and machine operators, and assemblers 

810 Stationary plant and machine operators 

811 Mining and mineral processing plant operators 

812 Metal processing and finishing plant operators 

813 Chemical and photographic products plant and machine operators 

814 Rubber, plastic and paper products machine operators 

815 Textile, fur and leather products machine operators 

816 Food and related products machine operators 

817 Wood processing and papermaking plant operators 

818 Other stationary plant and machine operators 

820 Assemblers 

821 Assemblers 

830 Drivers and mobile plant operators 

831 Locomotive engine drivers and related workers 

832 Car, van and motorcycle drivers 

833 Heavy truck and bus drivers 

834 Mobile plant operators 

835 Ships' deck crews and related workers 

900 Elementary occupations 

910 Cleaners and helpers 

911 Domestic, hotel and office cleaners and helpers 

912 Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers 

920 Agricultural, forestry and fishery labourers 

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 

930 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 

931 Mining and construction labourers 

932 Manufacturing labourers 

933 Transport and storage labourers 

940 Food preparation assistants 

941 Food preparation assistants 

950 Street and related sales and service workers 

951 Street and related service workers 

952 Street vendors (excluding food) 

960 Refuse workers and other elementary workers 

961 Refuse workers 

962 Other elementary workers 

997 Niet van toepassing 

998 Weigert 
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Waarde Label 

999 Weet niet of onbekend 

 

ISCO2008SUBMAJORGROUP 

submajor group isco2008 2digitcode 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation (ILO). Sub-

major group refereert aan de eerste twee cijfers van de classificatie. Sub-major groups zijn 

gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau en de richting van de benodigde 

bekwaamheden vaardigheden te combineren. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Armed forces occupations 

01 Commissioned armed forces officers 

02 Non-commissioned armed forces officers 

03 Armed forces occupations, other ranks 

10 Managers 

11 Chief executives, senior officials and legislators 

12 Administrative and commercial managers 

13 Production and specialised services managers 

14 Hospitality, retail and other services managers 

20 Professionals 

21 Science and engineering professionals 

22 Health professionals 

23 Teaching professionals 

24 Business and administration professionals 

25 Information and communications technology professionals 

26 Legal, social and cultural professionals 

30 Technicians and associate professionals 

31 Science and engineering associate professionals 

32 Health associate professionals 

33 Business and administration associate professionals 

34 Legal, social, cultural and related associate professionals 

35 Information and communications technicians 

40 Clerical support workers 

41 General and keyboard clerks 

42 Customer services clerks 

43 Numerical and material recording clerks 

44 Other clerical support workers 

50 Service and sales workers 

51 Personal service workers 



  

 

Microdata Services 

 

documentatie EBBnw       `                                   64 

52 Sales workers 

53 Personal care workers 

54 Protective services workers 

60 Skilled agricultural, forestry and fishery workers 

61 Market-oriented skilled agricultural workers 

62 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 

63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 

70 Craft and related trades workers 

71 Building and related trades workers, excluding electricians 

72 Metal, machinery and related trades workers 

73 Handicraft and printing workers 

74 Electrical and electronic trades workers 

75 Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers 

80 Plant and machine operators, and assemblers 

81 Stationary plant and machine operators 

82 Assemblers 

83 Drivers and mobile plant operators 

90 Elementary occupations 

91 Cleaners and helpers 

92 Agricultural, forestry and fishery labourers 

93 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 

94 Food preparation assistants 

95 Street and related sales and service workers 

96 Refuse workers and other elementary workers 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet of onbekend 
 

ISCO2008MAJORGROUP 

major group isco2008 1digitcode 

De plaats in de indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation (ILO). Major 

group refereert aan het eerste cijfer van de classificatie. Major groups zijn gevormd door 

beroepen die overeenkomen in niveau en de richting van de benodigde bekwaamheden 

vaardigheden te combineren. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Armed forces occupations 

01 Managers 

02 Professionals 

03 Technicians and associate professionals 
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04 Clerical support workers 

05 Service and sales workers 

06 Skilled agricultural, forestry and fishery workers 

07 Craft and related trades workers 

08 Plant and machine operators, and assemblers 

09 Elementary occupations 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet of onbekend 
 

EbbTW1SBI2008V 

Bedrijfsclassificatie 2008 eerste werkkring 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen met betaald werk (1 uur of meer) wordt het bedrijf van de eerste 

werkkring getypeerd op basis van de publicatie standaard bedrijfsindeling 2008 

(SBI2008VJJJJ). Zie de codelijst in de beveiligde omgeving 

Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\EbbTWSBI2008V.sps. 

