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DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2014 
HANDLEIDING 2 – TOELICHTING BIJ DE VRAGENLIJST 

DE VRAGENLIJSTEN VAN 2013 MOGEN IN 2014 NIET MEER G EBRUIKT WORDEN! 

 
Voor bijkomende informatie of bij problemen contact eer de groene lijn voor enquêteurs: 
 
Via het gratis nummer 0800 / 11 384 (permanentie van 9u tot 12u en 14u tot 16u) 

Via e-mail: enquêteurs@economie.fgov.be 

Via fax: 02 / 277 50 75 

 

Een team van 6 personen staat klaar om uw oproep te  beantwoorden:  

Lenny MONSECOUR 

Kim SCHROYEN  

Hilda L’HOMME 

Axel VERGEYLEN 

Luc GEMIS 

Patrick DE WAEL 

 

De groene lijn enquêteurs en het enquêteurkorps worden geleid door Hannelore VAN DER BEKEN 
(Projectleider) en Erik MEERSSEMAN (Coördinator dienst “Enquêtes bij Burgers”) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Er kan ook contact opgenomen worden met de regional e supervisoren: 
 

Groepen uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vla ams Brabant:  
Didier VAN COPPENOLLE, 02/277.86.69, LFS-GENT@economie.fgov.be 

 

Groepen uit Antwerpen en Limburg:  
Nancy VANDEN BOOM, 02/ 277 99 41, LFS-ANTWERP@economie.fgov.be 
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INLEIDING 

 
Doel van deze handleiding is enige uitleg te geven bij de vragen en antwoordcategorieën uit de 
vragenlijst. De richtlijnen die hierna volgen, helpen u om het interview vlot te laten verlopen en de 
gevraagde gegevens zo betrouwbaar mogelijk te verzamelen. Het is uitermate belangrijk dat u deze 
tekst vooraf grondig doorneemt zodat u goed weet welke informatie we met dit onderzoek willen 
verkrijgen. Deze handleiding kan ook gebruikt worden om de respondent toelichting te geven bij een 
bepaalde vraag of antwoordcategorie. Het is dus raadzaam dit document tijdens interviews steeds 
binnen handbereik te houden.  

 

 

 HUISHOUDSAMENSTELLING 
 

De volgende gegevens bevinden zich op de adressenlijst (zie bijlage) en in het CAPI-programma: 

- de identificatie van alle huishoudens  (het adres en de referentiepersoon volgens het 
Rijksregister)  

- de samenstelling van het huishouden  volgens het Rijksregister op de dag van de trekking  

Samenstelling van het huishouden 

De informatie over de samenstelling van het gezin, zoals vermeld op de adressenlijst en in het CAPI-
programma, komt van het Rijksregister. Deze samenstelling moet niet als definitief te worden 
beschouwd, maar slechts als een aanwijzing. Verifieer dus of deze overeenkomt met de werkelijke 
samenstelling van het huishouden op het einde van de referentieweek  (= de zondag vóór de “start”) en 
pas ze zo nodig aan. Zo zal de enquêteur een in de loop van de referentieweek geboren baby op het 
huishoudformulier vermelden, maar niet als de geboorte na die week plaatsvond.  

Het kan gebeuren dat bepaalde personen opgenomen zijn als lid van het huishouden terwijl ze in 
werkelijkheid langdurig afwezig zijn en er dus feitelijk niet mee r wonen . Het opgegeven adres kan 
voor deze personen als een fictief adres gezien worden. Deze personen worden niet meer als een lid van 
het huishouden beschouwd en moeten bijgevolg geschrapt worden. 

Indien er op het aangegeven adres een ander huishou den woont  en het huishouden ermee instemt 
om ondervraagd te worden, dan wordt het groepsnummer en het rangnummer van het huishouden 
behouden en krijgt ieder lid van het huishouden een rangnummer.  

OPGELET : In geval het volledige huishouden verhuist is en het nieuwe huishouden dat op dit adres 
woont wenst deel te nemen, dient u eerst de gegevens van ten minste één persoon van dit nieuwe 
huishouden in te geven in CAPI vooraleer u het oude huishouden schrapt. Daarna kunnen de volgende 
gegevens van het nieuwe huishouden verder worden ingevuld. 

De gegevens die i.v.m. de samenstelling van het huishouden vermeld staan zijn voor elk lid van het 
huidhouden als volgt: naam en voornaam, geslacht , geboortedatum , geboorteland , burgerlijke staat  
en verwantschap,  zoals vermeld in het Rijksregister. Indien deze inlichtingen gewijzigd moeten worden, 
pas ze dan aan in het begin van de individuele vragenlijst. 

Voor elke respondent moet worden vermeld of het gaat om een “rechtstreekse bevraging ”.  Antwoord 
“Neen” als de ondervraging via proxy gebeurt, “Ja” als u de persoon rechtstreeks hebt ondervraagd.  

Voor personen geboren in het buitenland, het “aantal jaren in België” invullen. Indien dit slechts een 
aantal maanden is geeft men 1 jaar op. 
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Wettelijke burgerlijke staat 

Deze informatie bevindt zich in het rijksregister  en zal vooraf gecodeerd in het CAPI-programma 
voor de respondenten die op het moment van de trekking, deel uitmaken van de steekproef. U zal echter 
de gegevens zelf moeten inbrengen wanneer het gaat om een nieuw huishouden op hetzelfde adres of 
een nieuwe persoon binnen het huishouden. 
 
Volgende codes worden gebruikt: 

1. ongehuwd 
2. gehuwd 
3. weduwe/weduwnaar 
4. gescheiden/gescheiden van tafel en bed 

 
 

(Huidige) Feitelijke burgerlijke staat  

De wettelijke burgerlijke staat die vermeld wordt in het Rijksregister is in sommige gevallen niet meer 
actueel en bevat slechts vier codes. Deze zijn te beperkt om alle situaties te kunnen weergeven. 

Daarom is er een bijkomende variabele “de feitelijke burgerlijke staat” die informatie geeft over de 
huidige feitelijke samenlevingsvorm.  

 

Deze “feitelijke burgerlijke staat” kan overeenkomen met de wettelijke burgerlijke staat maar kan er ook 
van verschillen wanneer:  

- de wettelijke burgerlijke staat recentelijk gewijzigd is (bv. iemand was nog ongehuwd op het 
moment van de steekproeftrekking en is ondertussen getrouwd) 

- de wettelijke burgerlijke staat nog correct is maar de “feitelijke burgerlijke staat een bijkomende 
informatie geeft (bv. iemand zijn wettelijke burgerlijke staat is “weduwnaar” maar zijn huidige 
feitelijke burgerlijke staat is “wettelijk samenwonend met een partner” 

 
Voor elke persoon van 15 jaar of ouder in het huishouden dient men de feitelijke burgerlijke staat  aan te 
duiden (één van de hieronder vermelde codes)  
 
1. Ongehuwd (nooit gehuwd, nooit wettelijk samengewoond)  
2. Gehuwd  
3. Wettelijk samenwonend met een partner (met een “verklaring van wettelijk samenwonen”)  
4. Weduwnaar/weduwe (van een huwelijk of wettelijke samenwoning) 
5. Gescheiden, feitelijk gescheiden, gescheiden van tafel en bed 
6. Voorheen wettelijk samenwonend met een partner (contract is beëindigd) 
 

Samenwonen met een partner 

Voor alle respondenten die bij de feitelijke burgerlijke staat een van de volgende antwoorden hebben 
gegeven: 1 ongehuwd; 4. weduwenaar/weduwe; 5. Gescheiden en 6. voorheen wettelijk samenwonend 
met een partner 

dient ook gevraagd te worden of ze in de feiten  samenwonen met een partner:   

 
(Enkel in geval code 2 “gehuwd” of code 3 “wettelijk samenwonend met een partner (met een “verklaring 
van wettelijk samenwonen”) werd aangeduid, wordt de vraag niet gesteld omdat ze overbodig is)  

 

Met samenwonen met een partner wordt bedoeld dat ze in de feiten onder het zelfde dak leven en zich 
als een koppel gedragen.    
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Voorbeelden: 
- voor iemand die feitelijk samenwoont (zonder officiële verklaring), zal men code1 “Ongehuwd” noteren 
en bij de vraag “Woont u samen met een partner” “ja” antwoorden.  
 
- voor iemand die wettelijk samenwoont, noteert men code 3 en slaat men de vraag “Woont u samen 
met een partner” over 

 

-  voor iemand die gescheiden is en feitelijk samenwoont (zonder officiële verklaring) met een nieuwe 
partner,  zal men code 5 noteren bij de vraag over de feitelijke burgerlijke staat en “ja” antwoorden op de 
vraag “Woont u samen met een partner”. 

- broer en zus die samenwonen: code 1 “ongehuwd” bij de vraag over de feitelijke burgerlijke en “neen” 
op de vraag “Woont u samen met een partner”. 

 

Referentiepersoon 

Volgens onze definitie is de “referentiepersoon ” van het huishouden: 

- de oudste werkende persoon 

of, indien geen enkel lid van het huishouden een betrekking heeft:  

- de persoon met het hoogste inkomen.  

Het gaat hier om een “socio-economische ” definitie, die niet noodzakelijk samenvalt met de 
“administratieve” definitie, die gebruikt wordt door de gemeenteregisters en het Rijksregister.  

Na de interviews, in het geval er in het huishouden een persoon is met een betrekking, zal het 
programma bepalen wie de referentiepersoon is (de oudste werkende persoon). Wanneer er geen 
persoon met een betrekking is, dient u zelf de referentiepersoon te bepalen op basis van wie de hoogste 
inkomsten heeft. In beide gevallen dient u daarna de verwantschap tussen elke lid van het huishouden 
en de referentiepersoon te bepalen.  

 

Verwantschap met de referentiepersoon 

Let op!  Met de in het Rijksregister opgenomen verwantschapsbetrekkingen alleen kunnen niet alle 
mogelijke verwantschapsbetrekkingen tussen alle personen van het huishouden worden benoemd. 

 Bij ongetrouwde partners  bijv. krijgt de referentiepersoon code 1 “referentiepersoon” toegekend en 
wordt diens partner gekenmerkt als onverwante persoon (code 12). Om deze leemte aan te vullen 
hebben wij code 18 “Inwonende partner” voorzien. Noteer dat de term “inwonende partner” zowel geldt 
voor feitelijk samenwonen  (geen verklaring afgelegd van wettelijk samenwonen) als voor wettelijk 
samenwonen  (verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand). 
Indien de persoon bijvoorbeeld een feitelijk inwone nde partner is zal code 18 van toepassing zijn 
en niet code 12.  

 

Ook kinderen van de partner uit een vorige relatie staan in het Rijksregister vermeld als niet-
verwante personen (code 12). Gelieve voor die gevallen de volgende codes te gebruiken: code 19 “Uit 
een vorige relatie geboren zoon of dochter van de inwonende partner” en code 21 “Uit een vorige relatie 
geboren zoon of dochter van de referentiepersoon” ingevoerd.  

Gelieve dan na te gaan of code 12 (onverwant) dient  te worden vervangen door een van die 
nieuwe codes.  
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Aan het einde van het interview , en na te hebben bepaald wie de referentiepersoon is, dient u de 
verwantschapsbetrekking tussen elke persoon en de referentiepersoon aan te duiden. 

 

Hierna volgt een lijst van de in de EAK gebruikte v erwantschapsbetrekkingen met de 
referentiepersoon (in volgorde van voorrang). 

 

01   Referentiepersoon  (één per huishouden!) 

02   Echtgenoot of echtgenote 

18   Inwonende partner 

03   Uit de huidige relatie geboren zoon of dochter van de referentiepersoon 

21   Uit een vorige relatie geboren zoon of dochter van de referentiepersoon 

13    Uit een vorige relatie geboren zoon of dochter van de echtgenoot of echtgenote 

19   Uit een vorige relatie geboren zoon of dochter van de partner 

04   Schoonzoon of schoondochter 

05   Kleinzoon of kleindochter 

06   Vader of moeder 

07   Schoonvader of schoonmoeder 

08   Grootvader of grootmoeder 

09   Broer of zuster 

10   Schoonbroer of schoonzuster 

15   Oom of tante 

16   Neef of nicht (zoon of dochter van een broer of zus)  

17   Neef of nicht (zoon of dochter van een oom of tante) 

11   Andere (verwant of aanverwant) 

12   Andere (niet verwant of aanverwant) 

14   Achterkleinzoon of achterkleindochter 

20   Collectief huishouden, rusthuis 
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DE INDIVIDUELE VRAGENLIJSTEN 

Inleiding 

Voor elk lid van het huishouden van 15 jaar of ouder  dient een individuele vragenlijst te worden 
ingevuld. Het aantal ingevulde individuele vragenlijsten moet samenvallen met het aantal personen van 
minstens 15 jaar. 

 

De vragen zijn allemaal geformuleerd in de “u”-vorm . Zeg “u” indien de respondent rechtstreeks 
ondervraagd wordt. Indien de vragenlijst via een “proxy” wordt afgenomen, dan dient “u” - al naargelang 
de context - gelezen te worden als “uw echtgeno(o)t(e), zoon (voornaam), dochter (voornaam)...”. 
De vragen over de functie of het beroep zijn opgesteld in functie van respondenten van wie de  
beroepssituatie op het openblik van de bevraging dezelfde is als tijdens de referentieweek  (vb. “Welk 
beroep of functie oefent u uit in uw voornaamste betrekking?). Indien de respondent intussen veranderd 
is, dan moet de vraag worden gesteld in de verleden tijd (vb. “Welk beroep of functie oefende u uit in uw 
voornaamste betrekking, gedurende de week van... tot...?”) 
 

De standaard is één enkel antwoord per vraag. ENKEL  bij vragen 52, 105 en 106 kunnen 
meerdere antwoorden aangeduid worden. 

 

Vragen over mobiliteit 

Vanwege het toenemende mobiliteitsprobleem is er een stijgende vraag naar gegevens waarmee die 
problematiek beter in kaart gebracht kan worden, zodat wetenschappelijke instellingen de nodige 
analyses kunnen maken en beleidsmensen de passende beslissingen kunnen nemen. Daarom stelt 
men, sinds 2011, een aantal vragen over de “woon-werk” en “woon-school” mobiliteit. Die vragen zijn 
opgenomen in de Enquête naar de Arbeidskrachten omdat deze enquête gehouden wordt bij een groot 
aantal huishoudens en heel wat informatie inzamelt over de arbeidsmarkt.  

 

Extra vragen over handicaps of langdurige gezondhei dsproblemen 

Elk kwartaal worden er voor heel België 3 vragen toegevoegd over handicaps of langdurige 
gezondheidsproblemen  (zie bijlage). Deze vragen moeten gesteld worden aan alle personen van 15 
tot en met 64 jaar.  Net als bij de inkomensvragen zijn de respondenten niet verplicht om een antwoord 
te geven. De enquêteur dient de vragen wel te stellen en de respondent aan te moedigen om een 
antwoord te geven. Maak bij een herhaaldelijke weigering op vraag 103 gebruik van de antwoordcode 4 
“Geen antwoord”. 

Die extra informatie zal toelaten de werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap of een 
langdurig gezondheidsprobleem te berekenen en die te vergelijken met de werkgelegenheidsgraad van 
personen zonder gezondheidsproblemen. De informatie zal ook inzicht geven op de vormen van 
ondersteuning die geleverd worden of die nodig zijn opdat personen met een handicap of een langdurig 
gezondheidsprobleem de mogelijkheid hebben om te werken. 

Voor deze 3 extra vragen is het onontbeerlijk dat d e betrokken persoon zelf de informatie geeft 
(dus geen interview via proxy) . Indien de persoon afwezig is wanneer de enquêteur langskomt, dan 
mogen de vragen later telefonisch gesteld worden. Noteer dan in een opmerking, het telefoon- of GSM-
nummer waarop de betrokken persoon kan bereikt worden en het beste moment (dag, uur) om de 
betrokkene op te bellen om deze korte vragenlijstmodule af te werken. 
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Speciale module 

Gedurende het tweede kwartaal  (weken 14-26) wordt de individuele vragenlijst aangevuld met een 
“speciale module ”. Het gaat om een extra vragenblok voor een bepaald deel van de bevolking.  

