
 1

 

 

 

 
             Sociale Statistieken 
     Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel  

 
DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

Ad hoc-module “Levenslang leren” 
Tweede kwartaal 2003  (referentieweken 14 t.e.m. 26) 

 
BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 
De ad hoc-modules 
Elk tweede kwartaal (referentieweken 14 t.e.m. 26) wordt aan de individuele vragenlijst (eerste bevraging) 
een “speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen voor een 
bepaald deel van de bevolking.   
 
De ad hoc-module voor 2003 

Voor 2003  heeft EUROSTAT als thema “Levenslang leren ” gekozen. De vragen worden gesteld aan alle 
personen van 15 tot 64 jaar (leeftijd op het einde van de referentieweek), al dan niet met een betrekking.   

SCHRIJF IN HET VAK BOVENAAN VOOR ELK LID VAN HET HUISHOUDEN VAN 15 TOT 64 JAAR HET 
GROEPSNUMMER EN HET NUMMER VAN HET HUISHOUDEN (5 CIJFERS/2 CIJFERS), DE NAAM  EN 
DE  VOORNAAM  VAN DE PERSOON. 
 
Persoonlijk en telefonisch interview  

U weet dat “proxy’s” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) toegelaten zijn voor de 
basisvragenlijst (vragen 1 tot 84).  

Voor deze ad hoc-module is het echter onontbeerlijk dat de betrokken persoon zelf de informatie geeft. 
INDIEN DE PERSOON AFWEZIG IS wanneer de enquêteur langskomt, dan mogen de vragen later 
telefonisch gesteld worden. NOTEER DUS TELEFOONNUMMERS (vast net en gsm) en het beste moment 
om de betrokkene op te bellen. 
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A: ALGEMENE INLICHTINGEN 

 
Definities 
 
WAT VERSTAAT MEN ONDER LEVENSLANG LEREN?   
 
Levenslang leren kan gedefinieerd worden als “elke leeractiviteit op elk moment van het leven di e tot 
doel heeft de kennis, kwalificaties en vaardigheden  te verhogen in een persoonlijk, maatschappelijk, 
sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief”  (OESO). 

Levenslang leren heeft dus te maken met het verwerven van allerlei vaardigheden, interesses, kennis en 
kwalificaties van het basisonderwijs tot na de pensionering. 

De uitdrukking “levenslang” in verband met leren en opleiding vestigt de aandacht op het aspect duur: het 
gaat over permanente of althans regelmatige vorming. 
Zo komt het accent te liggen op het brede kader van het leren. Dat leren kan gebeuren in alle 
levensdomeinen en op elk ogenblik van het leven. Daarenboven kan het leren zowel formeel, niet formeel als 
informeel zijn. 

 

Er zijn bijgevolg drie grote subcategorieën in het leren: 
 
•    Formeel leren  speelt zich af in reguliere onderwijs- en opleidingsinstellingen en mondt uit in het verkrijgen 
van erkende diploma’s en getuigschriften. 
 
• Niet-formeel leren  gebeurt buiten de grote onderwijs- en opleidingsstructuren en mondt niet noodzakelijk 
uit in het verkrijgen van officiële diploma’s of getuigschriften. 
Niet-formeel leren kan gebeuren op de werkplek of binnen maatschappelijke organisaties of groeperingen 
(jeugdverenigingen, vakbonden of politieke partijen). Ze kan ook gegeven worden door organisaties of 
diensten naast de formele systemen (kunst-, muziek-, kook- of sportklassen, of privé-cursussen ter 
voorbereiding op examens). 
 