SBI2008VPBL38 

publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline 

codelijst 

Waarde Label 

01 A Landbouw, bosbouw en visserij 

02 B Delfstoffenwinning 

03 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 

04 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 

05 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 

06 19 Aardolie-industrie 

07 20 Chemische industrie 

08 21 Farmaceutische industrie 

09 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 

10 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 

11 26 Elektrotechnische industrie 

12 27 Elektrische apparatenindustrie 

13 28 Machine-industrie 

14 29-30 Transportmiddelenindustrie 

15 31-33 Overige industrie en reparatie 

16 35 Energiebedrijven 

17 E Waterbedrijven en afvalbeheer 
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Waarde Label 

18 F Bouwnijverheid 

19 G Handel 

20 H Vervoer en opslag 

21 I Horeca 

22 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 

23 61 Telecommunicatie 

24 62-63 IT- en informatiedienstverlening 

25 K Financiële dienstverlening 

26 L Verhuur en handel van onroerend goed 

27 69-71 Management- en technisch advies 

28 72 Research 

29 73-75 Reclame, design, overige diensten 

30 N Verhuur en overige zakelijke diensten 

31 O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 

32 P Onderwijs 

33 86 Gezondheidszorg 

34 87-88 Zorg en welzijn 

35 R Cultuur, sport en recreatie 

36 S Overige dienstverlening 

37 T Huishoudens 

38 U Extraterritoriale organisaties 

99 Onbekend 

SBI2008VPBL21 

publicatiegroep sbi2008 21-klassen statline 

codelijst 

Waarde Label 

01 A Landbouw, bosbouw en visserij 

02 B Delfstoffenwinning 

03 C Industrie 

04 D Energievoorziening 

05 E Waterbedrijven en afvalbeheer 

06 F Bouwnijverheid 

07 G Handel 

08 H Vervoer en opslag 

09 I Horeca 

10 J Informatie en communicatie 

11 K Financiële dienstverlening 

12 L Verhuur en handel van onroerend goed 

13 M Specialistische zakelijke diensten 

14 N Verhuur en overige zakelijke diensten 
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15 O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 

16 P Onderwijs 

17 Q Gezondheids- en welzijnszorg 

18 R Cultuur, sport en recreatie 

19 S Overige dienstverlening 

20 T Huishoudens 

21 U Extraterritoriale organisaties 

99 Onbekend 

 

 

SBI2008VPBL10 

publicatiegroep sbi2008 10-klassen statline 

codelijst 

Waarde Label 

01 A Landbouw, bosbouw en visserij 

02 B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 

03 F Bouwnijverheid 

04 G-I Handel, vervoer en horeca 

05 J Informatie en communicatie 

06 K Financiële dienstverlening 

07 L Verhuur en handel van onroerend goed 

08 M-N Zakelijke dienstverlening 

09 O-Q Overheid en zorg 

10 R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 

99 Onbekend 

 

SBI2008VPBL4 

publicatiegroep sbi2008 4-klassen statline 

codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 Landbouw,bosbouw en visserij 

2 Nijverheid 

3 Commerciële dienstverlening 

4 Niet-commerciële dienstverlening 

9 Onbekend 
 

EbbTW2SBI2008V 

Bedrijfsclassificatie 2008 tweede werkkring 
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Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen met betaald werk (1 uur of meer) wordt het bedrijf van de tweede 

werkkring getypeerd op basis van de publicatie standaard bedrijfsindeling 2008 

(SBI2008VJJJJ). Zie de codelijst in de beveiligde omgeving 

Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\EbbTWSBI2008V.sps. 

EbbTypCtoHB2016V 

Code type opleiding (2016) van de hoogstbehaalde opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Vanaf het vierde kwartaal van 2012 wordt opleidingsniveau van de hoogste behaalde 

opleiding getypeerd op basis van de Code type opleiding. Voorafgaand aan het vierde 

kwartaal van 2012 werd van personen worden tot maximaal zes (zeven als persoon op 

moment van enquête in het onderwijs zit) opleidingen naar het basisonderwijs uitgevraagd. 

Per opleiding wordt vastgesteld het opleidingsnummer (het niveau en richting van de 

opleiding) als mede of men succesvol deze opleiding heeft afgerond. Op basis van deze 

maximaal 7 opleidingen wordt de hoogst behaalde opleiding bepaald. Het actueel 

onderwijs telt mee omdat een persoon al wel een deelcertificatie zoals de propedeuse 

succesvol kan hebben afgerond. Via een indeling schema wordt het opleidingsnummer 

omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle gewenst bekende 

onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code type opleiding (5 

posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 (=niveau en 

subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en wordt gebruikt voor de toekenning van de codes 

voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer van drie 

posities. Dit referentieboek is in de beveiligde microdata omgeving te vinden in de folder 

K: \Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\CTOREFVV 

OPLNIVSOI2016AGG3HB 

opleidingsniveau hoogst behaald 8-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

--- Onbekend 

110 Basisonderwijs z.n.d. 

111 Basisonderwijs 

120 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 z.n.d. 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 
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210 Havo, vwo, mbo z.n.d. 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

310 Hbo-, wo-bachelor z.n.d. 

311 Hbo-, wo-bachelor 

320 Hbo-, wo-master, doctor z.n.d. 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

999 Weet niet of onbekend 

 

OPLNIVSOI2016AGG2HB 

opleidingsniveau hoogst behaald 5-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

-- Onbekend 

10 Laag z.n.d. 

11 Basisonderwijs 

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

20 Middelbaar z.n.d. 

21 Havo, vwo, mbo 

30 Hoog z.n.d. 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

99 Weet niet of onbekend 

 

OPLNIVSOI2016AGG1HB 

opleidingsniveau hoogst behaald 3-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