 

A. Algemene inlichtingen 
 

Loopbaanonderbreking/volledige schorsing van de arb eidsprestaties 
 en verlof zonder wedde 

 

 

Aan het pensioen voorafgaande disponibiliteit 
Het geval van personen (o. a. staatsbeambten en leerkrachten) “in disponibiliteit voorafgaand aan het 
pensioen ” wordt bij Vraag 43 (statuut van inactiviteit) behandeld. Ze antwoorden “NEE” op vragen 1, 2 
en 3 (tenzij ze een andere activiteit hebben). 

 

Verschillende toestanden moeten onderscheiden worden 

� M_ heeft zijn/haar betrekking onderbroken  (heeft verlof zonder wedde genomen) om een 
andere betrekking uit te oefenen : deze nieuwe betrekking wordt als hoofdactiviteit 
beschouwd. Men antwoordt dus « Ja » op vraag 1 en gaat naar vraag 5 (tenzij de persoon 
tijdens de referentieweek afwezig was wegens ziekte of vakantie, dan wordt “Neen” 
aangestreept bij vraag 1, “Ja” bij vraag 3, en “Neen” bij vraag 4).  Het vervolg van de 
vragenlijst slaat op de nieuwe job. 

� M_, die zijn/haar betrekking onderbroken heeft, en er geen andere uit oefent, antwoordt 
“Neen” op vragen 1 & 2. … 
o Indien hij/zij ingeschreven is als persoon in volledige loopbaanonderbreking/volledige 

schorsing van de arbeidsprestaties (stelsel van tijdskrediet) bij de RVA (die hem/haar een 
uitkering betaalt) en de mogelijkheid behoudt om zijn/haar oude betrekking weer op te 
nemen, dan antwoordt hij/zij «Ja» op vraag 3, gaat naar vraag 4 en vermeldt of de 
(verwachte) totale duur  (verleden+toekomst) van de onderbreking: 

� Indien het gaat over een volledige loopbaanonderbreking van ten hoogste 3 
maanden (code 0), dan gaat hij/zij naar Vraag 5. 

� Indien het gaat over een volledige loopbaanonderbreking van langer dan 3 
maanden (code 1) , dan springt de respondent naar Vraag 44. Eurostat 
beschouwt hem/haar als persoon zonder betrekking (inactief ... of werkloos, als 
hij/zij zijn/haar onderbroken job gaat hervatten, of een andere zoekt); dankzij de 
antwoordmogelijkheden op Vraag 45 weten we of (en wanneer) hij/zij van plan is 
zijn/haar onderbroken betrekking weer op te nemen; de kenmerken van deze 
betrekking worden bepaald door (de antwoorden op) Vragen 68 tot 71.  

o Daarentegen, indien hij/zij “gewoon” gestopt is met werken (om welke reden ook: 
hervatting van studies, familiale omstandigheden, …)  zonder ingeschreven te zijn bij de 
RVA, dan luidt het antwoord op vraag 3 “Neen”. 
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Vraag 1: betaalde arbeid 

Elke vorm van betaalde arbeid wordt hier in rekenin g gebracht , ongeacht de duur (“ook al was dat 
maar één uur”) en het statuut waarin de betrokkene deze betaalde arbeid verricht heeft: loontrekkende, 
zelfstandige, jobstudent, zwartwerk, enz. Onder betaalde arbeid wordt verstaan: elke vorm van arbeid 
waarvoor een loon ontvangen werd, hetzij in geld, hetzij in natura (loon in de vorm van goederen of 
bepaalde diensten en niet in de vorm van geld). Het maakt geen verschil of dit loon al dan niet in de 
referentieweek ontvangen werd.  

In het bijzonder antwoorden de studenten die in de referentieweek  (vooral in de zomermaanden) 
tegen betaling gewerkt hebben (met een studentencontract, een ander contract, of zonder contract), 
“JA”. 

De “onthaalouders ” (vooral onthaalmoeders), die op jonge kinderen passen, verrichten WEL betaalde 
arbeid. 

 

De meewerkende familieleden  (= niet-vergoede helpers) antwoorden “NEEN” op vraag 1 en op Vraag 
2 of 3 “JA”. 

Een leerkracht  die in de loop van de referentieweek lessen heeft voorbereid, examens verbeterd... heeft 
gewerkt (“JA”), ook al is hij/zij niet op school geweest. Daarentegen luidt het antwoord “NEEN” indien 
hij/zij met verlof was en geen tijd besteed heeft aan voorbereidingen, verbeteringen e.d.  

De activiteit van een zelfstandige  die aan het hoofd staat van een bedrijf of een boerderij of die een vrij 
beroep uitoefent (dokter, advocaat, ...) moet ook als betaalde arbeid beschouwd worden indien: 

1. de betrokkene in zijn eigen onderneming, boerderij of kabinet werkt om geld te verdienen, zelfs al 
is de activiteit niet winstgevend; 

2. de betrokkene tijd besteedt aan het beheer van de onderneming, de boerderij of het kabinet, zelfs 
indien er tijdens de referentieweek geen enkele verkoop of productie gerealiseerd wordt of indien 
geen enkele professionele dienstverlening verricht wordt (vb.: een landbouwer die bezig is met 
onderhoudswerken, een architect of arts die op cliënten wacht in zijn kabinet, een visser die zijn 
netten herstelt, een bedrijfsleider die een congres bijwoont...); 

3. de betrokkene bezig is met de oprichting van een bedrijf, een boerderij of een kabinet. Hieronder 
valt ook de aankoop van gronden, uitrusting, bestellingen van materiaal om deze nieuwe activiteit 
uit te voeren.  

Een taak als “vrijwillig medewerker” (bij het Rode Kruis e.d.) is geen betaalde arbeid en komt dus 
niet in aanmerking.  

 

 
 

! 

Samengevat: 

 
Gewerkt in de referentieweek?  V1 

Ja, betaald (ook gelegenheidswerk) 
JA  

→ V5 

Ja, niet-vergoede familiehelper 
NEE  
→ V2 

Nee: tijdelijk afwezig van het werk wegens vakantie, 
ziekte, moederschap, … 

NEE  
→ V2 

Nee: volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor 
3 maanden maximum 

NEE  
→ V2 

Nee: volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor 
langer dan 3 maanden 

NEE  
→ V2 

Nee: persoon zonder betrekking 
NEE  
→ V2 
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Vraag 1a: betaalde arbeid als helper zonder arbeids overeenkomst 

Deze vraag wordt enkel gesteld aan alle personen di e tijdens de referentieweek betaalde arbeid  
hebben verricht.  Niet-vergoede helpers komen niet op deze vraag, zei hebben “neen” 
geantwoord op vraag 1.  
 
Met betaalde helper wordt bedoeld: een persoon die een zelfstandige in de uitoefening van diens beroep 
bijstaat of vervangt en hiervoor vergoed wordt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst 
verbonden te zijn. 
 
 

Vraag 2: niet-vergoede helper 

Deze vraag is gericht op de niet-vergoede helper:  dit is een familielid van een zelfstandige die deze 
helpt bij de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit, zonder dat de betrokkene hiervoor een loon 
ontvangt. In de fiscale aangifte van de onderneming wordt aan de niet-vergoede helper wel een fictief 
loon toegewezen. 

LET OP: alleen de niet-vergoede helper die effectief gewerkt heeft in de referentieweek  antwoordt 
«JA». Diegenen die gewoonlijk als meewerkende familieleden actief zijn, maar met vakantie, ziek, ... 
waren gedurende die week antwoorden «NEEN».  
 

Vraag 3: niet-uitgeoefende betrekking 

Deze vraag wordt (positief!) beantwoord door personen die een betrekking als loontrekkende, als 
zelfstandige (met of zonder personeel) of als helper hebben, maar deze betrekking in de loop van de 
referentieweek niet uitgeoefend  hebben omwille van vakantie, ziekteverlof, klein verlet, verlof zonder 
wedde, ouderschapsverlof... 
Ook de personen in (volledige/gedeeltelijke) loopba anonderbreking/volledige schorsing of 
vermindering van de prestaties (nieuw stelsel van t ijdskrediet) antwoorden ‘ja’ op deze vraag. 

Daarentegen antwoorden in juli en augustus de tijdelijke (=niet (vast)beno emde) leerkrachten  
“neen” als ze niet zeker zijn een betrekking terug te vinden in september.  

De “TBS” (personen in disponibiliteit  gesteld) voorafgaand aan het pensioen  antwoorden “NEEN”.  

Iemand die een betrekking gevonden heeft, maar nog niet begonnen is, antwoordt “NEEN”. 

 

Vraag 4: volledige loopbaanonderbreking of volledig e schorsing van de 
arbeidsprestaties (tijdskrediet) 

Hier gaat het uitsluitend om de volledige  loopbaanonderbreking (oud stelsel) of de volledige  schorsing 
van de arbeidsprestaties (nieuw stelsel van tijdskrediet, geleidelijk ingevoerd vanaf 2002, en dat niet veel 
verschilt van het oude). 

Het stelsel van tijdskrediet  (Collectieve Arbeidsovereenkomst N° 77) wordt alle en in de private sector  
toegepast. De openbare sector  (federale overheid, gewesten & gemeenschappen, provincies, 
gemeenten, NMBS, de Post, Belgacom), alsook het onderwijs, vallen er niet onder. De werknemers uit 
de publieke sector blijven onderworpen aan de bepalingen van de herstelwet van 22 januari 1985 inzake 
loopbaanonderbreking . 

Volledige loopbaanonderbreking / volledige schorsin g van de arbeidsprestaties  = wettelijke 
onderbreking voor een bepaalde periode  (één jaar maximum, langer ingeval van sectoraal akkoord), 
maar geen beëindiging van het arbeidscontract . Dit betekent dat iemand afwezig blijft op het werk, 
zonder een andere betrekking te beginnen  (zie opmerkingen bij vraag 1) en na deze periode het werk 
kan hervatten. In deze periode blijft de arbeidsovereenkomst met de werkgever behouden. DE 
PERSOON ONTVANGT EEN UITKERING VAN DE RVA en behoudt zijn/haar sociale-
zekerheidsrechten.  
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De thematische systemen van  loopbaanonderbreking worden niet gewijzigd door de CAO 
N° 77.Bijgevolg zullen de werknemers blijven geniet en van loopbaanonderbreking in het kader van: 

- het ouderschapsverlof: om meer tijd door te brengen met de kinderen 

- het palliatief verlof: om meer tijd door te brengen met een familielid dat ongeneeslijk ziek is  

- medische bijstand: het verlof om een ziek familielid te verzorgen. 

- het ouderschapsverlof 

- het palliatief verlof 

- het verlof om een ziek familielid te verzorgen.  

Merk op dat het nieuwe stelsel, zoals het oude, de werknemer ook toelaat om zijn arbeidsprestaties te 
verminderen (bijv. halftijds, of 4-dagenweek). Dan zal de persoon JA antwoorden op V1 (of NEEN op V1 
en JA op V3 als hij/zij niet gewerkt heeft in de referentieweek omwille van verlof, ziekte, ...) en NEEN op 
V4. Alleen in geval van volledige loopbaanonderbreking of volledige  schorsing van de 
arbeidsprestaties antwoordt men JA (code 0 of code 1) op Vraag 4. 

 

In disponibiliteit  gestelde ambtenaren zijn NIET in loopbaanonderbreki ng. Een zwangerschaps-
verlof is GEEN loopbaanonderbreking. 
 

 
 

! 

Samengevat: Volledige loopbaanonderbreking of volle dige schorsing van de 
arbeidsprestaties  

. GEWONE volledige loopbaanonderbreking heet in de  

- privé sector : volledig tijdskrediet 

- overheidssector : volledige loopbaanonderbreking 

. SPECIFIEKE VORMEN van loopbaanonderbreking heten zowel in de privésector 
als in de overheidssector loopbaanonderbreking in h et kader van: 

- ouderschapsverlof 

- palliatief verlof 

- medische bijstand 

= volledige schorsing van de beroepsactiviteit   

• voor een bepaalde periode  

• zonder dat het arbeidscontract wordt stopgezet  

• toekenning van een uitkering door de RVA 

NIET in loopbaanonderbreking: 

• ambtenaren in disponibiliteit  

• vrouwen in zwangerschapsverlof/ mannen in ouderschapsverlof 
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Beknopt overzicht 

 

 

B. Hoofdactiviteit en tweede betrekking 

Hoofdactiviteit, voornaamste betrekking 

Indien de betrokkene meerdere betrekkingen  heeft, dan kiest deze zelf de betrekking die hij/zij als de 
voornaamste beschouwt.   Men dient hierbij rekening te houden met een aantal regels: 

− een student of gepensioneerde  die één dag in de week (tegen betaling) werkt zal dit als zijn 
(economische) hoofdactiviteit beschouwen.  

− Iemand die van betrekking veranderd is in de loop v an de referentieweek zal zijn/haar 
activiteit op het einde van de week aangeven.  

− Voor de loontrekkenden houdt de hoofdactiviteit ver band met één werkgever. In geval van 
twijfel is de voornaamste betrekking deze waarin (gewoonlijk) het meeste uren per week worden 
gepresteerd. Indien voor alle betrekkingen evenveel uren worden gewerkt, dan wordt de 
betrekking die het hoogste loon oplevert beschouwd als de voornaamste betrekking. 

− Voor uitzendkrachten met verschillende opdrachten, wordt de opdracht gekozen waarvoor 
men het grootst aantal uren presteert. 

− Een leerkracht met onderwijsopdrachten in verschillende scholen van hetzelfde niveau  meldt bij 
vraag 10 (naam en adres van de onderwijsinstelling) één hoofdbetrekking, m.n. die waarin hij/zij 
de meeste uren presteert, en bij vraag 20 (arbeidsduur) het totaal van die uren.  

− Een leerkracht die les geeft in meerdere scholen van ongelijk niveau (bijv. 20 lesuren in het 
voltijdse dagonderwijs (lessen overdag) en 3 lesuren in het volwassenenonderwijs 
(avondcursussen)) geeft die prestaties aan als resp. hoofdactiviteit en nevenactiviteit  
(bijbetrekking).  

− Gedetacheerden (leerkracht “geleend” aan een VZW, ambtenaar die tijdelijk in het kabinet van 
een minister werkt, ...) 

- voor hoogstens 3 maanden: antwoorden (beroep, arbeidsplaats, ...) in functie van hun 
oorspronkelijke betrekking (de andere is geen tweede activiteit) 

- voor langer dan 3 maanden: de betrekking (beroep, arbeidsplaats, ...) opgeven waarin ze 
gedetacheerd (de andere is geen tweede activiteit) zijn. 

Gewerkt in de referentieweek?  V1 V2 V3 V4 

Ja, betaald (ook gelegenheidswerk) JA  

→ V5 
--- --- --- 

Ja, niet-vergoede familiehelper NEE  

→ V2 

JA  

→ V5 
--- --- 

Nee: tijdelijk afwezig van het werk wegens 
vakantie, ziekte, moederschap… 

NEE  

→ V2 

NEE  

→ V3 

JA  

→ V4 

NEE-Code 2 

→ V5 

Nee: volledige loopbaanonderbreking voor 3 
maanden maximum 

NEE  

→ V2 

NEE  

→ V3 

JA  

→ V4 

JA-Code 0 
→ V5 

Nee: volledige loopbaanonderbreking voor 
langer dan 3 maanden 

NEE  

→ V2 

NEE  

→ V3 

JA  

→ V4 

JA-Code1 → 
V44 

Nee: persoon zonder betrekking NEE  

→ V2 

NEE  

→ V3 

NEE  

→ V43 
--- 
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Vraag 5: beroepsstatuut 

Het is de bedoeling om het statuut aan te duiden dat het best  overeenkomt met de situatie van de 
betrokkene tijdens de referentieweek .  