• Informeel leren. Dit is een bijzonder uitgestrekt domein. We beperken ons hier tot zelfstudie die door het 
individu zelf beschouwd wordt als een bijdrage tot zijn of haar (zowel beroepsmatige als persoonlijke) kennis 
en vaardigheden. 
Het gaat hier wel degelijk over een activiteit die de persoon onderneemt met de bedoeling iets bij te leren 
(wat men ‘toevallig leren’ of ‘incidenteel leren’ noemt, wordt niet opgenomen) en deze leeractiviteit speelt zich 
af zonder de directe hulp van een andere persoon (lesgever, opleider) 
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B:  Bijzonderheden over de module.  

Vraag 85: Onderwijsgebied van het hoogste behaalde diploma.1 

Het niveau van het hoogste diploma wordt opgevraagd  in de individuele vragenlijst (V78). Verwijs 
naar dat antwoord.  

Herinnering 
Deze vraag heeft enkel betrekking op het hoogste behaalde diploma na volledig dagonderwijs (dagonderwijs, 
alternerend leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs, hoger onderwijs in deeltijdse vorm,…) of na deeltijds 
onderwijs (sociale promotie, Examencommissie van de Staat of de Gemeenschap...)  Alleen officieel door 
het Ministerie (van Onderwijs, Landsverdediging, La ndbouw...) erkende diploma’s of certificaten  
worden in rekening gebracht.  Getuigschriften van private onderwijsinstellingen tellen bijvoorbeeld niet.  Er 
wordt geen rekening gehouden met studiejaren waarvoor de persoon niet geslaagd was. 
Opgelet: het hoogste diploma is niet per se gelijk aan het laatst behaalde diploma. 
Er is maar één antwoord mogelijk! 
Indien de persoon meerdere diploma’s op hetzelfde niveau heeft behaald, neemt men het gebied van het 
laatst behaalde  diploma. 
Indien de persoon twijfelt tussen twee onderwijsgebieden, kiest men datgene waarvoor hij het langst heeft 
gestudeerd . 
 
Het gebied zo precies mogelijk coderen: voorbeeld: levenswetenschappen (420) in plaats van 
natuurwetenschappen (400); vreemde talen (222) in plaats van talen (220)…  
 
Binnen één onderwijsgebied kunnen de benamingen verschillen naargelang het gaat om secundair of hoger 
onderwijs. Zo behoren bijvoorbeeld de secundaire opleiding bouwbedrijf en de hogere studies architect tot 
één onderwijsgebied. Hetzelfde geldt voor de secundaire opleiding welzijnswetenschappen en de hogere 
studies maatschappelijk werker. Belangrijk hier is de algemene oriëntatie van het onderwijs , niet het 
niveau. 
 
 
Voorgestelde nomenclatuur: 
De nomenclatuur van gebieden is onafhankelijk van het niveau van het diploma. Basisonderwijs en algemeen 
vormend secundair onderwijs horen thuis onder rubriek 010 “algemene opleidingen”. 
Een aantal rubrieken betreffen niet zozeer onderwijsgebieden dan wel opleidingsgebieden. Ze worden enkel 
voor vraag 93 gebruikt. 
 
Indien u het antwoord niet kunt coderen in de categorieën die op de kaart staan, vult u het antwoord in in het 
daartoe voorbehouden vak. 

                                                           
1 Ter informatie : de vraag over het gebied van het onderwijs komt vanaf 2004 in de basisvragenlijst. 
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Nomenclatuur van onderwijsgebieden 

 
 Benaming Gedetailleerde 

ISCED-code (NIS) 
1 Basisprogramma’s 010 
2 Alfabetisering, rekenkunde 080 
3 Persoonlijke ontwikkeling (tijdbesteding, spreken in het 

openbaar, sollicitatietechniek,…) 
090 

4 Kunst, film, fotografie, grafische kunst, muziek, 
kunstambacht, podiumkunsten,… 

210 

5 Landbouwkunde en diergeneeskunde 600 
6 Verwerking van voedingswaren, voeding (bakkerij, 

slagerij,…) 
541 

7 Architectuur en bouw 580 
8 Handel, administratie, boekhouding, marketing, 

verzekeringen, secretariaat, kantoorwerk 
340 

9 Rechten, notariaat, criminologie 380 
10 Kleding, mode, confectie  542 
11 Horeca, toerisme 811 
12 Ingenieur (mechanica, elektronica, elektriciteit, enz), 