- Onbekend 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

9 Weet niet of onbekend 
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STARTKW 

startkwalificatie(op basis van hoogste behaald) 

codelijst 

Waarde  Label 

- Onbekend 

0 Niet in bezit van startkwalificatie 

1 In bezit van startkwalificatie 

9 Weet niet of onbekend 

 

ISCED2011SUBCATEGORYHB 

indeling naar niveau, gerichtheid, duur en bestemming hoogst behaald onderwijs volgens 

isced2011 

codelijst 

Waarde Label 

010 never attended an educational programme 

030 some primary education (without level completion) 

100 primary including recognized successful completion of a lower 
secondary programme insufficient for level completion or p 

244 lower secondary - general - level completion, with direct access to upper 
secondary 

253 lower secondary - vocational - level completion, without direct access to 
upper secondary 

254 lower secondary - vocational - level completion, with direct access to 
upper secondary 

344 upper secondary - general - level completion, with direct access to 
tertiary 

353 upper secondary - vocational - level completion, without direct access to 
tertiary 

354 upper secondary - vocational - level completion, with direct access to 
tertiary 

444 post-secondary non-tertiary - general - level completion, with direct 
access to tertiary education 

453 post-secondary non-tertiary - vocational - level completion, without 
direct access to tertiary education 

550 short cycle tertiary - vocational 

640 bachelor or equivalent - academic 

650 bachelor or equivalent - professional 

660 bachelor or equivalent - orientation unspecified 

740 master or equivalent - academic 

750 master or equivalent - professional 
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Waarde Label 

760 master or equivalent - orientation unspecified 

840 doctoral or equivalent - academic 

999 unknown 

 

ISCED2011CATEGORYHB 

indeling naar niveau en gerichtheid hoogst behaald onderwijs volgens isced2011 

codelijst 

Waarde Label 
01 never attended an educational programme 

03 some primary education (without level completion) 

10 primary 

24 lower secondary - general 

25 lower secondary - vocational 

34 upper secondary - general 

35 upper secondary - vocational 

44 post-secondary non-tertiary - general 

45 post-secondary non-tertiary - vocational 

54 short cycle tertiary - general 

55 short cycle tertiary - vocational 

64 bachelor or equivalent - academic 

65 bachelor or equivalent - professional 

66 bachelor or equivalent - orientation unspecified 

74 master or equivalent - academic 

75 master or equivalent - professional 

76 master or equivalent - orientation unspecified 

84 doctoral or equivalent - academic 

99 unknown 

 

ISCED2011LEVELHB 

indeling naar niveau hoogst behaald onderwijs volgens isced2011 in 9 categorieën 

codelijst 

Waarde Label 
0 less than primary 

1 primary 

2 lower secondary 

3 upper secondary 

4 post-secondary non-tertiary 

5 short cycle tertiary 

6 bachelor or equivalent 
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Waarde Label 
7 master or equivalent 

8 doctoral or equivalent 

9 unknown 

 

EbbTypISCEDFIELDHB2013V 

Richting van de hoogst behaalde opleiding ISCED FIELD (2013) 

Definitie  

De opleidingsrichting van een gevolgde opleiding. 

Toelichting bij de definitie  

Opleidingsrichting van de hoogst behaalde opleiding getypeerd op basis van de 

internationale onderwijsclassificatie ISCED indeling 2013. 

 
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEINDNL 

iscedf2013 richting publicatie indeling 11 groepen 

codelijst 

Waarde Label 

0000 algemeen 

0100 onderwijs 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 

0400 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 

0600 informatica 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 

0800 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 

0900 gezondheidszorg en welzijn 

1000 dienstverlening 

9999 Weet niet/weigert/onbekend 
 

EbbTypCtoHG2016V 

Code type opleiding (2016) van de hoogstgevolgde opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Vanaf het vierde kwartaal van 2012 wordt opleidingsniveau van de hoogste gevolgde 

opleiding getypeerd op basis van de Code type opleiding. Voorafgaand aan het vierde 

kwartaal van 2012 werd van personen worden tot maximaal zes(zeven als persoon op 
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moment van enquête in het onderwijs zit) opleidingen naar het basisonderwijs uitgevraagd. 

Per opleiding wordt vastgesteld het opleidingsnummer (het niveau en richting van de 

opleiding) als mede of men succesvol deze opleiding heeft afgerond. Op basis van deze 

maximaal 7 opleidingen wordt de hoogst gevolgde opleiding bepaald. Het actueel 

onderwijs telt mee omdat een persoon al wel een deelcertificatie zoals de propedeuse 

succesvol kan hebben afgerond. Via een indelingschema wordt het opleidingsnummer 

omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle gewenst bekende 

onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code type opleiding (5 

posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 (=niveau en 

subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en wordt gebruikt voor de toekenning van de codes 

voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer van drie 

posities. Dit referentieboek is in de beveiligde microdata omgeving te vinden in de folder 

K: \Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\CTOREFVV 

 

OPLNIVSOI2016AGG3HG 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 8-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

--- Onbekend 

110 Basisonderwijs z.n.d. 

111 Basisonderwijs 

120 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 z.n.d. 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 