In geval van twijfel ga na of de betrokkene werkt in dienst van een werkgever (officieel of niet). Indien dit 
het geval is, dan is code 1 tot 4 (loontrekkende) van toepassing en moet nagegaan worden of de 
persoon in de private sector werkt (code 1 of 2) of in de publieke sector (code 3 of 4).  

In de andere gevallen duidt men code 5 of 6 aan, tenzij de persoon een medewerkend familielid (helper) 
is zonder vergoeding (= code 7) (deze laatste persoon wordt reeds geïdentificeerd bij vraag 2).  

 
LOONTREKKENDEN private sector 

Indien de betrokkene in dienst is van een private werkgever dan wordt hij of zij beschouwd als een 
arbeider of bediende in de private sector.  

 

Code 1 : arbeid(st)er  

Personen die als arbeider  ingeschreven zijn in de private sector, of gedurende de referentieweek 
gelegenheidswerk van manuele  aard (schilderwerken, gras afmaaien, ...) verricht hebben. 
 

Opmerking i.v.m. de zog. dienstencheques (let op: v gl. ook kadertje in rubriek “Specifieke 
gevallen Dienstencheques” na vraag 16a).  

Een dienstencheque is een betaalbewijs dat een financiële tegemoetkoming van de overheid omvat en 
dat particulieren de kans biedt buurtwerken of -diensten te laten verrichten door een werknemer met een 
arbeidsovereenkomst, te betalen aan een erkende onderneming. 
Die activiteiten zijn meestal uitvoerende taken (schoonmaken van de woning, strijken, 
boodschappendienst, enz.). De werknemers worden meestal bij de arbeiders ondergebracht. 

De arbeidsovereenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst, maar met een aantal specifieke 
kenmerken. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur, 
voltijds of deeltijds. 

 
De betrokken diensten worden verricht door werknemers tewerkgesteld in ondernemingen die 
specifiek erkend zijn in het kader van het systeem van de dienstencheques. 

De ondernemingen die kunnen toetreden tot het dienstenchequesysteem zijn ondernemingen die al dan 
niet commerciële activiteiten uitoefenen, zoals schoonmaak- en interimbedrijven, VZW’s, ziekenfondsen, 
OCMW’s, ondernemingen met een sociaal doel en zelfstandige werkgevers die werknemers aanwerven. 

 

Code 2 : bediende  

Personen die als bediende  ingeschreven zijn in de private sector, of gedurende de referentieweek 
gelegenheidswerk van intellectuele  aard (babysitten, vertalingen, …) verricht hebben. 

 
LOONTREKKENDEN openbare sector 

Indien de betrokkene niet werkt in dienst van een werkgever uit de private sector dan wordt deze 
beschouwd als loontrekkende in de openbare sector . De openbare sector wordt ruim gedefinieerd 
en bevat instellingen zoals (niet uitputtende lijst):  

� de federale overheidsdiensten (FOD’s), gewestelijke en gemeenschapsministeries; 

� de provinciale en gemeentelijke instellingen, de intercommunales, de OCMW’s; 

� de Rechterlijke Orde, de Raad van State, het Arbitragehof; 

� de leden van de Kamer, de Senaat en de gewestelijke Parlementen, en hun personeel (met 
inbegrip van het Rekenhof); 

� het leger, de (federale en lokale) politie; 

� het gemeenschaps-, provinciaal en gemeentelijk onderwijs (alsook het gesubsidieerd 
onderwijs: zie infra); 

� de internationale ambtenaren (zoals het personeel van de Europese Commissie); 
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� de instellingen van openbaar nut (“parastatale instellingen”, vb. RSZ en “paragewestelijke 
instellingen, vb. De Lijn) en de openbare wetenschappelijke instellingen (vb. KMI);  

� de autonome overheidsbedrijven – NV van publiek recht (de Post, NMBS, Belgacom, Regie 
der Luchtwegen). 

 
Binnen de loontrekkenden in de openbare sector wordt een onderscheid gemaakt tussen ambtenaren en 
contractuelen. 

 

Code 3: statutair ambtenaar 

Een statutaire ambtenaar  bezet een statutaire betrekking en is vast benoemd (een stagiair in een 
ministerie/FOD, die “normaal gezien” zal benoemd worden na 6 maanden of 1 jaar, en een betrekking 
in de personeelsformatie bezet, wordt gelijkgesteld). 

 

Code 4: contractueel 

Een contractueel  is een persoon die in overheidsdiensten werkt, met een contractuele arbeids-
overeenkomst van bepaalde duur of van onbepaalde duur.  

Een politieke mandataris  (vb. schepen), verkozen voor een bepaalde duur, wordt gelijkgesteld met 

 “openbare sector - contractueel”. 

Iemand die voor een PWA werkt krijgt code 4 (de “werkgever” is immers zijn/haar Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap, zie vraag 10).  

Let op: 

o De werknemers van (gedeeltelijk of volledig) geprivatiseerde  ondernemingen (zoals de ex-ASLK, 
nu opgenomen in de Fortisgroep) behoren tot de private sector.  

o Het personeel van het onderwijs , zowel officieel (gemeenschap, provincie, gemeente) als vrij 
gesubsidieerd  (katholiek, o.m. de Katholieke Universiteit Leuven) of niet (o.m. de Vrije Universiteit 
Brussel) wordt tot de openbare sector  gerekend. Een privé-school  (voorbereiding Centrale 
Examencommissie, of een rijschool) maakt echter deel uit van de private sector. 

o Het verplegend personeel  van een openbaar (OCMW) ziekenhuis behoort tot de openbare sector; 
het verplegend personeel van een private (vb. christelijke) instelling tot de private sector. 

o Een activiteit als provincie- of gemeenteraadslid  ressorteert ook bij de openbare sector, maar 
wordt meestal als tweede beroep (zie Vraag 27) uitgeoefend door iemand wiens hoofdactiviteit een 
voltijds mandaat is (volksvertegenwoordiger...) of een beroep buiten de politiek. 

 

ZELFSTANDIGEN 

Een individu zonder werkgever (officieel of niet), wordt als een zelfstandige beschouwd (met inbegrip van 
de “vrije beroepen”: artsen, advocaten… die een eigen praktijk/kabinet/kantoor hebben) 

Code 5 : Zelfstandigen zonder personeel  

Opgelet: een zelfstandige die uitsluitend met een meewerkend familielid werkt (vb. echtgeno(o)t(e)) heeft 
geen personeel. 

 

Code 6 : Zelfstandigen met personeel  

Hier wordt de zelfstandige beschouwd die regelmatig met personen werkt die aangeworven of in dienst 
genomen zijn door hemzelf of zijn vennootschap. 
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HELPER – meewerkend familielid zonder vergoeding 

 Code 7: niet-vergoede helpers.  

Deze code is zeer specifiek bedoeld voor de niet-vergoede familiale helpers: een familielid van een 
zelfstandige die deze laatste helpt bij de uitoefening van zijn betrekking. Hij/zij ontvangt daarvoor geen 
loon, alleen in de fiscale aangifte wordt aan de betrokkene een fictief loon toegekend. Personen die op 
vraag 2 ‘ja’ geantwoord hebben krijgen in vraag 5 code 7. 

 

Vraag 5a: zelfstandigen zonder personeel 

Personen die in hun hoofdactiviteit zelfstandige zonder personeel zijn, duiden hier aan of dit in eigen 
naam (code 1) of als bestuurder van een vennootschap (code 2) is. 

Vraag 5b: zelfstandigen met personeel 

Personen die in hun hoofdactiviteit zelfstandige met personeel zijn, duiden hier aan of dit in eigen naam  
(code 1) of als bestuurder van een vennootschap (code 2) is. 

Vraag 6: verantwoordelijkheid op het vlak van super visie of leiding 

Deze vraag betreft enkel loontrekkenden in hun hoofdbetrekking.  

Het is echter de “gewoonlijke” situatie  die in beschouwing genomen moet worden en niet de eventuele 
specifieke situatie tijdens de referentieweek. Zo moet het tijdelijk vervangen van een leidinggevend 
persoon hier niet in aanmerking worden genomen. 

Leidinggevende verantwoordelijkheden houden formele verantwoordelijkheden in van directe supervisie 
van minstens één loontrekkende (andere dan leerlingen), waarbij soms een deel van het 
gesuperviseerde werk gedaan wordt. Ze impliceren dat de leidinggevende of de toezichthouder zich 
belast met het uit te voeren werk, het begeleidt en erop toeziet dat het werk correct uitgevoerd wordt.  
De leidinggevende verantwoordelijkheden betreffen niet de hoofdtaken maar maken wel een essentieel 
deel uit van de taken.  

Voorbeelden: hoofdverple(e)g(st)ers die het werk van het verplegend personeel van een dienst 
organiseren en begeleiden, producers die de acteurs en technici begeleiden, marineofficiers die bevel 
voeren over de bemanning en het personeel dat in de machinezaal werkt, personen die toezicht houden 
op een bouwwerf… 
 

Vraag 7: afwezigheid sinds meer dan 3 maanden  

Het gaat om de totale  duur van de afwezigheid tot op het einde van de referentieweek , dus vóór, 
tijdens en na de referentieweek. 
 

Vraag 8: blijvend ontvangen van minstens de helft v an het loon of sociale 
uitkering ter compensatie van het loon 

Het doel van deze vraag in combinatie met vraag 7 is de formele verbondenheid met de job te meten. 
 

Het loon dat hier in beschouwing moet worden genomen is het nettoloon van de hoofdbetrekking.  

De sociale uitkering moet in verband staan met het hebben van die bewuste betrekking, zoals 
bijvoorbeeld een RVA-uitkering bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Kinderbijslag wordt hier 
bijvoorbeeld niet bedoeld omdat men die uitkering ook ontvangt zonder het hebben van de betrekking. 

De betaling kan gebeuren door de werkgever of door een sociale-zekerheidsinstelling (of beide). 
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Vragen 9c en 9d: beroep of functie (naam en omschri jving) 

Indien de betrokkene meerdere beroepen of functies heeft wordt enkel informatie gevraagd over het 
beroep of de functie die uitgeoefend wordt in de voornaamste betrekking.  

Opgelet! Er wordt gevraagd naar het beroep dat uitg eoefend wordt in de huidige voornaamste 
betrekking en niet naar de opleiding van de betrokk ene. Indien de betrokkene bijv. een diploma van 
licentiaat in de wetenschappen heeft behaald, maar als beroep poetshulp heeft, dan wordt dit laatste als 
beroep of functie beschouwd. 

Personen met een PWA-statuut wordt gevraagd hun functie te typeren op basis van het soort activiteiten 
waarvoor ze het meest worden ingeschakeld. 

Om het beroep nadien correct te kunnen coderen hebb en wij een zo volledig mogelijke 
omschrijving nodig. Noteer daarom eerst de naam van  het beroep of de functie (vraag 9c) en 
nadien een gedetailleerde omschrijving van wat die functie inhoudt (vraag 9d).  

Bijvoorbeeld: 

• Iemand die in de landbouw werkt zal antwoorden: landbouwer, stalknecht,... 

• Voor de industrie of de dienstensector zal men antwoorden met: machinebediener, stikster, 
boekhouder, handlanger, chauffeur, metaalarbeider, verpleegster, offsetdrukker, secretariaats-
medewerker, poetshulp, personeelschef... 

• Een handelaar zal antwoorden met: winkelier in voedingszaken of in kleding, wijnhandelaar, 
hoteluitbater, apotheker… 

• Magistraten, ambtenaren, personeel van de gewesten, gemeenschappen, provinciebesturen of 
gemeenten en parastatalen, militairen moeten hun graad en hun functie aangeven.  

• Priesters of geestelijken die een functie uitoefenen die niet rechtstreeks samenhangt met hun 
godsdienst (vb. ziekenzorg of onderwijs, ...) moeten als volgt antwoorden: ‘priester/geestelijke’, 
gevolgd door het beroep dat ze uitoefenen. 

• De persoon die gewoonlijk een familielid helpt bij de uitoefening van zijn beroep (helper) moet het 
beroep dat hij of zij uitoefent aanduiden (en niet dat van diegene die hij/zij helpt). 

Ter informatie vindt u in de bijlage een lijst van beroepen volgens de ISCO-2008-nomenclatuur die door 
de codeerders zal worden gebruikt. Die omschrijvingen moeten niet noodzakelijk worden overgenomen, 
maar kunnen u wel helpen om in te zien welk type van informatie codeerders nodig hebben.  

Gebruik de hieronder aangehaalde voorbeelden als hulpmiddel om het beroep van de respondenten 
correct te leren omschrijven. 

 

Vraag 10: Gemeente van de lokale vestiging 

Met de “lokale vestiging” wordt bedoeld de plaats w aar de betrokkene hoofdzakelijk zijn job 
uitoefent. 

Voor de locatie van de arbeidsplaats moet enkel de postcode en de naam van de gemeente worden 
ingevuld en de naam van het land als de lokale eenheid van het bedrijf zich in het buitenland bevindt. 

 

Specifieke situaties : 

− Als de bevraagde thuis  werkt, geef dan zijn thuisadres op. 

− Indien de persoon in het buitenland  werkt, wordt het land, de stad, de streek of het departement 
aangeduid.  

− Indien de persoon toevallig  tijdens de referentieweek in het buitenland  gewerkt heeft, geef de 
lokale vestiging in België op. 
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− In het geval de betrokkene zich in het kader van zijn/haar betrekking veel moet verplaatsen , wordt 
de ‘lokale vestiging’ beschouwd als de plaats die als ‘basis’ kan beschouwd worden (vb. de plaats 
waar de betrokkene opdrachten krijgt of vertrekt, of de eigen woning in het geval van een zelfstandig 
vertegenwoordiger). 

− Indien de betrekking op verschillende plaatsen  uitgeoefend wordt (vb. een leerkracht die in 
meerdere scholen les geeft), dan wordt de plaats waar het grootste aantal uren gepresteerd wordt, 
beschouwd als de ‘lokale vestiging’.  

− Indien de betrokkene als uitzendkracht werkt dan is de ‘lokale vestiging’ gelijk aan de plaats waar de 
betrokkene gedurende de referentieweek zijn belangrijkste uitzendopdracht heeft uitgevoerd (en niet 
de plaats van het uitzendkantoor).  

− PWA-ers (“klusjesdienst”) geven de gemeente op van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
waarvan ze afhangen 

− De personen die werken in het kader van dienstencheques vermelden de plaats waar het werk 
wordt uitgevoerd. 

− Personen die op een bouwwerf werken:  

o Een werf waar men hoogstens 3 maanden  werkt: de lokale vestiging is de plaats die als 
“basis” kan beschouwd worden (bijv. de plaats waar de betrokkene opdrachten krijgt of 
vertrekt) zoals de bouwonderneming of de eigen woning in het geval van een zelfstandige 

o Een werf waar men voor langer dan 3 maanden  werkt: deze werf wordt gezien als de lokale 
vestiging. 

− Indien de persoon gedetacheerd is: 

o Voor hoogstens 3 maanden : de lokale vestiging van de oorspronkelijke betrekking 

o Voor langer dan 3 maanden : de lokale vestiging naar waar men gedetacheerd werd 

 

Vragen 11a en 11b: voornaamste economische activite it van de lokale vestiging 
(naam en omschrijving) 

Definitie “lokale vestiging” : de plaats (gebouw of groep van gebouwen) waar de betrokkene 
hoofdzakelijk zijn job uitoefent. 

Niet te verwarren met  de “onderneming” die beschouwd kan worden als een hergroepering van 
vestigingen. Een onderneming kan meerdere lokale vestigingen of filialen hebben (vb. banken, 
grootwarenhuis, ...). Met de “volledige onderneming” wordt bedoeld het geheel van lokale vestigingen.  

Vestigingen van een zelfde onderneming die op verschillende adressen gelokaliseerd zijn, worden als 
verschillende lokale vestigingen beschouwd. De voornaamste economische activiteit van een lokale 
vestiging kan verschillen van de voornaamste economische activiteit van de onderneming. 