toegepaste wetenschappen (excl. Informatica) 
520 

13 Informatica (gebruik) 482 
14 Informatica (wetenschap) 481 
15 Vreemde talen 222 
16 Letteren, talen (moedertaal, klassieke talen… behalve 

vreemde talen), geschiedenis, theologie, wijsbegeerte 
220 

17 Wiskunde, statistiek 460 
18 Wetenschappen (algemeen, voor zover niet opgenomen in 

de volgende rubrieken) 
400 

19 Natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, 
geologie, aardrijkskunde…) 

440 

20 Levenswetenschappen (biologie, biochemie, 
milieuwetenschappen…) 

420 

21 Sociale diensten (sociaal assistent, orthopedagogie, 
kinder- en jeugdzorg,…) 

760 

22 Lerarenopleiding en pedagogie (kleuterleid(st)er, 
onderwijzer, regent,…) 

140 

23 Sociale en gedragswetenschappen, psychologie, 
sociologie, politieke en economische wetenschappen 

310 

24 Journalistiek en informatie 320 
25 Diensten aan particulieren, thuiszorg 814 
26 Haarkapper, schoonheidszorg 815 
27 Genees-, tandheel-, verpleegkunde, farmacie, 

kinesitherapie, logopedie 
720 

28 Sport 813 
29 Transportdiensten 840 
30 Milieuzorg 850 
31 Veiligheid 860 
32 Andere: nader omschrijven 899 
33 Onbekend 900 
34 Niet toepasselijk 999 
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Vraag 86: Deelname aan het regulier onderwijs in de laatste 12 maanden2 
De vraag wordt aan iedereen gesteld. Volwassenen beginnen soms weer met cursussen in het reguliere 
onderwijssysteem, bijvoorbeeld deeltijds. 
In het systeem van formele educatie kunnen cursussen voltijds of deeltijds georganiseerd worden.  
De referentieperiode voor deze vraag is groter dan die voor de vragen over onderwijs en opleiding in de 
basisvragenlijst: de laatste 12 maanden in plaats van de laatste 4 weken. 
 
Indien de persoon gedurende de referentieperiode twee soorten onderwijs heeft gevolgd, houdt men enkel 
rekening met het onderwijs waarmee het kortst voor het interview werd begonnen . 
 
Het regulier onderwijs omvat:   

• Het secundair onderwijs , met inbegrip van het buitengewoon  onderwijs, het systeem van 
alternerend leren, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het experimenteel secundair onderwijs 
met beperkt leerplan. 

• de leergangen voor sociale promotie (deeltijds onderwijs/opleiding) 

• De leertijd die alternerend georganiseerd wordt door het VIZO (leercontract en ondernemersopleiding) 

• Het voltijds kunstonderwijs (conservatorium)  

• Het hoger onderwijs , met inbegrip van de leergangen in avondonderwijs en de deeltijdse leergangen 

• Het universitair onderwijs , met inbegrip van de leergangen in avondonderwijs en de deeltijdse 
leergangen 

Al dit onderwijs en al deze opleidingen monden uit in een diploma dat erkend wordt door het  Ministerie 
van Onderwijs, Landbouw of Landsverdediging .   
 

Vraag 87: Niveau van het regulier onderwijs dat in de laatste 12 maanden werd 
gevolgd 
Precieze richtlijnen voor de bepaling van het niveau vindt u bij vraag 78. 

OPGELET: vermits het onderscheid ASO/TSO/KSO/BSO voor wat het lager secundair onderwijs betreft niet 
meer gebruikt wordt, komen de codes bij vraag 78 van de hoofdvragenlijst niet overeen met de codes van 
vraag 87. 