210 Havo, vwo, mbo z.n.d. 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

310 Hbo-, wo-bachelor z.n.d. 

311 Hbo-, wo-bachelor 

320 Hbo-, wo-master, doctor z.n.d. 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

999 Weet niet of onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG2HG 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 5-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

-- Onbekend 

10 Laag z.n.d. 
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Waarde Label  

11 Basisonderwijs 

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

20 Middelbaar z.n.d. 

21 Havo, vwo, mbo 

30 Hoog z.n.d. 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

99 Weet niet of onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG1HG 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 3-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

- Onbekend 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

9 Weet niet of onbekend 

EbbTypCtoACT2016V 

Code type opleiding (2016) van de actueel opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Van personen in onderwijs wordt het onderwijsniveau van de opleiding bepaald. Vanaf het 

vierde kwartaal van 2012 wordt getypeerd op basis van de Code type opleiding. 

Voorafgaand aan het vierde kwartaal van 2012 werd dit getypeerd op het 

opleidingsnummer (het niveau en richting van de opleiding). Via een indelingschema wordt 

het opleidingsnummer omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle 

gewenst bekende onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code 

type opleiding (5 posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 

(=niveau en subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en Wordt gebruikt voor de toekenning 

van de codes voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer 

van drie posities. Dit referentieboek is in de beveiligde microdata omgeving te vinden in 

de folder K: \Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\CTOREFVV. 
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OPLNIVSOI2016AGG3ACT 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 8-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

--- Onbekend 

110 Basisonderwijs z.n.d. 

111 Basisonderwijs 

120 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 z.n.d. 

121 Vmbo-b/k, mbo1 

122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 

210 Havo, vwo, mbo z.n.d. 

211 Mbo2 en mbo3 

212 Mbo4 

213 Havo, vwo 

310 Hbo-, wo-bachelor z.n.d. 

311 Hbo-, wo-bachelor 

320 Hbo-, wo-master, doctor z.n.d. 

321 Hbo-, wo-master, doctor 

999 Weet niet of onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG2ACT 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 5-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

-- Onbekend 

10 Laag z.n.d. 

11 Basisonderwijs 

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

20 Middelbaar z.n.d. 

21 Havo, vwo, mbo 

30 Hoog z.n.d. 

31 Hbo-, wo-bachelor 

32 Hbo-, wo-master, doctor 

99 Weet niet of onbekend 

OPLNIVSOI2016AGG1ACT 

opleidingsniveau actueel & gevolgd 3-deling (publicatie) 

codelijst 

Waarde Label  

- Onbekend 

1 Laag 
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Waarde Label  

2 Middelbaar 

3 Hoog 

9 Weet niet of onbekend 

EbbAflEducstatRE 

Afleiding: Educstat 

Definitie  

Een persoon volgt regulier onderwijs. 

Toelichting bij de definitie  

Voor een persoon wordt vastgesteld of hij of zij in de afgelopen 4 weken onderwijs heeft 

gevolgd. Zo ja, dan wordt vastgesteld of het ging om een korte opleiding/cursus of om een 

lange opleiding. Dit laatste wordt aangeduid als regulier onderwijs. Indien is vastgesteld 

dat een persoon regulier onderwijs volgt of heeft gevolgd in de vier weken voorafgaand 

aan het interview, dan geldt hij/zij als onderwijs volgend. Een persoon die in de afgelopen 

vier weken geen regulier onderwijs volgde, maar wel recent in het regulier onderwijs zat 

en tevens heeft aangegeven in de nabije toekomst terug te keren naar het regulier onderwijs, 

worden gerekend tot de categorie: In regulier onderwijs maar op vakantie. Alle andere 

personen worden gerekend tot de categorie: niet in het reguliere onderwijs. Dit is een 

afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst.  

Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2006 werd in de oorspronkelijke Educstat variabele niet vastgesteld of iemand op 

vakantie was. In de variabele EbbAflEducstatRe is op basis van de panelgegevens uit de 

EBB dit gegeven wel bepaald. Personen jonger dan 15 jaar krijgen de waarde 7. De 

variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het EBB 

jaar- of kwartaalgewicht. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 In regulier onderwijs 

2 Niet in regulier onderwijs 

3 In regulier onderwijs op vakantie 

7 Niet van toepassing 

9 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB1EDUCSTATRE 

publicatie indeling educstat 

codelijst 

Waarde Label 

1 In regulier onderwijs(incl.vakantie) 
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2 Niet in regulier onderwijs 

9 Weet niet of onbekend 
 

EBBAFLCOURATTRE 

volgt (of in de afgelopen 4 weken) een kort cursus of opleiding 

codelijst 

Waarde Label 
1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

EbbAflVSV 

Voortijdig Schoolverlater 

Definitie  

Is een persoon een voortijdig schoolverlater? 

Toelichting bij de definitie  

Kenmerk dat aangeeft of een persoon een voortijdig schoolverlater is, nog onderwijs volgt 

of het onderwijs verlaten heeft met een startkwalificatie. Deelnemers die een jaar na het 

peilmoment het bekostigd onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten, worden 

gezien als voortijdig schoolverlaters. Een voortijdig schoolverlater is persoon 18-26 jaar 

oud, volgt geen voltijd onderwijs en heeft geen startkwalificatie. Is de persoon 18-26 jaar 

oud, volgt geen onderwijs en heeft een startkwalificatie dan is de persoon geen voortijdig 

schoolverlater. Overige personen gelden als niet van toepassing. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst.  