De voornaamste activiteit van de lokale vestiging mag niet verward worden met een hulpactiviteit zoals 
boekhouding of personeelsadministratie in een chemisch bedrijf. Een dienst die enkel ter ondersteuning 
van haar eigen lokale vestiging de boekhouding of administratie verricht blijft gecodeerd in de chemische 
sector en niet in de boekhoudkundige dienstverlening. 

Zowel de naam van de voornaamste activiteit (V11a) als een omschrijving van de voornaamste 
activiteit van de lokale vestiging (V11b) worden ge vraagd. 

Bij 11a wordt de voornaamste activiteit vermeld zonder omschrijving. (vb. kleinhandel in sportartikelen).  

In het geval de persoon enkel kleinhandel vermeldt moet er via vraag V11b, waar er een omschrijving 
van de activiteit gevraagd wordt, meer informatie verkregen worden (het verkopen van schoenen aan 
particulieren) 

De omschrijving van het soort activiteit van de lokale vestiging moet zo precies mogelijk zijn. 

Zo is “handel” onvoldoende, er moet gepreciseerd worden welk soort handel (vb. kleinhandel in 
sportartikelen). 
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Let op: 

1. In deze vraag wordt niet gevraagd naar de activiteit van de betrokkene,  maar naar de 
voornaamste activiteit van de lokale vestiging waar in hij of zij tewerkgesteld is. vb. een ‘spuiter’ 
in een automobielfabriek zal dus niet antwoorden ‘verfspuiterij’, maar wel ‘automobielconstructie’. De 
boekhouder of de persoon die klein gereedschap vervaardigt in deze fabriek zullen eveneens bij de 
“automobielconstructie” horen. 

De voornaamste activiteit mag dus niet verward worden met een hulpactiviteit. Hulpactiviteiten zijn 
activiteiten die louter ter ondersteuning van de lokale eenheid uitgeoefend worden en zonder deze 
activiteiten zou de lokale eenheid in het algemeen niet levensvatbaar zijn.  

2. De personen die als uitzendkracht tewerkgesteld zijn, geven de activiteit op van de lokale vestiging  
waar zij gedurende de referentieweek als uitzendkracht gewerkt hebben (en niet de activiteit van het 
uitzendkantoor). 

3. Personen met een PWA-statuut  geven als werkgever het lokale PWA-kantoor dat hem of haar de 
opdrachten bezorgt.  

In geval van twijfel: noteer zoveel mogelijk over de activiteit van de lokale vestiging. Indien er niet 
voldoende plaats is voorzien kunt u gebruik maken van de rubriek ‘commentaar” op het einde van het 
huishoudformulier of het CAPI-interview. 

 

 

Ter informatie vindt u als bijlage de lijst van activiteiten volgens de nomenclatuur NACE-BEL 2008 die de  

codeurs zullen gebruiken. Een nog uitgebreidere lijst van activiteiten is terug te vinden op onze website:  

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL-NACE-BEL%202008%20met%20toelichtingen_tcm325-65642.pdf 

Deze omschrijving moet niet noodzakelijk overgenomen worden maar ze kan een verduidelijking geven 
over het soort van informatie die de codeurs nodig hebben. 
 
Om de omschrijving van de activiteit zo goed mogelijk te kunnen geven vindt u hieronder nog een aantal 
voorbeelden. Het coderen van de omschrijvingen gebeurt dus door een gespecialiseerde equipe 
van de FOD Economie, niet door de interviewers .  
 

Enkele voorbeelden bij vragen 9c, 9d, 10, 11a en 11 b 

Gelieve zo precies mogelijk te zijn! 

• Elektricien in een werkplaats van de NMBS  

 Beroep (vraag 9c): elektricien 

Omschrijving van de functie (vraag 9d): het verrichten van elektrische interventies en van 
onderhoudswerkzaamheden aan elektrische treinstellen 

Gemeente van de lokale vestiging (vraag 10): Antwerpen (bijv.) 

 Sector van de lokale vestiging (vraag 11a): reparatie van machines 

 Activiteit van de lokale vestiging (vraag 11b): herstel en onderhoud van treinen  

• Caissière in een warenhuis  

 Beroep (vraag 9c): caissière of kassierster 

 Omschrijving van de functie (vraag 9d): beheer van de kassa 

 Gemeente van de lokale vestiging (vraag 10): vb. St-Denijs Westrem 

 Sector van de lokale vestiging (vraag 11a): kleinhandel voedingswaren 

 Activiteit van de lokale vestiging (vraag 11b): verkopen aan particulieren van allerlei voedingswaren 
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• Boekhouder in de personeelsdienst van een chemisch bedrijf (enkel wanneer de onderneming 
de personeelsadministratie beschouwt als een aparte  entiteit)  

 Beroep (vraag 9c): boekhouder 

Omschrijving van de functie (vraag 9d): uitwerken en controleren van de financiële en 
boekhoudkundige processen, opmaak van het jaarrapport 

 Gemeente van de lokale vestiging (vraag 10): gemeente (waar de personeelsdienst zich bevindt) 

 Sector van de lokale vestiging (vraag 11a): personeelsdienst 

 Activiteit van de lokale vestiging (vraag 11b): personeelsadministratie 

 

• Boekhouder in een reisbureau (in eenzelfde gebouw) 

 Beroep (vraag 9c): boekhouder 

Omschrijving van de functie (vraag 9d): uitwerken en controleren van de financiële en 
boekhoudkundige processen 

 Gemeente van de lokale vestiging (vraag 10): gemeente waar het reisbureau zich bevindt 

 Sector van de lokale vestiging (vraag 11a): reisbureaus 

 Activiteit van de lokale vestiging (vraag 11b): het verkopen van georganiseerde reizen 

 

• Assistent in een universitaire faculteit  

 Beroep (vraag 9c): universiteitsassistent 

Omschrijving van de functie (vraag 9d): assisteren prof bij opstellen cursus, lesgeven, begeleiding 
van studenten, wetenschappelijk onderzoek, … 

 Gemeente van de lokale vestiging (vraag 10): gemeente waar de faculteit zich bevindt 

 Sector van de lokale vestiging (vraag 11a): onderwijs 

 Activiteit van de lokale vestiging (vraag 11b): universitair onderwijs – onderzoek 

 

Vraag 12: aantal werknemers in de lokale vestiging  

Zo precies mogelijk aangeven. In geval van twijfel, tenminste weten of er in de lokale vestiging meer dan 
10 personen werken of niet. De werkgever wordt meeg erekend, als de lokale eenheid bijvoorbeeld 
uit de bazin, haar medewerkende echtgenoot en drie loontrekkenden bestaat, zouden die 5 personen “5” 
antwoorden. 

 

Zie vragen 10 en 11 voor de omschrijving van lokale vestiging.  

Voor personen tewerkgesteld in het kader van een PWA-stelsel of in het kader van de dienstencheques 
wordt bij afspraak code 82 (weet niet, 11 of meer) aangeduid.  

 

Vraag 13: begindatum van de betrekking 

Bijv. mei 2008 = 05/2008 (het jaar in vier cijfers noteren); indien de persoon zich de maand niet meer 
herinnert wordt 00/(jaartal) aanvaard of klik op ikoon “?” (“Weet niet”). 

 

Meestal zal de persoon spontaan kunnen antwoorden maar in sommige situaties is het iets moeilijker om 
te bepalen wat de huidige betrekking is. 

Specifieke situaties: 

Hernieuwd contract: bij een hernieuwd contract geldt de begindatum van het eerste contract zo er geen 
onderbreking is tussen de verschillende contracten. Wanneer een wettelijk voorziene periode tussen de 
contracten nodig is, wordt dit eveneens gezien als een hernieuwing van het eerste contract. 
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Aparte tewerkstellingsperiodes bij éénzelfde werkge ver:  

Enkel de continue tewerkstelling telt en daarom is de begindatum deze van de recentste 
tewerkstellingsperiode. Indien de persoon voorheen nog gewerkt heeft voor dezelfde werkgever telt deze 
periode niet mee. Voorbeeld: voor seizoenarbeiders die elk jaar terug bij dezelfde werkgever werken is 
de begindatum van de betrekking de begindatum van de laatste tewerkstellingsperiode. 

 

Andere job bij éénzelfde werkgever: 

Indien de persoon twijfelt kan het volgende worden toegepast: 

- Een verandering van taken bij dezelfde werkgever wordt nog steeds gezien als dezelfde 
betrekking. In dat geval is de begindatum deze van het eerste contract. 

- Een verandering van contract kan wel gezien worden als een andere betrekking. De begindatum 
komt dan overeen met deze van het laatste contract. 

 

Het bedrijf verandert van eigenaar: 

Wanneer de werkvoorwaarden niet veranderen wordt de tewerkstelling als continu beschouwd en is de 
begindatum deze van het eerste contract. Wanneer de persoon tijdens de verandering werkloos was en 
daarna terug werd tewerkgesteld door de nieuwe eigenaars is dit een nieuwe tewerkstellingsperiode en 
telt de begindatum van het nieuwe contract.  

 

Uitzendkantoren: 

De begindatum is de datum vanaf wanneer men continue voor hetzelfde uitzendkantoor werkt. 

 

Detachering: 

De periode dat een persoon gedetacheerd wordt naar een andere werkgever, wordt niet gezien als een 
onderbreking op voorwaarde dat het gaat om een gelijkaardig contract. 

 

Zelfstandigen: 

De begindatum is de begindatum van de huidige hoofdactiviteit als zelfstandige. 

 

Vraag 14: tussenkomst regionale tewerkstellingsdien sten bij het vinden van de 
huidige job 

Er kan enkel ‘ja’ worden geantwoord als er een effectieve betrokkenheid van de VDAB of Actiris (vroeger 
BGDA) geweest is om de huidige job te vinden. De belangrijkste vraag die hier kan gesteld worden is of 
de betrokkene zijn/haar job zou gevonden hebben indien de VDAB of Actiris (vroeger BGDA) niet 
bestond. De rol van de VDAB of Actiris (vroeger BGDA) bestaat erin de werkzoekende en de werkgever 
met elkaar in contact te brengen door de ene te informeren van het bestaan van de ander. Opleidingen 
en andere activiteiten die de bekwaamheden van werkzoekenden verbeteren waardoor het mogelijk 
werd de job te krijgen, moeten hier uitgesloten worden. 

 

Vraag 15a: bent u tewerkgesteld met een dienstenche que-contract? 

Deze vraag wordt hier toegevoegd omdat dienstencheques zowel kunnen voorkomen bij een  
arbeidsovereenkomst van bepaalde als van onbepaalde duur. 

Opgelet: er wordt hier niet naar het gebruik van dienstencheques gevraagd maar er wordt gevraagd 
of de respondent zelf tewerkgesteld is met een dien stencheque-contract.  

Het systeem van dienstencheques vervangt grotendeels het PWA-stelsel dat nog slechts voor een 
beperkt aantal activiteiten blijft bestaan. 

Sinds 1 januari 2004 is het nieuwe systeem van dienstencheques in werking getreden. De 
dienstencheque is een initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en –
banen.  
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De dienstencheque laat de particuliere gebruikers toe om hulp van huishoudelijke aard uit te laten 
voeren door een erkende onderneming. 

De diensten worden uitgevoerd door werknemers die aangeworven zijn door ondernemingen die 
specifiek erkend werden in het kader van het dienstencheque-systeem. 

 

OPMERKING:  De personen die nog tewerkgesteld zijn via een Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA)  voor de uitoefening van een bepaald werk voor rekening van 
een derde, antwoorden op Vraag 15a “neen. Ze hebben een contract van onbepaalde duur en 
antwoorden op vraag 15b “vast werk”. Sommigen zullen hun contract beschouwen als een contract 
van bepaalde duur. Afhankelijk van hun antwoord op 15b zullen de “PWA-ers” op vraag16a of 16d 
komen. 

De personen die voor het PWA-kantoor zelf werken  (geen PWA’ers maar bv. dossierbeheer, ...) 
en bv. een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur hebben, worden bij vraag Q16a aangeduid met 
code 5 . Indien ze een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben, worden ze bij Q16a 
aangeduid met code 6. 

 

Vraag 15b: vast of tijdelijk werk 

code 1: vast werk 

Alleen diegenen die een arbeidsovereenkomst hebben waarvan de duur niet in de tijd beperkt is, worden 
beschouwd als personen met ‘vast werk’.  

In de openbare sector worden de contractuelen (personen die geen statutaire betrekking hebben) vaak 
‘tijdelijken’ genoemd. Indien zij echter een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben, dan 
wordt dit genoteerd als ‘vast werk’. 
De stagiairs  (normaal gezien geslaagd voor een wervingsexamen) in een openbaar bestuur (duur: 6 
tot 12 maanden, waarna de grote meerderheid vast benoemd wordt), worden gelijkgesteld met de 
personen met een vaste betrekking.  

Hetzelfde geldt voor de loontrekkenden waarvan het contract een proeftijd  voorziet; de proefperiode 
wordt schriftelijk overeengekomen, ten laatste de eerste werkdag, en duurt tussen 7 en 14 dagen 
(arbeider) of tussen 1 en 12 maanden (bediende). Gedurende de proefperiode mogen de werkgever en 
de werknemer het contract onmiddellijk of zeer snel opzeggen. Na de proefperiode wordt het contract 
automatisch een arbeidsovereenkomst met onbepaalde duur.  

De leerkrachten die vast benoemd zijn voor een deel van hun uurrooster, als tijdelijke voor een ander 
deel, worden verondersteld een vaste betrekking te hebben. 

 

code 2: tijdelijk werk 

Iedereen die géén arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  heeft wordt beschouwd als iemand 
met tijdelijk werk, dus ook een contractueel (contract met bepaalde duur bij een ministerie/FOD, ook al 
wordt het sedert jaar en dag regelmatig verlengd). 

 

Alnaargelang de persoon zijn werk als tijdelijk of als vast beschouwt, komt hij vervolgens op vraag 16a of 
16d.  
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Vraag 16a: soort tijdelijk werk 

Volgende categorieën kunnen worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of 
tijdelijk werk zonder arbeidsovereenkomst:  

 

Code 1: interimarbeid via een uitzendbureau 

De personen die tewerkgesteld zijn als uitzendkracht via een uitzendkantoor voor de uitoefening van 
een bepaalde opdracht voor rekening van een derde.  

De personen die voor het uitzendkantoor zelf werken (dossierbeheer, ...) en met dit uitzendkantoor een 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur hebben, worden aangeduid met de code 5 .  

 

Code 2: Arbeid in het kader van dienstencheques  

Zie bij vraag 15a. 

 

Code 8: Arbeid als PWA-werknemer  

Zie bij vraag 15a, laatste alinea 

 

Code 3: Arbeid in het kader van een stage, opleidin g, leercontract 

De personen die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben met als specifieke doel opleiding of stage 
en die daarvoor werk en opleiding combineren. Hiertoe worden ook de personen met een leercontract , 
alsook de universitaire assistenten, gerekend.  

Personen met Startbaanovereenkomst (“Rosetta”) vallen hier NIET onder, ze krijgen code 5. 

 

Code 4: Studentenarbeid met studentencontract 

Met een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten. 

De jongeren van 15 jaar of meer kunnen een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten sluiten, 
indien ze ofwel:  

• onderwijs met volledig leerplan volgen;  

• deeltijds onderwijs volgen, op voorwaarde dat:  

- zij niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst werken;  

- zij niet een leertijd doormaken met een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst 
van de Middenstand;  

- zij geen overbruggingsuitkeringen ontvangen (werkloosheidsverzekering);  

- zij enkel werken als student gedurende de periodes van de schoolvakanties.  

De wet voorziet enkele specifieke bepalingen voor de studentenovereenkomst. Het betreft een overeen-
komst voor bepaalde duur. 

Een schriftelijke overeenkomst moet worden opgemaakt en ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de 
indiensttreding.  

Zelfs als de student jonger dan 18 jaar is, kan hij eigenmachtig zijn overeenkomst sluiten en opzeggen 
en kan hij zelf zijn loon in ontvangst nemen behalve wanneer er vanwege de ouders of de voogd verzet 
is.  