Er bestaat een antwoordmogelijkheid 13 “ander (omschrijf nader)”; probeer desondanks het onderwijs- of 
opleidingsniveau zoveel mogelijk in de antwoordcategorieën 1 tot 12 onder te brengen. 
 

Bijzondere regels voor op dit ogenblik gevolgd onderwijs/opleiding: 
Kandidatuurstudenten worden ofwel ondergebracht in het universitair onderwijs (10) of in het hoger niet-
universitair onderwijs van het lange type (09) 

Het lager secundair onderwijs omvat de eerste twee leerjaren (of de eerste graad); de volgende vier leerjaren 
horen thuis bij het hoger secundair onderwijs. 
 
Bijkomende leerjaren na de zes leerjaren van het secundair onderwijs (voorbereidend jaar wiskunde voor de 
studies van ingenieur), het voorbereidend jaar voor de Militaire School, de zevende jaren 
ASO/TSO/KSO/BSO (derde jaar van de derde graad) en de vierde graad van het beroepssecundair 
onderwijs, de ondernemersopleiding van Landbouw en Middenstand voor leerlingen die hun leercontract met 
vrucht hebben beëindigd, de “aanvullende secundaire beroepsleergangen” in het onderwijs voor sociale 
promotie worden ondergebracht in het post-secundair, niet-hoger onderwijs  (07). 
 
De leertijd georganiseerd door VIZO wordt ondergebracht in het hoger secundair BSO (code 06). 
 
Aan de universiteit  worden de studies voor een universitaire licentie, voor het diploma van burgerlijk 
ingenieur, doctor in de geneeskunde en apotheker ondergebracht in code 10; de aggregatie voor het hoger 
secundair onderwijs, de diploma’s na voortgezette academische opleidingen en specialisaties en de Master-
diploma’s worden ondergebracht in het niveau “universitair - aanvullend diploma” (code 11) 
 
                                                           
2 Ter informatie: het regulier onderwijs heeft vanaf 2004 betrekking op de periode van de laatste 12 maanden en niet 
meer op de laatste drie maanden zoals tot nu toe in de basisvragenlijst. 
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Vraag 88: Voornaamste gebied van het onderwijs dat in de laatste 12 maanden werd 
gevolgd.  
 
Zie Vraag 85 
 
Indien u het antwoord niet kunt coderen in de categorieën die op de kaart staan, vult u het antwoord in in het 
daartoe voorbehouden vak. 
 

Vraag 89: Deelname aan cursussen, seminars, conferenties, enz. buiten het regulier 
onderwijssysteem in de laatste 12 maanden.  
 
Hier mogen geen opleidingen uit het regulier onderwijs opgenomen worden. Het betreft voornamelijk 
opleidingsactiviteiten die georganiseerd worden en waarvoor de persoon zich laat inschrijven (of zich 
opgeeft) om beroeps- of persoonlijke redenen (vrije tijd…) en waar een opleider bij betrokken is . De 
opleiding kan al dan niet aanleiding geven tot het afleveren van een getuigschrift . 
 
De getuigschriften waarvan sprake hebben geen rechtsgevolgen zoals de getuigschriften die in het onderwijs 
worden afgeleverd. Zij hebben enkel een gevolg voor de reputatie. Dat is niet erkend door een officiële 
instantie maar kan vereist zijn in een bepaalde professionele context of in een bepaalde sector. 
 

De vraag slaat op de recentste activiteiten. Die kunnen nochtans een aanvang genomen hebben voor de 
referentieperiode. 
 

Voorbeelden : 

  

• Opleiding georganiseerd door de firma, het bedrijf of de instelling waar de bevraagde persoon werkt. 