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet of onbekend 

 

EBBPB1VSV 

voortijdig schoolverlaters: int. statline indeling nr1 

codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 
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Waarde Label 

2 Nee 

9 Onbekend 

 

EBBAFLMIJPOS 

afleiding maatschappelijke positie 

codelijst 

Waarde Label 

01 Betaald werkend 

02 Werkloos 

03 Vrijwillig(st)er 

04 Arbeidsongeschikt 

05 Scholier/student 

06 Huisman/vrouw 

07 Gepensioneerd / vut 

08 Geen van deze 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet of onbekend 

 

GWUPBL 

Registratie als werkzoekende bij UWV (GWU) 

codelijst 

Waarde Label 

1 Ingeschreven GWU met WW 

2 Ingeschreven GWU excl. WW 

3 Niet ingeschreven GWU 

 

Definitie 

Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met 

een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, 

WAOuitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een 

actief cv op werk.nl hebben 
 

 

INHENQ 

Waarde Label 

1 Particulier huishouden met waargenomen inkomen 
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2 Overig huishouden 

3 Niet gekoppeld 

INPPERSINK 

15 Persoonlijk inkomen 

Definitie  

Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een 

persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering 

inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van 

kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in mindering 

gebracht. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

INPPERSBRUT 

Persoonlijk bruto inkomen. 

Definitie  

Het persoonlijk primair inkomen verhoogd met ontvangen overdrachten. 

Toelichting bij de definitie  

Het persoonlijk bruto inkomen verschilt van de definitie van het bruto inkomen van het 

huishouden. In het bruto inkomen van het huishouden worden inkomen uit vermogen, 

kinderbijslag, kind gebonden budget en ontvangen gebonden overdrachten zoals 

huurtoeslag ook meegeteld. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

INPPERSPRIM 

Persoonlijk primair inkomen. 

Definitie  

Het persoonlijk primair inkomen bevat het bruto-inkomen van een persoon uit arbeid en uit 

eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- 

en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen), tantième en de 

beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura zoals de 

waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen 

uit eigen onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid 

en ondernemingsvermogen. 

Toelichting bij de definitie  
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Het persoonlijk primair inkomen verschilt van de definitie van primair inkomen van het 

huishouden. In het primair inkomen van het huishouden wordt ook inkomen uit vermogen 

meegeteld. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

INHGESTINKH 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor de omvang en 

samenstelling van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het gestandaardiseerd inkomen is gelijk aan het besteedbaar huishoudensinkomen gedeeld 

door de equivalentiefactor van het huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Het gestandaardiseerd inkomen kan gezien worden als een maatstaf voor de welvaart van 

huishoudens. De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden 

onbekend is. 

EbbAflGemcWrkAJJJJ 

Gemeentecode werkadres eerste werkkring volgens indeling betreffende jaar. 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Voor alle werkzame personen 

(betaald werk van 1 uur of meer per week) wordt gevraagd naar het werkadres. De 

gemeentenaam wordt gehercodeerd naar de gemeentecode (of buitenland) van het 

betreffende enquêtejaar. Personen die geen gemeentecode werkadres hebben opgegeven, 

omdat ze werkzaam zijn op het woonadres, krijgen de gemeentecode toegekend van de 

woongemeente. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere 

variabelen uit de EBB-vragenlijst. Zie de externe link voor het exacte afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

In de oude afleiding staat bij populatie: alle personen van 14 jaar en ouder die werkzaam 

zijn voor 4 uur of meer per week in de eerste werkkring. In de nieuwe vragenlijst wordt het 

blok gesteld aan iedereen met betaald werk en EbbAflUrenWerk > 0. Tot 2010 werd woon-

werk verkeer vastgesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt woon-werk verkeer 

vastgesteld in de 2 peiling. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken 

in combinatie met het EBB jaargewicht. 
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EBBAFLONDFORM 

volgt (niet-)formeel onderwijs of geen onderwijs in de afgelopen vier weken 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Volgt formeel onderwijs 

2 Volgt niet-formeel onderwijs 

3 Volgt geen onderwijs 

 

EBBAFLOPLRICHTACT 

opleidingsrichting actuele opleiding 
Codelijst 

Waarde  Label 

0011 algemeen 

0021 basiseducatie, alfabetisering 

0031 persoonlijke ontplooiing 

0111 onderwijskunde 

0112 opleiding kleuterleidsters 

0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en basiseducatie 

0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 

0210 kunst 

0211 audiovisuele techniek en mediaproductie 

0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving 

0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 

0214 kunstnijverheid 

0215 muziek en theater 

0221 theologie, levensbeschouwing 

0222 geschiedenis, archeologie 

0223 filosofie en ethiek 

0231 vreemde talen 

0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 

0311 economie en econometrie 

0312 politicologie en maatschappijwetenschappen 

0313 psychologie 

0314 sociologie en culturele wetenschappen 

0321 journalistiek 

0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening 

0410 bedrijfskunde en administratie 

0411 financieel management en fiscaal recht 

0412 financiële dienstverlening 

0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 
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Waarde  Label 