Studentenjobs zonder overeenkomst vallen onder code 7. 
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Code 5: arbeidsovereenkomst bepaalde duur/bepaald w erk 

De personen die voor een bepaalde duur of voor een welomschreven taak  (vb. acteurs) 
aangeworven zijn, met een arbeidsovereenkomst. Onder deze code worden OOK gerekend:  

- de seizoensarbeiders die tijdens de referentieweek hebben gewerkt; 

- politieke mandatarissen (indien dit de hoofdbetrekking is); 

- contractuelen ook al wordt het contract jaarlijks vernieuwd; 

 

Code 6: een andere arbeidsovereenkomst van bepaalde  duur 

Wordt enkel toegekend indien geen enkele van de reeds vermelde codes van toepassing is. Geef een 
nauwkeurige omschrijving van wat deze andere arbeidsovereenkomst van bepaalde duur inhoudt. 

 

Code 7: gelegenheidswerk zonder formele arbeidsover eenkomst 

Betaalde arbeid die (in de referentieweek) werd uitgeoefend zonder dat hiervoor een arbeids-
overeenkomst werd afgesloten en/of betaalde arbeid zonder regelmaat (vb. studentenjob (zonder 
overeenkomst), kinderoppas, klusjes ‘in het zwart’...). Vaak worden dergelijke jobs door de betrokkenen 
niet beschouwd als ‘echt werk’. 

  

Vraag 16b: reden voor het aanvaarden van een tijdel ijk betrekking 

Er wordt gevraagd naar de huidige reden om een tijdelijke betrekking te aanvaarden . De keuze-
mogelijkheden zijn ‘kan geen passend  vast werk vinden’ en ‘wenst geen vast werk’. 
 

Vraag 16c: duur van de huidige arbeidsovereenkomst 

Hou enkel rekening met de duur van het contract, zoals voorzien in de huidige arbeids-
overeenkomst of zoals afgesproken met de werkgever,  en dit tijdens de referentieweek 
(voorbeeld: personen aan hun zesde contract van één  week toe antwoorden: minder dan een 
maand). Indien de betrokkene geen officieel contract heeft, geef dan een raming van de waarschijnlijke 
duur zoals voor de huidige betrekking afgesproken is tussen de werkgever en de betrokkene. 

 

Vraag 16d: soort vast werk 

Aan de personen die op vraag 15b vast werk antwoordden, wordt gevraagd of het over één van de 
volgende categorieën gaat : 

Code 1: interimarbeid via een uitzendbureau 

Code 2: Arbeid in het kader van dienstencheques  

Code 3: arbeid als PWA-werknemer 

Code 4: Studentenarbeid met studentencontract 

Code 5: een statutair ambt 

Code 6: een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  

Voor code 1 tot en met 6, zie bij Vraag 16a waar de uitleg gegeven wordt voor personen die geantwoord 
hebben dat ze een tijdelijk werk hebben. 

 

Code 7: een andere arbeidsovereenkomst 

Wordt enkel toegekend indien geen enkele van de reeds vermelde codes van toepassing is. Geef een 
nauwkeurige omschrijving van wat deze andere arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of statutair 
ambt inhoudt 
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Specifieke gevallen: Dienstencheques / PWA (Plaatse lijk 
Werkgelegenheidsagentschap) 

  Dienstencheques  PWA 

Q5 Privésector  code 4 (publieke sector — contractueel) 

Q9c 
en 
9d 

Het beroep dat men in het kader van de 
dienstencheques uitoefent (vb. tuin-
onderhoud) 

Het beroep dat men in het kader van de 
PWA uitoefent (vb. tuinonderhoud) 

Q10 De gemeente waar men werkt De gemeete waar het PWA kantoor is 
gevestigd (waar men ingeschreven is) 

Q11a 
en 
Q11b 

Naam en een duidelijke omschrijving van 
deze hoofdactiviteit 

Naam en een duidelijke omschrijving van 
deze hoofdactiviteit 

Q12 Bij conventie, code 82 “weet niet”, 11 

of meer  

Bij conventie, code 82 “weet niet”, 11 

of meer  

Q13 Datum van de eerste tewerkstelling via 
dienstencheques 

Datum van de eerste tewerkstelling via 
PWA 

Q15b Zowel vast als tijdelijk werk is mogelijk  code 1 (vast werk, d.w.z. arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur) maar 
bepaalde personen beschouwen hun 
contract misschien als tijdelijk (code 2))  

Q16a 

of 

Q16d 

code 2 (dienstencheques) code 8 (arbeid als PWA-werknemer) 

code 2 (dienstencheques) code 3 (arbeid als PWA-werknemer) 

 

 

Vraag 17: onderscheid voltijds/deeltijds 

Deze vraag wordt (sedert januari 2001) AAN ALLE WERKENDE PERSONEN GESTELD, 
LOONTREKKENDEN OF NIET. Het onderscheid voltijds/deeltijds wordt gemaakt op basis van het 
spontane antwoord van de betrokkene. Het antwoord op deze vraag moet overeenstemmen met het 
antwoord op vraag 25 (gewoonlijke arbeidsduur). 

Personen die halftijds tijdskrediet nemen antwoorden “deeltijds”.  

 

Opmerking: personen die enkel ’s nachts of enkel in het weekend werken kunnen bijvoorbeeld slechts 
19 uur presteren maar toch antwoorden dat ze voltijds werken. 

 

Vraag 18: percentage deeltijds (t.o.v. een voltijds e betrekking) 

Vb. 80% van een voltijdse betrekking (in dezelfde sector). 

 



 

Enquête naar de Arbeidskrachten 2014 – Handleiding 2 Toelichting bij de vragenlijst              28 

Vraag 19a: belangrijkste reden om deeltijds te werk en 

Alleen de reden die de betrokkene het belangrijkste vindt moet opgegeven worden.  

 

Code 1 : voor de (brug)gepensioneerden, vervroegd gepensioneerden, in disponibiliteit gestelden 
voorafgaand aan het pensioen en gepensioneerden die niet méér mochten werken (zonder een 
inkomensgrens te overschrijden en hun pensioen kwijt te spelen).  

Bij beroepsredenen (code 7 ) horen alle redenen thuis die strikt verbonden zijn met het werk en als 
negatief aanzien worden (stress, pesterijen…). 

Er is nog een extra antwoordmogelijkheid tussengevoegd (code 12 ) voor personen die deeltijds werken 
omdat de betrekking die ze wensten enkel deeltijds werd aangeboden. Deze personen hebben voor een 
welbepaalde job gekozen omwille van de job zelf en niet omwille van het deeltijds aspect. Opgelet: code 
12 staat in de antwoordenlijst niet achteraan, maar tussen codes 2 en 3. 

Personen die halftijds tijdskrediet nemen geven de reden waarom ze halftijds tijdskrediet opnemen, vb. 
familiale redenen. 

Wanneer het antwoord ‘neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere afha nkelijke personen op 
zich ’ is, wordt naar de reden gevraagd in vraag 19b.  

 

Vraag 19b: reden om de zorg voor de eigen kinderen of andere afhankelijke 
personen op zich te nemen 

Het is de bedoeling na te gaan in welke mate het niet beschikbaar zijn van gepaste en betaalbare 
opvang een belemmering vormt voor arbeidsmarktparticipatie. 

Het gaat om de afwezigheid van gepaste en betaalbare opvang voor kinderen, voor andere afhankelijke 
personen of voor beide categorieën personen. 

Een andere antwoordmogelijkheid is: “”omdat u zelf de opvang van de kinderen of andere afhankelijke 
personen op zich wil nemen”. (code 5) Dit kan gebruikt worden voor personen die misschien wel 
opvangmogelijkheden hebben maar er voor kiezen om de opvang zelf te doen.  

 

Ten slotte is er nog ‘andere reden’ welke geen verband houden met opvangmogelijkheden.(code 4)  

 

 ‘Zorg dragen voor’ houdt verantwoordelijkheden in voor: 

- eigen kinderen of kinderen van de partner die al dan niet bij het huishouden inwonen 

- oudere of zieke of gehandicapte familieleden (15 jaar of ouder) 

 

De nood aan opvangdiensten kan een behoefte zijn tijdens de normale werkuren of voor specifieke 
periodes van de dag (vb. vroeg in de morgen of ‘s avonds laat) of gedurende bepaalde periodes in het 
jaar (vb. schoolvakanties). 

De onbetaalde hulp van familieleden, vrienden of buren wordt hier niet gezien als opvangdienst. 
Voorbeelden van opvangdiensten zijn: crèches, dagopvangcentra, georganiseerde familiehulp, 
naschoolse kinderopvang, betaalde zorgverleners, gespecialiseerde centra voor gehandicapten, 
thuishulp, … Het kan gaan om private of door de Staat of de werkgever gesubsidieerde opvangdiensten 
en is bijgevolg al dan niet betaald.  

‘Gepast’ wil zeggen dat de opvangdienst voldoet aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten. 

Bovendien moet het om opvang gaan die binnen een redelijke afstand beschikbaar is. 

Om te beoordelen of een bepaalde opvang al dan niet betaalbaar is, moet rekening gehouden worden 
met enerzijds een eventueel toekomstig loon voor de persoon die (meer) zou werken indien 
opvangdiensten beschikbaar waren en de kost van de opvang anderzijds. 
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Vraag 20: effectief gepresteerde uren gedurende de referentieweek  

Opgelet: enkel de uren van de voornaamste  betrekking worden in rekening gebracht.  

Het aantal uren moet overeenkomen met het aantal uren dat de betrokkene effectief gepresteerd heeft 
gedurende de referentieweek. Het gaat over alle werkuren, daarin zijn ook overuren inbegrepen (al dan 
niet betaald). De verplaatsing in het kader van woon-werkverkeer en de grote onderbrekingen (vb. 
maaltijdpauzes) mogen niet geteld worden.  

Minuten worden afgerond: tussen 1 en 29 naar onder (vb. arbeidsduur = 38 u 15 wordt gecodeerd als 
38); tussen 30 en 59 naar boven (vb. arbeidsduur 38 u 30 of 38 u 45 wordt gecodeerd als 39). 

Ter herhaling: sedert 2001 tellen de leerkrachten het totaal van hun uren op school  (lesuren, geleide 
studie, permanentie, vergadering, toezicht, culturele activiteiten en sportactiviteiten, begeleiding van een 
eindverhandeling in het hoger onderwijs, alsook de springuren die ze aan voorbereidingen besteden) en 
thuis  (voorbereidingen, verbeteringen, ...) gedurende de referentieweek.  

Voor de andere loontrekkenden worden de uren thuiswerk geteld indien er een expliciete overeenkomst 
is met de werkgever dat een deel van de arbeid thuis kan/moet uitgevoerd worden. 

Bij leerlingen, stagiaires en andere personen in op leiding moet de tijd die doorgebracht wordt in een 
opleidingsinstelling (school, ...) niet als arbeidstijd beschouwd worden.  

Indien de respondent zijn / haar betrekking niet uitgeoefend heeft tijdens de referentieweek (en “ja” 
geantwoord heeft op vraag 3), voer “0’.  
 

Vraag 21: vergelijking met de gewoonlijke wekelijks e arbeidsduur 

De gewoonlijke wekelijkse arbeidsduur komt overeen met het aantal uren dat de betrokkene normaal 
gezien werkt in de hoofdactiviteit (zie ook Vraag 25, i.h.b. in geval van loopbaanonderbreking - 
tijdskrediet) 

Personen die deeltijds tijdskrediet opnemen - voor minder dan 3 maanden - antwoorden: minder uren 
dan gewoonlijk (code 2) en bij vraag 22: code 9. 

 
 

Vraag 22: redenen om minder dan gewoonlijk (of hele maal niet) te werken. 

Hier wordt enkel aan diegenen die minder gewerkt hebben dan gewoonlijk gevraagd naar de reden 
hiervoor. Er wordt enkel gevraagd naar de belangrijkste reden. Suggereer niet en selecteer de code die 
overeenkomt met het spontane antwoord van de respondent. 

Code 0: feestdag(en)  

Het gaat om de wettelijke feestdagen (Paasmaandag, 1 Mei) of de verlofdagen in bepaalde sectoren 
(zoals 15 november in de ministeries/FOD’s). 

Code 1: vakantie  

De vakantiedagen genomen door de betrokkenen, naar eigen keuze of in overleg met de werkgever. 

Opmerking betreffende de codes 0 en 1: vermits gevraagd wordt naar de belangrijkste reden (1 
antwoord), kunnen bepaalde specifieke situaties ontstaan. Wanneer er vb. een feestdag op een 
donderdag valt en de vrijdag neemt men (jaarlijks) verlof om ‘de brug te maken’, dan zal code 0 
‘feestdag’ gekozen worden. De beslissing om een verlofdag te nemen, is er in de meeste gevallen 
gekomen omdat er een feestdag op donderdag viel.  

Code 2: "vervangingsdag" van een feestdag  

Inbegrepen zijn de compensatiedagen voor een feestdag die op een zaterdag of zondag valt (vb. verlof 
op 20 juli als 21 juli een zaterdag is). 

Om de werknemer tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met 
een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze " 
vervangingsdag " moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze 
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vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de 
onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang. 

 

Code 3 : ziekte, ongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

 

Code 4 : variabel uurrooster:  

De werknemer kiest. De betrokkene is verplicht een minimum aantal uren per dag aanwezig te zijn, maar 
kan zelf het begin- en eindmoment hiervan kiezen. Dit is vaak het geval bij glijdende werkuren: minimum 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur op kantoor zijn, maar men kan beginnen tussen 8.30 uur en 10.00 uur en 
stoppen tussen 17.00 uur en 18.30 uur.  

Code 5 : flexibel uurrooster 

Het uurrooster wordt bepaald door de werkgever  in functie van de behoeften van de dienst of de vraag 
van de klanten. Meer of minder werken behoort in dit geval tot de arbeidsovereenkomst en wordt niet als 
extra/overuren beschouwd. 

Code 6 : technische of economische redenen 

Daartoe behoren o.a. problemen met het machinepark of gebrek aan grondstoffen of het niet verder 
kunnen werken omwille van storingen in andere sectoren of bedrijven (vb. omwille van een treinstaking, 
brand bij een toeleverancier, ...). Als het eigen  bedrijf betrokken is bij een arbeidsconflict: code 12 

Code 7 : zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof 

Deze code wordt gebruikt voor vrouwen die met wettelijk zwangerschapsverlof zijn en voor mannen die 
hun vaderschapsverlof opnemen. In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, 
ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om tien dagen van 
het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn 
zijde vaststaat. Deze tien dagen mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen dertig dagen te 
rekenen vanaf de dag van de bevalling. 

Code 8 : ouderschapsverlof 

Deze code wordt gebruikt voor iedereen (man of vrouw) met ouderschapsverlof. 

Code 9:  volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking of tijdskrediet 

Deze code wordt enkel gebruikt voor de personen die op vraag 4 (volledige loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet) ja hebben geantwoord en voor de personen die minder gewerkt hebben dan gewoonlijk 
omwille van gedeeltelijke loopbaanonderbreking of tijdskrediet.  

Code 10: verlof zonder wedde 

Code 11: persoonlijke of familiale redenen 

Hieronder vallen onder meer de personen die een aantal verlofdagen genomen hebben voor de geboorte 
of de opvoeding van hun kind. 

Code 12 : arbeidsconflict 

Deze code wordt enkel gebruikt voor de personen die direct betrokken zijn in een arbeidsconflict. De 
personen die niet of minder hebben kunnen werken omwille van een storing in een ander bedrijf moeten 
aangeduid worden met de code 06 (technische of economische redenen). 

Code 13:  einde van een betrekking gedurende de referentieweek:  

Is bedoeld voor personen bij wie hun betrekking eindigde in de loop van de referentieweek en die 
daardoor minder dan gewoonlijk gewerkt hebben.  