• Sectoriële opleidingen en interne opleidingen in ministeries en administraties horen hier eveneens 
thuis. Ook minder traditionele opleidingsvormen worden hier ondergebracht (kwaliteitskringen, 
coaching door meer ervaren collega,…) 

• Opleidingen in opleidingscentra van de VDAB/FOREM/IBFFP; permanente vorming bij Middenstand 
(VIZO) 

• Beroepsopleidingen, met inbegrip van bijscholings- en oriëntatieactiviteiten 

• Opleidingsstages, seminars, meer bepaald zulke georganiseerd door instellingen voor permanente 
vorming, vakbonden, politieke partijen 

• Opleidingen in het verenigingsleven: Alfabetiseringscursussen voor volwassenen, opleidingen door 
vzw’s (inschakelingsbedrijven, invoegbedrijven, sociale werkplaatsen, arbeidszorgcentra,…) 

• Opleiding via correspondentie wordt meestal “afstandsonderwijs” genoemd (als voorbereiding tot de 
examens bij de Examencommissies van de Gemeenschappen, Open Universiteit…) Er bestaan nog 
andere initiatieven van deze soort. Afstandsonderwijs kan ook via andere media gebeuren (Internet…). 
Zulke cursussen worden in aanmerking genomen voor zover er een inschrijving is en de persoon in 
contact staat met een lesgever. 

• Deeltijds sport-, muziek-, kunstonderwijs (academies),… 

• Cursussen bij privé-instellingen (bijvoorbeeld taalcursussen) 

• Autorijschool (om professionele of persoonlijke redenen, bv. voor het rijbewijs “vrachtwagen”) 

• Conferenties 
 
 

Selectie van de drie recentste opleidingsactiviteiten (cursussen, seminars, conferenties) buiten het regulier 
onderwijssysteem 
De vragen 90 tot 93 gaan over de drie recentste opleidingsactiviteiten. Op 1 komt de opleiding die het 
kortst voor het interview een aanvang heeft genomen . Deze opleidingen kunnen begonnen zijn vóór de 
referentieperiode (laatste 12 maanden) en/of doorgaan erna. 
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Vraag 90: Aantal uren opleiding (cursussen, seminars, conferenties) buiten het 
reguliere onderwijssysteem voor de drie recentste activiteiten in de laatste 12 
maanden. 
 

De vraag gaat over het voorbije jaar (laatste 12 maanden); er wordt gevraagd naar het aantal uren les tussen 
de begin- en de einddatum van de opleiding. Er wordt geen rekening gehouden met vroegere cursussen die 
beëindigd werden met een aparte kwalificatie of diploma en evenmin met latere cursussen die de persoon wil 
volgen maar die geen wezenlijk deel uitmaken van de opleiding. 

Het gaat enkel over de lesuren. Huiswerk of ander praktijkwerk thuis, evenals uren die gebruikt werden om te 
“blokken” voor de examens worden niet meegeteld  (OPGELET: REGEL VERSCHILT VAN DIE BIJ V77).  

Wanneer de persoon moeite heeft om de totale duur te ramen, vragen naar het aantal uren per week en het 
aantal weken. 

 

Vraag 91: Redenen voor deelname aan de opleiding (cursussen, seminars, 
conferenties) buiten het reguliere onderwijssysteem voor de drie recentste 
activiteiten in de laatste 12 maanden. 
 
Redenen in verband met werk: de persoon neemt deel aan de activiteit om zijn kennis te vergroten en/of 
nieuwe kwalificaties te behalen voor zijn huidige of toekomstige werk, zijn inkomen of promotiekansen te 
verbeteren in zijn eigen of een ander kwalificatiegebied.  
Persoonlijke/sociale redenen: de persoon neemt deel aan de activiteit om zijn vaardigheden te ontwikkelen in 
domeinen die nuttig kunnen zijn voor persoonlijke, “gemeenschaps-“, huiselijke, sociale of 
ontspanningsdoeleinden. 
 
 

Vraag 92: Gebied van de opleiding (cursussen, seminars, conferenties) buiten het 
reguliere onderwijssysteem voor de drie recentste activiteiten in de laatste 12 
maanden. 
 