0414 marketing en public relations 

0415 secretariële en administratieve ondersteuning 

0416 groothandel en detailhandel 

0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 

0421 recht 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 

0511 biologie 

0512 biochemie 

0521 milieu 

0522 natuurbeheer 

0531 scheikunde 

0532 aardwetenschappen 

0533 natuurkunde 

0541 wiskunde 

0542 statistiek 

0611 computergebruik 

0612 ontwerp en beheer van database en netwerken 

0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse 

0619 informatica overig 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 

0710 techniek en technische dienstverlening 

0711 scheikundige technologie en procestechniek 

0712 milieubescherming en milieutechnologie 

0713 elektro- en energietechniek 

0714 elektronica en industriële automatisering 

0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 

0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 

0721 levensmiddelentechnologie 

0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 

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

0724 delfstofwinning 

0731 architectuur en stedebouwkunde 

0732 bouwkunde en civiele techniek 

0810 landbouw 

0811 landbouw en veeteelt 

0812 tuinbouw 

0821 bosbouw 

0831 visserij 

0841 diergeneeskunde en -verzorging 

0900 gezondheidszorg en welzijn 

0910 gezondheidszorg 

0911 tandheelkunde 
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Waarde  Label 

0912 geneeskunde 

0913 verpleeg- en verloskunde 

0914 medische diagnostiek en medische technologie 

0915 therapie en revalidatie 

0916 farmacie 

0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 

0919 gezondheidszorg overig 

0920 welzijn 

0921 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en gezinszorg 

0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 

0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

1000 dienstverlening 

1011 huishoudkunde, facilitiare dienstverlening en reiniging 

1012 schoonheids- en haarverzorging 

1013 horeca 

1014 sport 

1015 toerisme en vrijetijdsbesteding 

1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 

1022 veiligheid op het werk en ergonomie 

1031 krijgsmacht 

1032 openbare orde en veiligheid 

1041 transport en logistiek 

9999 onbekend of niet gespecifieerd 
 

EBBPB1DUURWERKLOOSHEID 

werkloosheidduur statline indeling 1 

Toelichting bij het gebruik 

De gegevens over werkloosheidsduur zijn verbeterd en de variabelen hebben een nieuwe 

naam gekregen. Het is nu mogelijk om per kwartaal de cijfers uit te splitsen naar meer 

persoonskenmerken en een meer uitgebreide indeling van de werkloosheidsduur. 

Bovendien is de methode nu gelijk aan die van Eurostat. De verbetering is doorgevoerd 

vanaf 2011 en wordt later in 2020 ook voor de voorgaande jaren doorgevoerd. 

 

codelijst 

Waarde  Label 

1 Korter dan 12 maanden (= kortdurig) 

2 12 maanden of langer (= langdurig) 

9 Onbekend 
 

EbbAflGrKlVst1 

Omvang van het bedrijf (1e werkkring) 

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. 

EbbAflGrKlVst2 

Omvang van het bedrijf (2e werkkring) 

Definitie  

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. 

EbbAflGrKlVest1 

Grootteklasse van de vestiging 1e werkkring 

Definitie  

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft de grootteklasse aan van de vestiging van het bedrijf waar een persoon 

werkt. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de 

EBB-vragenlijst. Zie de externe link voor het exacte afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

De grootteklasse van het bedrijf heeft betrekking op de eerste werkkring van een persoon. 

De grootteklasse is (voor de EBB) afgeleid van het aantal werknemers, zoals aangegeven 

door de respondent. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in 

combinatie met het EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbAflMaand 

Maand 

Definitie  

De periode waartoe de respons van een vragenlijst behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt elke maand een vast aantal adressen 

getrokken. Per adres vindt een aantal contactpogingen plaats. Deze contactpogingen 

kunnen buiten de maand vallen waarvoor het adres is getrokken. Voor de bepaling van 

kwartaal- en jaarcijfers worden de adressen gerekend tot maand waartoe ze in de steekproef 

horen. De enquêtedatum kan buiten het desbetreffende kwartaal liggen. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst. Zie de 

externe link voor het exacte afleidingsschema. 
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EbbGewJaarGewichtP4A 

Jaargewicht peiling 4 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van de vierde peiling. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 
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EbbGewJaarGewichtP5A 

Jaargewicht peiling 5 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen op basis 

van de vijfde peiling. Zie de externe link voor meer informatie over de weging. 

EbbGewKwartaalGewichtPoshhA 

KwartaalGewicht versie 2015 tbv huishoudens 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen kwartaalschattingen 

m.b.t. huishoudensamenstelling en positie in het huishoudens. 

EbbGewJaarGewichtPoshhA 

Jaargewicht versie 2015 

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  

Dit gewicht dient gebruikt te worden voor het maken van gewogen jaarschattingen m.b.t. 

huishoudensamenstelling en positie in het huishoudens. 