Code 14:  niet-gepresteerde vooropzegperiode:  

Is bedoeld voor de afgedankte werknemers die van hun werkgever niet meer hoeven te komen werken 
gedurende hun vooropzegtermijn.  

Code 15:  begin of verandering van een betrekking gedurende de referentieweek:  

Is bedoeld voor personen bij wie hun betrekking begon in de loop van de referentieweek en die daardoor 
minder gewerkt hebben dan het aantal uren dat ze in de toekomst gewoonlijk zullen presteren.  
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Code 16:  opleiding/vorming:  

Heeft betrekking op elk type van onderwijs en vorming.  

Code 17: weersomstandigheden 

Code 18: andere reden 

 

Vraag 23: redenen om meer te werken dan gewoonlijk 

Code 22 : variabel uurrooster  

Het uurrooster wordt bepaald door de betrokkene . Hij/zij is verplicht een minimum aantal uren per dag 
aanwezig te zijn, maar kan zelf het begin- en eindmoment hiervan kiezen. (vb. glijdende werkuren: 
minimum tussen 10.00 uur en 17.00 uur op kantoor zijn, maar men kan beginnen tussen 8.30 uur en 
10.00 uur en stoppen tussen 17.00 uur en 18.30 uur). 

Code 23: flexibel uurrooster 

Het uurrooster (vb. overuren) wordt bepaald door de werkgever  in functie van de behoeften van de 
dienst of de vraag van de klanten. zie ook bij vraag 22. 

Code 24: technische of economische redenen 

Bijvoorbeeld indien meer moet geproduceerd worden omwille van een gunstige economische 
conjunctuur. 

 

Vraag 24a en 24b: overuren tijdens de referentiewee k 

Worden beschouwd als overuren: alle uren, al dan niet betaald, die gepresteerd zijn boven de normale 
arbeidsduur, dewelke het aantal in elk land bij wet of collectieve overeenkomst vastgelegde uren 
aangeeft […], of, bij gebrek aan een vastgelegde normale arbeidsduur, het aantal uren waarboven elk 
gepresteerd werk betaald wordt aan overuurtarief of een uitzondering vormt op de erkende regels of 
gebruiken van de vestiging of het beschouwde werk (IAB, 1962) 

Bijkomende uren in het kader van een flexibel uurrooster  worden niet  als overuren beschouwd omdat 
ze gerecupereerd worden door minder dan contractueel te werken tijdens andere werkdagen. 

 

LET OP: het gaat uitsluitend om de gedurende de referentieweek gepresteerde niet-recupereerbare  
overuren. Een loontrekkende die meer dan gewoonlijk gewerkt heeft tijdens de referentieweek, maar 
zijn/haar uren recupereert (als extra verlof of door minder te werken gedurende een andere week) zal 0 
antwoorden, zowel op 24 a) als op 24 b). 

 

Het onderwijzend personeel: 

Bij leerkrachten kan men niet automatisch stellen dat de uren die zij meer presteren dan de contractueel 
vastgelegde uren, automatisch als niet-gerecupereerde overuren moeten gezien worden. 
Lesvoorbereidingen, toezicht, vergaderingen, enz.  (zie vraag 20) kunnen beschouwd worden als 
behorende tot de normale arbeidsduur  maar de extra uren die bijvoorbeeld gepresteerd worden ter 
voorbereiding van een schoolfeest kunnen als overuren gezien worden. 

 

Zelfstandigen 

Zelfstandigen kunnen eveneens overuren presteren, dus q24a en q24b kunnen verschillend zijn van 0. 

Worden bij zelfstandigen als overuren beschouwd: alle uren die gepresteerd zijn boven de normale 
arbeidsduur  

Al naar gelang de zelfstandige al dan niet een economische opbrengst (inkomen) verwacht gaat het over 
betaalde of onbetaalde overuren.  
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Vraag 25: gewoonlijk gepresteerde arbeidsduur 

Opgelet: enkel de arbeidsduur van de voornaamste ac tiviteit wordt gevraagd.  

Het aantal uren dat in deze vraag wordt aangeduid is het aantal uren dat de betrokkene gewoonlijk per 
week presteert. Het gaat over alle werkuren, daarin zijn ook overuren inbegrepen  (al dan niet 
betaald). 

(andere formulering: hoeveel uren werkt u in het totaal per week (gemiddeld genomen) gedurende een 
gewone week) 

De verplaatsing in het kader van woon-werkverkeer en de grote onderbrekingen (vb. maaltijdpauzes) 
mogen niet geteld worden.  

Minuten worden afgerond: tussen 1 en 29 naar onder (vb. arbeidsduur = 38 u 15 wordt gecodeerd als 
38); tussen 30 en 59 naar boven (vb. arbeidsduur 38 u 30 of 38 u 45 wordt gecodeerd als 39). 
 

Specifieke situaties : 

Voor de leerkrachten, de som  nemen van de lesuren (+ andere activiteiten op school, zie vraag 20) en 
de voorbereidingsuren thuis. 

Voor de overige loontrekkenden  worden de uren thuiswerk geteld indien er een expliciete 
overeenkomst is met de werkgever dat een deel van de arbeid thuis kan/moet uitgevoerd worden. 

Bij leerlingen, stagiaires en andere personen in opleid ing  moet de tijd die doorgebracht wordt op een 
opleidingsinstelling (school, ...) niet als arbeidstijd beschouwd worden.  

Opgelet : Diegenen  (werkgevers, zelfstandigen en helpers, maar ook gelegenheidswerkers, acteurs...) 
die niet in staat zijn om een gewoonlijke wekelijkse arbeidsduur op te geven omdat hun wekelijkse 
arbeidsduur te sterk verschilt  van week tot week, wordt gevraagd de gemiddelde  wekelijkse arbeids-
duur van de laatste vier weken  op te geven.  

Een bediende die “normaal gezien” 38 uur per week werkt antwoordt 38 op deze vraag, ook al is hij met 
verlof geweest tijdens één van de laatste vier weken.  

Code 98  wordt enkel gebruikt indien noch de gewoonlijke wekelijkse noch de gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur kan opgegeven worden. 

Als de betrokkene een gewoonlijke wekelijkse arbeidsduur heeft van 97 uur of meer, geef dan code 97 
op.  

Voor de personen in gedeeltelijke  loopbaanonderbreking/vermindering  van de arbeidsprestaties: 

- voor hoogstens 3 maanden (totale duur: verleden + voorziene toekomst): de gewoonlijke 
arbeidsduur vóór de onderbreking aangeven. 

- voor langer dan 3 maanden (totale duur: verleden + voorziene toekomst): de gewoonlijke 
arbeidsduur in het huidige regime van vermindering aangeven. 

Voor de personen in volledige loopbaanonderbreking/volledige schorsing  van de arbeidsprestaties: 
(voor drie maanden maximum; we herhalen dat de respondent meteen van V4 naar V44 springt indien 
de onderbreking langer dan 3 maanden duurt) het aantal uren dat gepresteerd werd vóór de 
onderbreking aangeven. 

−  Voor de overige personen die tijdelijk afwezig zijn van hun werk (moederschap, ziekteverlof…): het 
aantal uren opgeven die vóór de onderbreking gepresteerd werden. 
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Vraag 26: contractueel overeengekomen arbeidsduur 

In deze vraag wordt gevraagd naar de wekelijkse arbeidsduur zoals deze in de arbeidsovereenkomst of 
het statuut van de betrokkene is overeengekomen. 

Minuten worden afgerond: tussen 1 en 29 naar onder (vb. arbeidsduur = 38 u 15 wordt gecodeerd als 
38); tussen 30 en 59 naar boven (vb. arbeidsduur 38 u 30 of 38 u 45 wordt gecodeerd als 39). 

Voor de personen in gedeeltelijke  loopbaanonderbreking/vermindering  van de arbeidsprestaties: 

- voor hoogstens 3 maanden (totale duur: verleden + voorziene toekomst): de contractuele 
arbeidsduur vóór de onderbreking aangeven. 

- voor langer dan 3 maanden (totale duur: verleden + voorziene toekomst): de contractuele 
arbeidsduur in het huidige regime van vermindering aangeven. 

Voor de personen in volledige loopbaanonderbreking/volledige schorsing  van de arbeidsprestaties: 
(voor drie maanden maximum; we herhalen dat de respondent meteen van V4 naar V44 springt indien 
de onderbreking langer dan 3 maanden duurt) het aantal uren voorzien door het contract of het statuut 
voor de onderbreking aangeven. 

In vele bedrijven werkt iedereen 40u per week in plaats van 38u contractueel voorzien. Omdat deze 
personen wekelijks 2u te veel werken krijgen ze vb. per jaar 12 compensatiedagen. In dat geval wordt 
hier 38u (contractuele arbeidsduur) en niet 40u (effectieve arbeidsduur) ingevuld. 

 

Voor zelfstandigen en helpers wordt code “99” (“niet van toepassing”, zelfstandigen, helpers en personen 
zonder arbeidsovereenkomst) gegeven. In Capi komen de zelfstandigen en helpers niet op deze vraag. 
Zij krijgen automatisch code “99”.  

 

Specifieke situaties 

Zie volgende bladzijde: 
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Specifieke situaties  

Hoe voltijds/deeltijds en aantal uren bepalen?  

Personen die 1 week op 2 werken: 

 

Q17 Werkt u voltijds of deeltijds in uw hoofdactiviteit? 

Deeltijds 

 

Q18 Wat is de omvang van de deeltijdse betrekking, uitgedrukt als percentage van een voltijdse 
betrekking? 

50% 

 

Antwoorden op Q19a  

en  

enkel wanneer Q19a=8 (Zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijke personen) ook antwoorden op 
Q19b 

 

Wanneer de persoon gedurende de 
referentieweek gewerkt heeft:  

 

Wanneer de persoon gedurende de referentieweek 
niet gewerkt heeft: 

 

Q20  aantal uren werkelijk gepresteerd 
tijdens de referentieweek 

Bv.38 uren 

 

Q20  aantal uren werkelijk gepresteerd tijdens de 
referentieweek 

0 uren 

Q21 tijdens de referentieweek hetzelfde 
aantal uren gepresteerd dan gewoonlijk ?  

Meer uren dan gewoonlijk 

 

Q21 tijdens de referentieweek hetzelfde aantal uren 
gepresteerd dan gewoonlijk ?  

Minder uren dan gewoonlijk 

 

Q23 Waarom hebt u meer uren 
gepresteerd ?  

Variabel uurrooster (keuze van de 
werknemer) of flexibel uurrooster (opgelegd 
door de werkgever) 

 

Q22 Waarom hebt u minder uren gepresteerd ?  

Variabel uurrooster (keuze van de werknemer) of flexibel 
uurrooster (opgelegd door de werkgever) 

 

Q24a en Q24b beantwoorden in geval er 
overuren gepresteerd werden 

 

Geen overuren  

Q25  Hoeveel uren presteert de persoon 
gewoonlijk per week? 

19 uren (het gemiddelde van 38 uren en 0 
uren) 

 

Q25  Hoeveel uren presteert de persoon gewoonlijk per 
week? 

19 uren (het gemiddelde van 38 uren en 0 uren) 

 

Q26  contractuele uren 

19 uren 

 

Q26  contractuele uren 

19 uren 
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Personen in deeltijdse loopbaanonderbreking die bv.  een halve week werken 

 

voor hoogstens 3 maanden (totale duur: 
verleden + voorziene toekomst) : 

voor langer dan 3 maanden (totale duur: 
verleden + voorziene toekomst) : 

Q17 Werkt u voltijds of deeltijds in uw 
hoofdactiviteit? 

Deeltijds 

 

Q17 Werkt u voltijds of deeltijds in uw 
hoofdactiviteit? 

Deeltijds 

 

Q18 Wat is de omvang van de deeltijdse 
betrekking, uitgedrukt als percentage van een 
voltijdse betrekking? 

50% 

 

Q18 Wat is de omvang van de deeltijdse 
betrekking, uitgedrukt als percentage van een 
voltijdse betrekking? 

50% 

 

Q19a Wat is de belangrijkste reden om deeltijds te 
werken? 

Gebruik bij voorkeur één van de codes 1 t.e.m. 10, 
vermijd “andere redenen” 

Q19a Wat is de belangrijkste reden om deeltijds te 
werken? 

Gebruik bij voorkeur één van de codes 1 t.e.m. 10, 
vermijd “andere redenen” 

Q20  aantal uren werkelijk gepresteerd tijdens de 
referentieweek 

Bv. 19 uur 

 

Q20  aantal uren werkelijk gepresteerd tijdens de 
referentieweek 

Bv. 19 uur 

Q21 tijdens de referentieweek hetzelfde aantal 
uren gepresteerd dan gewoonlijk ?  

Minder uren dan gewoonlijk 

Q21 tijdens de referentieweek hetzelfde aantal 
uren gepresteerd dan gewoonlijk ?  

Hetzelfde aantal uren dan gewoonlijk  

(tenzij de persoon meer of minder gewerkt heeft 
omwille van bv. variabel uurrooster, enz.)  

Q22 Waarom hebt u minder uren gepresteerd ?  

Loopbaanonderbreking 

 

Indien hetzelfde aantal uren gewerkt dan 
gewoonlijk, geen antwoord op Q22 of Q23 

Q24a en Q24b beantwoorden in geval er overuren 
zijn 

 

Q24a en Q24b beantwoorden in geval er overuren 
gepresteerd werden 

Q25  Hoeveel uren presteert de persoon 
gewoonlijk per week? 

38 uren (de situatie van vóór de onderbreking) 

 

Q25 Hoeveel uren presteert de persoon 
gewoonlijk per week? 

19 uren (het huidige regime van vermindering) 

Q26  contractuele uren 

Bv. 38 uren (de situatie van vóór de onderbreking) 

 

Q26  contractuele uren 

19 uren (arbeidsduur in het huidige regime van 
vermindering, gesteld dat de contractuele uren 
voor de voltijdse baan bv. 38 uren bedraagt) 
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Tweede betrekking 

Vraag 27: meerdere betrekkingen  

In deze vraag wordt gevraagd of de betrokkene naast de hoofdactiviteit nog andere betrekkingen heeft . 
Diegene die een tweede (of meerdere) betrekking(en) heeft wordt aangeduid met de code 1  (JA), zelfs 
indien de betrokkene deze tweede betrekking niet uitgeoefend heeft in de loop van de referentieweek. 

Diegene die in de loop van de referentieweek van werkgever is veranderd en slechts één betrekking 
heeft wordt niet beschouwd als iemand met meerdere betrekkingen, daar hij/zij zijn/haar activiteit op het 
einde van de referentieweek aangeeft, zie opmerking voor vraag 5. 

 

Vraag 28: tweede betrekking: aantal gepresteerde ur en 

Opgelet: in de vragen 27 tot en met 33 wordt enkel informatie gevraagd over de tweede betrekking. 
Indien de betrokkene nog meer betrekkingen heeft, wordt enkel informatie gevraagd over de 
belangrijkste tweede betrekking. 

Het aantal gepresteerde uren in de tweede betrekking komt overeen met het aantal uren dat de 
betrokkene effectief gepresteerd heeft gedurende de referentieweek. Het gaat over alle werkuren, daarin 
zijn ook overuren inbegrepen (al dan niet betaald). De verplaatsing in het kader van woon-werkverkeer 
en de grote onderbrekingen (vb. maaltijdpauzes) mogen niet geteld worden.  

Minuten worden afgerond: tussen 1 en 29 naar onder (vb. arbeidsduur = 38 u 15 wordt gecodeerd als 
38); tussen 30 en 59 naar boven (vb. arbeidsduur 38 u 30 of 38 u 45 wordt gecodeerd als 39). 

Indien de betrokkene de tweede betrekking niet  heeft uitgeoefend gedurende de referentieweek, vul dan 
0 in.  

Personen op leercontract, stagiaires en anderen  in opleiding moeten geen rekening houden met de 
tijd dat ze in opleiding waren. 

 

Vraag 29: tweede betrekking: gewoonlijke wekelijkse  arbeidsduur 

Zie Vraag 25. 

Vraag 30: tweede betrekking: beroepsstatuut 

Zie Vraag 5. 