Zie vraag 85 voor elk van de 3 geselecteerde activiteiten 
 
Indien u het antwoord niet kunt coderen in de categorieën die op de kaart staan, vult u het antwoord in in het 
daartoe voorbehouden vak. 
 
 

Vraag 93: Combinatie opleiding/werk voor de drie recentste opleidingsactiviteiten 
(cursussen, seminars, conferenties) buiten het reguliere onderwijssysteem  in de 
laatste 12 maanden. 
 
Om te beginnen gaat de enquêteur na of de persoon een betrekking had op het ogenblik van de opleiding; 
daarna stelt hij de vraag of de opleiding plaatsvond tijdens of buiten de betaalde arbeidstijd. 
 
De persoon zelf bepaalt of zij al dan niet een betrekking had op het ogenblik van de opleiding. Het betreft 
dezelfde definitie als in V81: bepaling van het beroepsstatuut. 
Wanneer de persoon tijdens de opleiding een tijdlang wel een betrekking had en een tijdlang niet, geldt de 
situatie die het langst heeft geduurd. 
 
Rekening houden met de door de werkgever betaalde opleidingsuren die binnen de normale werkuren vallen 
maar ook met de door de werkgever betaalde opleidingsuren buiten de normale werktijden (weekend, 
avond). 
 
Zelfstandigen worden gelijkgesteld met loontrekkenden. De persoon zelf bepaalt of zij de opleiding binnen de 
arbeidstijd of in haar vrije tijd heeft gevolgd.  
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Vraag 94: Zelfstudie in de laatste 12 maanden 
 
De vraag gaat over zelfstudie (meer bepaald met nieuwe technologieën zoals internet en andere). Het gaat 
over activiteiten die de persoon in de laatste 12 maanden alleen, zonder hulp van een lesgever  of opleider 
heeft ondernomen, met de bedoeling bij te leren  om vaardigheden te vergroten, zowel op beroeps- als op 
persoonlijk gebied (ontspanning…). 

Een zelfde activiteit kan onder meerdere methodes worden gecodeerd. 

94A: Zelfstudie met behulp van gedrukt materiaal (boeken, gidsen, gespecialiseerde dagbladen of 
tijdschriften…) 

94B: On-line zelfstudie via Internet 

94C: Zelfstudie met behulp van radio of televisie, audio- of videocassettes, dvd’s of cd-roms. 

94D: Bezoek aan een bibliotheek, een informatie- en documentatiecentrum, een multiamediacentrum, een 
leercentrum, een beroepsbeurs,… 
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Bijlage: indeling van de diploma’s naar niveau (enk ele toevoegingen)  

Bijzondere gevallen 
 

Aard van het diploma Niveau in de vragenlijst 

Huidig diploma  

Aggregatie voor het lager secundair onderwijs hoger niet-universitair korte type, 09 

Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs 
(naargelang de instelling) 

universitair, aanvullend diploma, 12 of  hoger 
niet-universitair lange type, 10 

Aggregatie voor het hoger onderwijs universitair, aanvullend diploma, 12 

Leercontract/leerverbintenis/leerovereenkomst 
(Middenstand, VIZO) 

hoger secundair BSO (07) 

Architect hoger niet-universitair lange type, 10 (indien 
afgeleverd door Hoger Instituut voor 
Architectuur) 

universitair niveau licentiaat indien uitgereikt 
door een universiteit 

Attest van beroepsbekwaamheid 

Attest van verworven bekwaamheden (idem bij 
alternerend leren) 

lager secundair  

Brevet van aanvullend secundair 
beroepsonderwijs 

(bv. verpleegkunde) 

post-secundair, niet hoger (08) 

Kandidatuur (hoger secundair, zie boven) 