EbbAflNOudersB 

Aantal ouders in buitenland geboren 

Definitie  

Aantal ouders van een persoon die in het buitenland zijn geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Via koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt vastgesteld of één 

of beide ouders van de onderzoekspersoon in het buitenland zijn geboren. Voor personen 

die niet met de GBA koppelen, wordt dit op basis van het in de Enquête Beroepsbevolking 

waargenomen geboorteland van de onderzoekspersoon en het geboorteland van zijn of haar 
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ouders bepaald. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere 

variabelen uit de EBB-vragenlijst. Zie de externe link voor het exacte afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EBBPB1GEBLAND 

Indeling 1 van persoon naar geboorteland en aantal ouders geboren buitenland tbv Statline 

Toelichting 

Personen geboren in Nederland worden verder uitgesplitst op basis van aantal ouders 

geboren in  het buitenland. Personen geboren in buitenland worden niet verder uitgesplist. 

EBBPB2GEBLAND 

Indeling 2 van persoon naar geboorteland en aantal ouders geboren buitenland tbv Statline  

Toelichting 

Personen geboren in Nederland worden verder uitgesplitst op basis van aantal ouders 

geboren in  het buitenland. Personen geboren in buitenland worden niet verder uitgesplist 

naar ouders. 

EbbAflHerkomstland 

Land van herkomst volgens BRP 

Definitie  

Land of gebied waarin een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Het land van herkomst van een persoon wordt vastgesteld door koppeling met de 

Gemeentelijke Basisadministratie (BRP). Voor niet verrinde personen wordt het land van 

herkomst overgenomen, zoals vastgesteld in de enquête. Vóór 2001 werd het land van 

herkomst volledig gebaseerd op de enquêtegegevens van de EBB. Dit is een afgeleide 

variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de EBB-vragenlijst en/of de 

Gemeentelijke Basisadministratie (BRP). Zie de externe link voor het exacte 

afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor publicaties over herkomst op basis van de EBB-populatie, is het verplicht om de 

variabele EbbAflHerkomstland in combinatie met EbbAflGeboortelandNL en 

EBBAFLNOudersB te gebruiken. 

EbbAlgBelem 

Wordt persoon door zijn ziekte(s) of aandoening(en) of handicap(s) belemmerd bij het 

uitvoeren van zijn werk 
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Definitie  

Een persoon ondervindt, voor een specifiek aspect, een belemmering bij de uitvoering van zijn/haar 

werk. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. Vraagstelling: Wordt u hierdoor belemmerd bij het 

uitvoeren van uw werk? Deze vraag wordt gesteld aan personen die eerder in de vragenlijst 

hebben aangegeven dat zij betaald werk hebben en tevens hebben aangegeven dat zij een 

langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben. 

Toelichting bij het gebruik  

Vóór 2010 werd deze vraag gesteld in de eerst peiling. Vanaf 2010 wordt de vraag gesteld 

in de derde peiling. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in 

combinatie met het EBB jaargewicht. 

EbbWrkTRedGWrk1 

Belangrijkste reden dat persoon niet meer werkt bij werkkring vorig peiling? Het betreft 

eerste werkkring vorige peiling 

Definitie  

De reden waarom een persoon niet meer bij een werkkring werkt. 

Toelichting bij het gebruik  

Personen jonger dan 15 jaar en personen zonder betaalde werkkring krijgen een waarde 7. 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbWrkTRedGWrk2 

Belangrijkste reden persoon niet meer werkt bij werkkring vorig peiling? Het betreft 

tweede werkkring vorige peiling 

Definitie  

De reden waarom een persoon niet meer bij een werkkring werkt. 

Toelichting bij het gebruik  

Personen jonger dan 15 jaar en personen zonder betaalde werkkring krijgen een waarde 7. 

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbWrkTStopRed1 

Wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet 

Definitie  

De reden waarom een persoon gestopt is met werken. 

Toelichting bij het gebruik  

Betreft eerst werkkring 
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EbbWrkTStopRed2 

Wat is de belangrijkste reden dat u dit werk niet meer doet 

Definitie  

De reden waarom een persoon gestopt is met werken. 

Toelichting bij het gebruik  

Betreft tweede werkkring 

EBBPBLURREFWK 1 

Hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 1? 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon heeft gewerkt. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Personen met betaald werk (EbbWrkBetWerk = 1 'ja') wordt gevraagd hoeveel uren ze 

hebben gewerkt in de eerste werkkring in de week voorafgaande aan de enquêteweek. 

Vraagstelling: Hoeveel uren heeft u vorige week bij <werknaam> gewerkt? Instructie: 

vorige week = de week voorafgaand aan de enquêteweek (maandag t/m zondag). Geen 

lesuren maar gewerkte uren. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EBBPBLURREFWK2 

Hoeveel uren heeft persoon vorige week gewerkt in werkkring 2? 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon heeft gewerkt. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de tweede werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Personen met betaald werk (EbbWrkBetWerk =1 'ja') en een tweede werkkkring, wordt 

gevraagd hoeveel uren ze hebben gewerkt in de tweede werkkring in de week voorafgaande 

aan de enquêteweek. Vraagstelling: Hoeveel uren heeft u vorige week bij < werknaam> 

gewerkt? Instructie: vorige week = de week voorafgaand aan de enquêteweek (maandag 

t/m zondag). Geen lesuren maar gewerkte uren. 