 

Vraag 30a: tweede betrekking: beroepsstatuut 

Zie Vraag 5a. 

 

Vraag 30b: tweede betrekking: beroepsstatuut 

Zie Vraag 5b. 

 

Vraag 31 en 32: tweede betrekking: vastheid van bet rekking 

Zie Vragen 15 en 16. 
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Vragen 33a en 33b: tweede betrekking: sector en voo rnaamste economische 
activiteit van de lokale vestiging 

Zie vragen 11a en 11b. 

 

Informatie over de voornaamste betrekking gedurende  de referentiemaand 

Opgelet !  in dit vragenblok wordt opnieuw enkel informatie gevraagd over de voornaamste activiteit  
van de betrokkene. Deze informatie heeft betrekking op de referentiemaand van de enquête = de 
referentieweek en de drie voorafgaande weken samen.  

 

Vraag 34: vast uurrooster gedurende de referentiema and 

Code 1 : vast uurrooster: 

Indien de betrokkene gedurende de referentiemaand telkens op hetzelfde uur is beginnen werken en 
telkens op hetzelfde uur is gestopt met werken, dan antwoordt deze met ‘JA’.  

Ook de personen die vb. altijd vroeger ophouden op vrijdag (15u30 uur i.p.v. 17u30 uur) antwoorden “ja”  

code 9: niet van toepassing 

Gelegenheidswerkers en zij die afwezig zijn sedert een maand of meer (volledige 
loopbaanonderbreking/schorsing van de arbeidsprestaties, zwangerschapsverlof, langdurige 
afwezigheid, in augustus bevraagde leerkrachten, …) krijgen code 9.  

 

Vraag 35: ploegenarbeid gedurende de referentiemaan d 

Code 1 tot en met 3: Werken in ploegen 

Dit betekent dat de betrokkene op regelmatige tijdstippen (vb. wekelijks) een ander uurrooster volgt. Een 
ploegensysteem impliceert dus dat er roterende ploegen zijn. De meeste mensen weten spontaan of ze 
in ploegen werken of niet. 

Er zijn heel wat verschillende ploegenstelsels mogelijk. 

Voorbeelden: 

• werken in twee ploegen: vb. een vroege (vb. 6 uur ‘s morgen tot 14 uur) en een late (14 uur tot 22 
uur)  

• werken in drie ploegen: vb. een vroege, late en nachtploeg (vb. 20 uur tot 6 uur)  

• bij werken in een vierploegenstelsel betreft het meestal een drieploegenstelsel met een vierde 
reserveploeg om vb. recuperatieverlof mogelijk te maken (dergelijk systeem hangt samen met de 
arbeidsduur die in het bedrijf geldt). 

Bij het aanduiden van het aantal ploegen , worden alleen de ploegen waarin de betrokkene zelf actief is 
geteld.   

Code 4: Variabel uurrooster 

Opgelet: er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen ‘variabel uurrooster’ en 
‘flexibel uurrooster. Het belangrijkste onderscheid  is dat de betrokkene bij een ‘variabel 
uurrooster’ een vast aantal uren moet werken, maar zelf kan kiezen hoe dit te realiseren. Bij een 
flexibel uurrooster daarentegen is het de werkgever die aan de betrokkene oplegt wanneer er moet 
gewerkt worden, afhankelijk van de noden van de organisatie of klanten.. 

De werknemer kiest; dit arbeidsregime wordt ook aangeduid met de term ‘glijdende werkuren’: de 
betrokkene is verplicht een minimum aantal uren per dag aanwezig te zijn, maar kan zelf het begin- en 
eindmoment hiervan kiezen, op voorwaarde dat er per maand minimum x aantal uren gepresteerd 
worden (vb. de betrokkene moet op kantoor zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur, maar kan beginnen 
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tussen 7.30 uur en 9.00 uur en stoppen tussen 16.30 uur en 18.00 uur, op voorwaarde dat hij minimum 
40 uur per week gewerkt heeft). Het stelsel wordt vaak toegepast in de ministeries/FOD’s. 

Code 5: Flexibel uurrooster: 

In een systeem van flexibele werkweek ligt het uurrooster niet op voorhand vast. Het uurrooster is 
afhankelijk van de behoeften van de organisatie of de klanten . Het uurrooster van de betrokkene 
wordt bepaald door de werkgever . In principe wordt in een systeem van flexibele werkweek het 
wisselend aantal uren als ‘normaal’ beschouwd en worden dus ook niet als overuren beschouwd. 

Dergelijke uurroosters komen voor vb. in de kleinhandel, de horeca, de schoonmaaksector, uitzend-
arbeid. 

Code 6: Onderbroken uurroosters: 

In dit systeem wordt er vaak gewerkt in twee blokken: de ochtend (vb. van 6.00 uur tot 10.00 uur) en de 
avond (vb. van 17.00 uur tot 21.00 uur). 

Dit soort uurroosters vinden we terug in de schoonmaaksector, de gezondheidszorg (vb. bejaardenzorg, 
ziekenhuizen...), de kleinhandel (vb. warenhuizen). 

Code 7: restcategorie 

Iedereen met wisselende uurroosters die zich niet terugvindt in één van de vorige beschrijvingen. 

 

Vraag 36: nacht, avond, zaterdag, zondag, thuis (re ferentiemaand) 

In deze vraag wordt nagegaan in hoeverre de betrokkene ‘s avonds, ‘s nachts, ‘s zaterdags, ‘s zondags 
of thuis dient te werken. Er wordt telkens nagegaan hoe vaak hij/zij dat moet doen (frequentie).  

Frequentie :   nooit                     code 1  

        minder dan 50% van de tijd         code 2  

        50% van de tijd of meer           code 3 

        altijd                     code 4  

Vb. werk op zaterdag: (4 zaterdagen in de referenti emaand)  
0 keer = nooit;  
1 keer = minder dan 50%;  
2 OF 3 keer = 50% van de tijd of meer;  
4 keer = altijd.   

 

‘s Avonds/ ‘s Nachts : de betrokkene werkt in deze regimes van zodra de betrokkene arbeidsuren 
presteert tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond ) of 23.00 uur en 5.00 uur (nacht ). 

 vb. iemand die altijd tussen 22.00 uur en 6.00 uur werkt, wordt zowel gecodeerd bij “altijd ‘s nachts” 
als bij “altijd ‘s avonds”.  

 vb. iemand die de helft van de werkweek werkt van 4.00 uur tot 12.00 uur, wordt aangeduid bij “50% 
van de werktijd of meer ‘s nachts.” 

Opgelet ! Het gaat telkens om effectief gepresteerde arbeidsuren en niet om bijv. verplaatsingen van en 
naar het werk. Indien de betrokkene bijv. om 4.00 u vertrekt om te beginnen werken om 5.30 u, dan 
werkt de betrokkene niet ‘s nachts! 

Thuiswerk : Deze notie is van toepassing op de vele zelfstandigen die bijv. een artistiek of vrij beroep 
uitoefenen en uitsluitend thuis werken, vaak in een aparte, daartoe voorziene ruimte. Opgelet! Indien de 
werkplaats van deze personen beschikt over een aparte ingang (vb. een consultatiekabinet van een 
dokter, een kantoor van een fiscaal raadgever, ...) dan wordt het werk dat verricht wordt in deze 
werkplaats NIET beschouwd als thuiswerk. Zo wordt ook bijvoorbeeld een landbouwer niet beschouwd 
als een thuiswerker, aangezien hij actief is in de gebouwen en landerijen rond zijn thuiswoning.  

Het onderwijzend personeel  zal (voortaan) ook rekening houden met de voorbereidingen thuis  
(mogelijk op zaterdag, ‘s avonds, …). Maar de leerkracht die al zijn lessen op school (lerarenzaal, 
kantoor aan de universiteit) voorbereidt zal “nooit” antwoorden op 36e. 
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Arbeidswens 

Vraag 37: wenst meer uren per week te werken 

Er wordt gevraagd of de betrokkene meer wil werken dan hij/zij nu reeds doet in alle betrekkingen 
samen (en niet enkel in de hoofdactiviteit !)  

Vermeld dat meer werken samengaat met een proportio nele stijging van het loon of het 
beroepsinkomen bij zelfstandigen. 

 

Vraag 38: gewenste aantal arbeidsuren (uren per wee k) 

Opgelet: het gaat hier weerom om het gewenste aantal uren in alle betrekkingen samen , en niet 
alleen over het gewenste aantal uren in de hoofdactiviteit.  

 

Zoeken naar een andere betrekking 

Vraag 39: het zoeken naar een andere betrekking - b etrokkene heeft reeds een 
betrekking 

Deze vraag richt zich alleen tot personen die reeds een betrekking hebben.  

Een andere betrekking zoeken kan betekenen dat de betrokkene een betrekking zoekt ter vervanging 
van de huidige betrekking  of om de huidige betrekking aan te vullen .  

Er wordt best zoveel als mogelijk rekening gehouden met wat de betrokkene spontaan antwoordt. 

Ook diegene die op zoek is naar een opleidingsplaats in een bedrijf, bijv. als stagiair of 
leerjongen/leermeisje, wordt als werkzoekende beschouwd.  

Vraag 40: reden voor het zoeken naar een andere bet rekking 

Slechts één reden kan aangeduid worden (belangrijkste reden ). In geval van twijfel, kies voor de reden 
die het best de motivatie van de betrokkene weergeeft.  

Sinds 2012 wordt “het zoeken naar werk in de nabije omgeving” een aparte antwoordmodaliteit. Dit zat 
voordien gegroepeerd onder “betere arbeidsvoorwaarden” (bv. pendeltijd) . 

Vraag 41a: wenst momenteel een andere betrekking 

Het kan hier gaan om het wensen van een andere betrekking ter vervanging van de huidige 
betrekking  of om de huidige betrekking aan te vullen .  

 

 

Vraag 41b: reeds een andere betrekking gevonden 

Personen die een andere betrekking wensen (antwoord “ja” op vraag 41a) maar al een andere 
betrekking gevonden hebben waarmee ze nog niet gestart zijn, antwoorden hier “ja”. 

Vraag 42: reden waarom men geen andere betrekking z oekt 

Slechts één reden kan aangeduid worden (belangrijkste reden). Suggereer niet en maak gebruik van de 
code die overeenkomt met het spontane antwoord van de respondent. 
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C. Personen zonder betrekking of in volledige loopb aanonderbreking/volledige 
schorsing van de arbeidsprestaties (tijdskrediet) v oor langer dan drie maanden 

Vraag 43: “statuut van inactiviteit” gedurende de r eferentieweek 

In Capi wordt vraag 43 automatisch overgeslagen voo r de personen jonger dan 35 jaar. Deze 
personen krijgen automatisch code 5. 

 

Code 1: in disponibiliteit gesteld voorafgaand aan het pensioen 

Code 2: (conventioneel) brugpensioen 

Code 3: vervroegd pensioen 

Code 4: pensioen 

 
In disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen : bijzonder statuut in verschillende overheidssectoren, 
o.m. het personeel van het onderwijs (& PMS-centra), de militairen en de beambten van “Net Brussel”. 
De maatregel werd in 2001 uitgebreid naar bepaalde personeelsleden (niveau 3 en 4) van de federale 
ministeries (nu federale overheidsdiensten (FOD’s)) . Ook bij De Post bestaat het systeem: ‘verlof 
voorafgaand aan de pensionering (disponibilteit wegens persoonlijke aangelegenheid voorafgaand aan 
het rustpensioen)’.  
Die personen (meestal tussen 55 en 60 jaar oud) zijn definitief gestopt  met hun betrekking  maar 
blijven een belangrijke fractie (70 tot 80%) van hun wedde ontvangen, die door hun (vroegere)  
werkgever (Departement Onderwijs, Ministerie van Landsverdediging, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
…) betaald wordt . In tegenstelling tot de bruggepensioneerden hoeven ze zich niet bij de RVA in te 
schrijven.  
Let op : de wetgeving (betrokken sectoren, leeftijd, vereiste anciënniteit) wordt vaak gewijzigd; de 
respondent(e) moet kunnen zeggen of zijn/haar statuut wel overeenstemt met “in disponibiliteit 
voorafgaand aan het pensioen”. 
Let op : het gaat uitsluitend om de voltijdse disponibilteit. 
Sommigen die in de private sector werkten (die een “gouden handdruk” hebben gekregen van hun 
werkgever, welke tot hun pensionering een belangrijke gedeelte van hun wedde zal blijven betalen) 
behoren ook tot deze categorie. 
Daartegenover: de leerkrachten jonger dan 55 jaar, tijdelijk in disponibilteit gesteld (wegens afschaffing 
van de betrekking, langdurige ziekte, ...) kunnen hopen weer aan de slag te gaan; ze zullen “ja” 
antwoorden op vraag 3, en de volgende vragen beantwoorden in functie van hun activiteit voor hun 
disponibiliteit (vb. vraag 22: “andere reden - disponibiliteit”). 

Brugpensioen  heeft betrekking op de stelsels waarbij werknemers voor ze 65 zijn ontslagen worden en 
genieten van een aanvullende uitkering bovenop de werkloosheidsvergoeding tot aan de wettelijke 
pensioenleeftijd. Brugpensioen kan in principe vanaf de leeftijd van 60 jaar. De leeftijd voor 
conventioneel brugpensioen kan evenwel ook verlaagd worden tot 58 jaar op basis van een CAO in de 
sector of in de onderneming. Soms is het mogelijk de leeftijd nog te verlagen tot 52 jaar of zelfs 50 jaar 
(bedrijven in moeilijkheden). Alle bruggepensioneerden staan ingeschreven bij de RVA. 

Let op : het gaat uitsluitend om de voltijdse bruggepensioneerden. Opmerking: Canada Dry is GEEN 
brugpensioen 

Een Canada Dryregeling is een ontslagregeling die lijkt op een brugpensioenregeling maar is toch iets 
anders. De werkgever kent aan een ontslagen werknemer aanvullingen toe bovenop zijn werkloosheids-
uitkering. In de praktijk komen Canada Dry’s doorgaans voor als de werknemer ouder is dan 50 en niet 
in aanmerking komt voor brugpensioen omwille van bijvoorbeeld het niet-bereiken van de brugpensioen-
gerechtigde leeftijd. (De voorwaarden i.v.m. leeftijd en aantal gewerkte jaren zijn ook niet dezelfde als bij 
brugpensioen). Deze personen worden beschouwd als werklozen.  
Vervroegd pensioen: het stopzetten van alle beroepsactiviteiten tussen 60 jaar en 65 jaar. Vervroegd 
pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd is mogelijk na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar en als 
de werknemer een loopbaan van 35 jaar gepresteerd heeft. Per jaar dat men vroeger met pensioen gaat 
verliest men 5% op het pensioenbedrag. 
 
Recentelijk werd de wetgeving veranderd in verband met vervroegde pensionering: 
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Aanpassing vervroegd werknemerspensioenen door de r egering 

De regering heeft enkele elementen van het pensioenstelsel voor de werknemers aangepast. Ze hebben 
geen terugwerkende kracht en zijn van toepassing op de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2013 
ingaan. Ze hebben in eerste instantie betrekking op de leeftijd waarop het pensioen vervroegd kan 
ingaan. 
   
De minimumleeftijd voor toegang tot het vervroegd pensioen op 60 jaar wordt gefaseerd opgetrokken als 
volgt:  

 Datum  Minimumleeftijd   Loopbaanvoorwaarde   Uitzonderingen lange loopbanen   

 2012  60 jaar  35 jaar  /  

 2013  60,5 jaar  38 jaar   60 jaar, indien 40 jaar loopbaan  

 2014  61 jaar  39 jaar   60 jaar, indien 40 jaar loopbaan  

 2015  61,5 jaar  40 jaar   60 jaar, indien 41 jaar loopbaan 

 2016  62 jaar  40 jaar   60 jaar, indien 42 jaar loopbaan  
 61 jaar, indien 41 jaar loopbaan  

 
 
Pensioen : de wettelijke pensioenleeftijd ligt voor mannen en vrouwen op 65 jaar. Er bestaan bijzondere 
stelsels, waarin de pensioenleeftijd lager (leger) of hoger (gerecht) ligt. 