Bijkomend getuigschrift van bedrijfsbeheer  hoger secundair BSO, 07 

Kwalificatiegetuigschrift (KG3, KG4, KG5) lager secundair  

Kwalificatiegetuigschrift (KG6) hoger secundair, 05, 06 of 07 

Kwalificatiegetuigschrift (KG7) post-secundair, niet hoger, 08 

Getuigschrift van lager secundair onderwijs 

 

lager secundair, 02 of 03 

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs hoger secundair, 04 tot 07 

Getuigschrift van basisonderwijs basisonderwijs, 01 

Getuigschrift over de basiskennis van het 
bedrijfsbeheer 

post-secundair, niet hoger, 08 

Gediplomeerde in de aanvullende studiën 
(GAS) 

universitair, aanvullend diploma, 12 

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies 
(GGS)  

universitair, aanvullend diploma, 12 

Doctor in de geneeskunde of diergeneeskunde universiteit, niveau licentie of ingenieur, 11 

Burgerlijk ingenieur universiteit, niveau licentie of ingenieur, 11 

Industrieel ingenieur hoger niet-universitair lange type, 10 

Licentiaat indien uitgereikt door universiteit universiteit, niveau licentie of ingenieur, 11 

Licentiaat (tolk, vertaler, …) hoger niet-universitair lange type, 10 

Voorbereidende Divisie Koninklijke Militaire 
School (kadettenschool) 

post-secundair, niet hoger, 08 

Koninklijke Militaire school  universiteit, niveau licentie of ingenieur, 11 

Onderwijs in de centra voor alternerend leren 

 

lager of hoger secundair 
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Aard van het diploma Niveau in de vragenlijst 

Apotheker universiteit, niveau licentie of ingenieur, 11 

Graduaat, regentaat hoger niet-universitair korte type, 09 

“Master’s degree”  (vb. Economie) universitair, aanvullend diploma, 12 

Ondernemersopleiding middenstand post-secundair, niet hoger, 08 

Avondcursussen sociale promotie lager secundair, hoger secundair, hoger 
onderwijs korte  type, naargelang van het geval 

Eerste prijs conservatorium hoger onderwijs korte of lange type, 
naargelang van de discipline 

Certificaat Basiseducatie lager onderwijs, 01 

3de jaar van de 3de graad/ 7de jaar ASO, 
TSO, KSO 

post-secundair, niet hoger, 08 

4de graad beroepssecundair onderwijs (bv. 
verpleging) 

post-secundair, niet hoger, 08 

Oude diploma’s  

A1 Hoger Dagonderwijs (technisch, handels- of 
kunst-) 

hoger niet-universitair korte type, 09 

A2 Middelbaar Dagonderwijs (technisch, 
handels- of kunst-) 

hoger secundair TSO (05) 

A3 Beroeps Dagonderwijs (technisch, handels- 
of kunst-) 

lager secundair TSO/BSO (03) 

A4 Leerwerkplaats  basisonderwijs (01) 

A5 Hoger Handelsinstituut hoger niet-universitair korte type (09) 

B1 Hoger Avondonderwijs (technisch, handels- 
of kunst-) 

hoger niet-universitair korte type (09) 

B2 Middelbaar Avondonderwijs (technisch, 
handels- of kunst-) 

lager secundair BSO (03) 

B5 Industriële scholen (niveau lager onderwijs) basisonderwijs (01) 

C1 Middelbaar Beroepsonderwijs voor meisjes 
(dag of avond) 

lager secundair BSO (03) 

C2 Lager Beroepsonderwijs voor meisjes (dag 
of avond) 

lager onderwijs (01) 

C3 Leerwerkplaatsen voor meisjes (dag of 
avond) 

lager onderwijs (01) 

C4 Beroepsleergangen voor meisjes (avond & 
zondag) 

lager onderwijs (01) 

C5 Huishoudschool (dag) lager onderwijs (01) 

C6 Huishoudschool (avond & zondag) lager onderwijs (01) 

 
 
 
 
 