Toelichting bij het gebruik  

De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in combinatie met het 

EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbAflGrKlVst1 

Omvang van het bedrijf (1e werkkring) 
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Definitie  

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. 

EbbAflGrKlVst2 

Omvang van het bedrijf (2e werkkring) 

Definitie  

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een vragenlijstvariabele. 

EbbAflGrKlVest1 

Grootteklasse van de vestiging 1e werkkring 

Definitie  

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

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft de grootteklasse aan van de vestiging van het bedrijf waar een persoon 

werkt. Dit is een afgeleide variabele, die gebaseerd is op één of meerdere variabelen uit de 

EBB-vragenlijst. Zie de externe link voor het exacte afleidingsschema. 

Toelichting bij het gebruik  

De grootteklasse van het bedrijf heeft betrekking op de eerste werkkring van een persoon. 

De grootteklasse is (voor de EBB) afgeleid van het aantal werknemers, zoals aangegeven 

door de respondent. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in 

combinatie met het EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbWrkLeiding 

Geeft persoon in dit beroep of deze functie (werkkring 1) leiding aan medewerkers? 

Definitie  

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

personeel. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft hier de eerste werkkring van een persoon. Het betreft een vragenlijstvariabele. 

Personen met betaald werk krijgen vragen naar beroep of functie. Vraagstelling: Geeft 

persoon in dit beroep of deze functie (werkkring 1) leiding aan medewerkers? 

Toelichting bij het gebruik  
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Deze variabele dient als input voor de afleiding van het beroep volgens de 

beroepenclassificatie. De variabele is voor onderzoek en publicatie alleen te gebruiken in 

combinatie met het EBB jaar- of kwartaalgewicht. 

EbbTypCtoHG2016V 

Code type opleiding (2016) van de hoogst gevolgde opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Vanaf het vierde kwartaal van 2012 wordt opleidingsniveau van de hoogste gevolgde 

opleiding getypeerd op basis van de Code type opleiding. Voorafgaand aan het vierde 

kwartaal van 2012 werd van personen worden tot maximaal zes(zeven als persoon op 

moment van enquête in het onderwijs zit) opleidingen naar het basisonderwijs uitgevraagd. 

Per opleiding wordt vastgesteld het opleidingsnummer (het niveau en richting van de 

opleiding) als mede of men succesvol deze opleiding heeft afgerond. Op basis van deze 

maximaal 7 opleidingen wordt de hoogst gevolgde opleiding bepaald. Het actueel 

onderwijs telt mee omdat een persoon al wel een deelcertificatie zoals de propedeuse 

succesvol kan hebben afgerond. Via een indelingschema wordt het opleidingsnummer 

omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle gewenst bekende 

onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code type opleiding (5 

posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 (=niveau en 

subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en wordt gebruikt voor de toekenning van de codes 

voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer van drie 

posities. 

EbbTypCtoHB2016V 

Code type opleiding (2016) van de hoogst behaalde opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Vanaf het vierde kwartaal van 2012 wordt opleidingsniveau van de hoogste behaalde 

opleiding getypeerd op basis van de Code type opleiding. Voorafgaand aan het vierde 

kwartaal van 2012 werd van personen worden tot maximaal zes (zeven als persoon op 

moment van enquête in het onderwijs zit) opleidingen naar het basisonderwijs uitgevraagd. 

Per opleiding wordt vastgesteld het opleidingsnummer (het niveau en richting van de 

opleiding) als mede of men succesvol deze opleiding heeft afgerond. Op basis van deze 

maximaal 7 opleidingen wordt de hoogst behaalde opleiding bepaald. Het actueel 

onderwijs telt mee omdat een persoon al wel een deelcertificatie zoals de propedeuse 

succesvol kan hebben afgerond. Via een indeling schema wordt het opleidingsnummer 

omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle gewenst bekende 
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onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code type opleiding (5 

posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 (=niveau en 

subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en wordt gebruikt voor de toekenning van de codes 

voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer van drie 

posities. 

EbbTypCtoACT2016V 

Code type opleiding (2016) van de actueel opleiding 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Van personen in onderwijs wordt het onderwijsniveau van de opleiding bepaald. Vanaf het 

vierde kwartaal van 2012 wordt getypeerd op basis van de Code type opleiding. 

Voorafgaand aan het vierde kwartaal van 2012 werd dit getypeerd op het 

opleidingsnummer (het niveau en richting van de opleiding). Via een indelingschema wordt 

het opleidingsnummer omgezet in CTO. Via het referentieboek CTOREFVV kunnen alle 

gewenst bekende onderwijsclassificaties (SOI\ISCED) naar niveau worden bepaald. Code 

type opleiding (5 posities) is opgebouwd uit de eerste twee digits van de SOI2003/SOI2006 

(=niveau en subniveau volgens SOI) editie 2009/'10 en Wordt gebruikt voor de toekenning 

van de codes voor de internationale onderwijsclassificatie ISCED, plus een volgnummer 

van drie posities. 