Deze vier categorieën mensen (in disponibiliteit gesteld voorafgaand aan het pensioen, 
bruggepensioneerd, vervroegd gepensioneerd, gepensioneerd) mogen nog, binnen zekere grenzen, een 
beroepsactiviteit uitoefenen. Daarom zullen sommigen “ja” hebben geantwoord op vraag 1 (of vraag 2 of 
vraag 3) en zullen vraag 43 dus niet beantwoorden; anderen (code 1, 2, 3 of 4 op vraag 43) zouden een 
betrekking kunnen zoeken en zullen door vraag 44 geïdentificeerd worden.  

De personen (weduwen weduwnaars) die een overlevingspensioen krijgen zullen onder de 
gepensioneerden worden geklasseerd voor zover ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Zelfde 
leeftijdsvoorwaarde voor iemand waarvan de echgeno(o)t(e) een gezinspensioen krijgt.  

De invaliditeitsrenten komen niet in aanmerking. 

 

Vraag 44: persoon zonder betrekking die werk zoekt of een betaalde activiteit 

De vraag wordt opnieuw in de tegenwoordige tijd gef ormuleerd, om de personen die nu niet 
(meer) zoeken omdat ze een betrekking hebben gevond en beter te vatten. 

Hou rekening met het spontane antwoord van de betrokkene.  

Ook diegenen die op zoek zijn naar een opleidingsplaats in een bedrijf, bijv. als betaalde stagiair of 
leerjongen/leermeisje, en diegene die een zelfstandige activiteit (handelaar, arts,...) willen beginnen, 
worden als werkzoekende beschouwd. 

 

Vraag 45: een betrekking gevonden, maar nog niet be gonnen 

Merk op: het einde van de referentieweek = het einde van de referentiemaand = de zondag voor de 
startdatum (maandag) van de interviews.  

De personen (zonder betrekking tijdens de referentieweek) die er al één hadden gevonden vóór of 
gedurende  de referentieweek antwoorden “ja”, en preciseren of ze de baan zullen beginnen binnen de 
3 maanden  vanaf het einde van de referentieweek (code 0, zeker indien de nieuwe job al begonnen 
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werd tussen het einde van de referentieweek en het interview).; code 1 als de nieuwe betrekking meer 
dan 3 maanden na de referentieweek zal starten. Code 6 als de persoon een betrekking zou hebben 
gevonden tussen het einde van de referentieweek en de interviewdatum.  
 

LET OP:  Personen in volledige loopbaanonderbreking (volledige schorsing van de arbeidsprestaties in 
het stelsel van tijdskrediet) die... 

- denken hun onderbroken betrekking weer op te nemen, binnen de 3 maanden: code 2 of 3, 
naargelang de betrekking vol-, dan deeltijds, zal opgenomen worden (ongeacht het arbeidsstelsel 
voor de onderbreking). 

- denken hun onderbroken betrekking weer op te nemen, over meer dan 3 maanden: code 4 of 5, 
naargelang de betrekking vol-, dan deeltijds, zal opgenomen worden (ongeacht het arbeidsstelsel 
voor de onderbreking). 

- denken hun onderbroken betrekking op te geven en ontslag te nemen wanneer de onderbreking 
afloopt, al dan niet om een andere betrekking te beginnen: code 6 (tenzij een andere betrekking 
al gevonden is, dan code 0 of 1). 

 

VOORBEELD: persoon in volledige loopbaanonderbreking sedert 1 november  2009; einde van de 
referentieweek = zondag 10 januari  2010; interview in januari 2010.   

(Als de respondent(e) zijn/haar activiteit ten laatste op 1 februari zal opnemen: dan gaat het om een 
onderbreking van hoogstens 3 maanden, de persoon wordt als werkende beschouwd en antwoordt niet 
op V45). 

Als de respondent(e) zijn/haar activiteit tussen 2 februari en 5 april zal opnemen: code 2 of 3 
Als de respondent(e) zijn/haar activiteit op een la tere datum zal opnemen: code 4 of 5 

Als de respondent(e) niet van plan is zijn/haar act iviteit weer opnemen: code 6  

 

Vraag 46: arbeidswens 

Toestand op het einde van de referentieweek = het einde van de referentiemaand. 

 

Vraag 47a: reden van het niet zoeken en het niet we nsen van een betrekking 

Zie vraag 19a. Er moet slechts één reden (de belangrijkste) gegeven worden.  

 

Vraag 47b: reden om de zorg voor de eigen kinderen of andere afhankelijke 
personen op zich te nemen 

Zie vraag 19b. 

 

D. Gezochte betrekking 

Vraag 48: statuut van het gezochte werk 

In deze vraag wordt “zelfstandige”  beschouwd als iemand die zich wil vestigen “voor eigen rekening”; 
een “loontrekkende”  is diegene die wil werken voor een werkgever, waaronder ook diegene die een job 
zoekt in de openbare sector.  
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Vraag 49/50: accepteert voltijds/deeltijds werk 

Houd rekening met het spontane antwoord van de betrokkene. Indien gevraagd wordt naar de 
voorwaarden voor deeltijds werk, geef aan dat het loon proportioneel zou zijn met de gewerkte ure n. 

 

E. Gevonden betrekking 

Vraag 51: statuut van het gevonden werk 

In deze vraag wordt “zelfstandige”  beschouwd als iemand die zich zal vestigen “voor eigen rekening”; 
een “loontrekkende”  is diegene die werk gevonden heeft bij een werkgever, ook in de openbare sector.  

 

F. Zoeken naar een betrekking 

Vraag 52: initiatieven om werk te vinden 

Opgelet! Deze vraag heeft betrekking op de “referen tiemaand”, die bestaat uit de referentieweek 
en de drie voorafgaande weken.  

Alle personen (zonder werk en met werk) die verklaren werk te zoeken (eventueel een ander werk) 
moeten op deze vraag antwoorden, evenals de personen die reeds een job gevonden hebben maar 
deze baan nog niet begonnen zijn.  

De antwoordmogelijkheden moeten één voor één overlopen worden in de aangeduide volgorde.  

Er kunnen meerdere antwoorden aangeduid worden (gee n beperking). Lees de 
antwoordmodaliteiten één voor één voor. 

OPMERKING (zie ook Vragen 58 en 64): 

� de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) (Frans: ONEM, Duits: LAB) is de federale instelling die 
o.m. instaat voor de betaling  (via de HKW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of een vakbond) 
van de werkloosheidsuitkeringen, alsook de uitkeringen voor loopbaanonderbreking/tijdskrediet of 
brugpensioen. 

� De arbeidsbemiddeling  en de opleiding van de werklozen hangen van de gewestelijke en 
gemeenschapsdiensten af: VDAB in Vlaanderen, FOREM in Wallonië (en ADG in de Oostkantons). 
In Brussel is Actiris (vroeger BGDA-ORBEM) verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling; de VDAB 
(Nederlandstaligen) en het IBFFP (Franstaligen) (Institut bruxellois francophone pour la Formation 
professionnelle) zorgen voor de opleiding. 

Code 0: contact PWA (plaatselijk werkgelegenheidsag entschap) of een erkende onderneming in 
het kader van het dienstenchequestelstel 

Een contact met het Agentschap of de erkende onderneming. 

Code 1: contact werkloosheidsbureau 

Het gaat alleen om een contact met de VDAB, Actiris (vroeger BGDA) of FOREM om een betrekking te 
zoeken ; de (her)inschrijving bij de RVA of de stempelcontrole gedurende de referentiemaand wordt niet  
beschouwd als een contact met een officieel werkloosheidsbureau. 

Contact opnemen met een lokale werkwinkel valt hier eveneens onder.  

De Werkwinkel  brengt alle diensten samen die men moet raadplegen wanneer men op zoek is naar 
werk. Het is een initiatief van de Vlaamse minister van werk en bijgevolg situeren werkwinkels zich enkel 
in Vlaanderen. 

In Wallonië spreekt men eerder van “La maison de l’emploi en “la Mission Régionale”. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van “Mission Locale”. 
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In elke lokale werkwinkel vindt men een VDAB-consulent, een PWA-beambte en een andere actor  zoals 
bijvoorbeeld het OCMW.  

Code 2: contact uitzendbureau 

De betrokkene moet zich in de loop van de referentiemaand ingeschreven hebben, of contact 
opgenomen hebben als ze eerder ingeschreven waren. Het kan gaan om een telefonisch contact.  

Code 3: contact werkgever/jobbeurs 

Het contact moet genomen zijn in de loop van de referentiemaand. Het kan gaan om een telefonisch 
contact. 

Code 5, 7: advertenties 

Elke soort advertenties wordt in rekening gebracht: geschreven pers, radio, TV, internet, affiches... 

Code 8: gewacht op aanbieding werkloosheidsbureau 

VDAB, ACTIRIS, FOREM of de lokale werkwinkel (lokale werkwinkel: zie bij code 1) 

Code 11, 12, 13: zoektocht gronden, financiering,.. . 

Deze codes hebben voornamelijk betrekking op diegene die verklaren op zoek te zijn naar een job als 
zelfstandige (code 1 op vraag 48) 

code 15: geen enkele zoekactiviteit 

Deze code kan niet samen met een andere code van deze vraag worden ingevuld. 

Vraag 53: duur van het zoeken 

Indien de betrokkene reeds langer dan één maand op zoek is naar een betrekking, duidt dan het aantal 
maanden aan dat de betrokkene reeds aan het zoeken is.  

Meestal begint de zoektocht naar werk bij het verlaten van de school, na een bedrijfssluiting of na 
ontslag, na veranderingen in de gezinssituatie. 

Voor personen met een betrekking moet worden uitgemaakt hoelang ze al concrete initiatieven nemen 
om ander werk te vinden. 

Degenen die pas werk hebben, dat nog niet begonnen is geven aan hoeveel tijd er nodig was om deze 
betrekking te vinden. 

Vraag 54: situatie voor het zoeken naar een betrekk ing 

Degenen met een betrekking die ander werk zoeken krijgen code 1 . 

Bij andere situaties kan bijvoorbeeld gepensioneerd, werkloos,… voorkomen.  

G. Beschikbaarheid om een job te beginnen 

 

Vraag 55: beschikbaarheid voor een job 

Indien de betrokkene op het moment van het interview  verklaart dat hij/zij binnen de twee weken kan 
beginnen, dan wordt deze beschouwd als beschikbaar en krijgt code 1 . 

 

Vraag 56: reden om niet beschikbaar te zijn  

Code 2 : deze code wordt enkel gebruikt indien de betrokkene denkt dat hij/zij niet in staat zal zijn om te 
werken, welke job ook aangeboden wordt.  
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Opgelet : geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn: dit betekent dat personen die op 
het moment van het interview ziek zijn en dat nog een tijdje zullen blijven in deze categorie zullen 
opgenomen worden.  

 

Vraag 57: gewenste aantal arbeidsuren per week 

Houd rekening met het spontane antwoord van de betrokkene. Merk op dat personen die verklaren niet 
beschikbaar te zijn (binnen twee weken) desalniettemin een baan kunnen zoeken en een zeker aantal 
uren wensen in een toekomstige betrekking (vb. een studente die haar verhandeling nog moet 
afwerken).  

 

Vraag 58: inschrijving in een officieel plaatsingsb ureau 

Alle personen zonder betrekking (hier wordt iemand in volledige loopbaanonderbreking/volledige 
schorsing van de arbeidsprestaties voor langer dan drie maanden mee gelijkgesteld) antwoorden op 
deze vraag. Sommigen kunnen een betrekking zoeken zonder ingeschreven te zijn bij een officieel 
plaatsingsbureau (vb. diegenen die een zelfstandige activiteit willen starten). Anderen (vb. de brug-
gepensioneerden) zijn ingeschreven maar zoeken doorgaans geen betrekking (meer).  

 

Vraag 59: activiteit een jaar voor de enquête 

Deze vraag verwijst naar de situatie één jaar voor de referentieweek. Eerst het spontane antwoord 
vragen vooraleer de alternatieve antwoordmogelijkheden aan te bieden. 

Code 1 omvat de personen met een betrekking of personen in loopbaanonderbreking of tijdskrediet van 
maximum 3 maanden. 

 

Vraag 60: betaalde arbeid in het verleden 

Deze vraag geldt alleen voor personen die geen betrekking hadden in de referentieweek. 

Er wordt geen rekening gehouden met gelegenheidswerk (vakantiejob, ..) noch met leger- of 
burgerdienst. Daarentegen antwoorden gewezen helpers – medewerken de familieleden (zonder 
vergoeding) ”ja”. 

Vraag 61: datum van het einde van de vorige betrekk ing 

Deze vraag richt zich tot de personen die geen werk hadden tijdens de referentieweek, maar die in het 
verleden wel reeds gewerkt hebben. 

Voor uitzendkrachten   moet de datum worden genoteerd van het einde van het laatste contract. 

 

Vraag 62a: beschikbaarheid voor een andere betrekki ng  

Deze vraag richt zich tot personen met een betrekking maar die eventueel willen veranderen van werk of 
een bijkomende betrekking zoeken. Ook de personen die gelegenheidswerk hebben gedaan tijdens de 
referentieweek beantwoorden deze vraag. Bovendien wordt de vraag ook gesteld aan alle personen die 
meer uren wensen te werken per week (zie vraag 37), ook al zoeken of wensen ze geen andere 
betrekking. 

Code 1 , ja, betekent dat op het moment van het interview de betrokkene binnen de twee weken 
beschikbaar is om te starten in een nieuwe job, zo die gevonden wordt. 
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Vraag 62b: beschikbaarheid om meer uren te prestere n per week 

De vraag wordt gesteld aan dezelfde personen als in vraag 62a maar nu gaat het om de 
beschikbaarheid om meer uren te presteren per week.  

Code 1 , ja, betekent dat op het moment van het interview de betrokkene binnen de twee  weken 
beschikbaar is om meer uren te presteren, zo die aangeboden worden. 

 

Vraag 63: reden om niet beschikbaar te zijn voor ee n andere betrekking of meer 
uren per week  

De vraag richt zich tot personen die een andere betrekking wensen maar niet beschikbaar zijn en/of 
personen die antwoorden dat ze meer uren per week willen werken dan ze nu reeds presteren maar niet 
beschikbaar zijn om die uren te presteren. 
 

Code 1: U kunt de huidige betrekking niet onmiddell ijk verlaten 
Let op! Respondenten die hun huidige baan niet meteen willen verlaten worden ondergebracht bij code 
6 “Andere reden”. 
 

Code 3: U bent arbeidsongeschikt 

wordt gekozen indien de betrokkene zich niet in staat acht te werken, wat voor soort werk het ook zou 
zijn. 

Vraag 64: ingeschreven in een officieel arbeidsbure au 

Iedere persoon met een betrekking (de loopbaanonderbrekers / personen in tijdskrediet voor langer dan 
3 maanden uitgezonderd) beantwoordt deze vraag. Ook personen met een betrekking kunnen als 
werkzoekende ingeschreven zijn (vb. iemand die voorlopig een deeltijdse job aanvaard heeft, maar een 
voltijdse wenst). Een persoon in loopbaanonderbreking / tijdskrediet (voor hoogstens 3 maanden) 
antwoordt “Ja- met uitkering”.  

  

Vraag 65: activiteit een jaar voor de enquête 

Het gaat hier om de professionele activiteiten één jaar voor de referentieweek. Ook hier wordt eerst naar 
het spontane antwoord  van de betrokkene geluisterd. Hou geen rekening met eventueel gelegenheids-
werk dat werd uitgevoerd tijdens deze periode. 

Dezelfde betrekking” moet strikt opgevat geworden: zelfde statuut, zelfde functie of beroep, zelfde lokale 
vestiging van het bedrijf; bijgevolg antwoordt een leerkracht die van school is veranderd “andere 
betrekking”, en gaat naar vraag 66.  

De leraar daarentegen die overgeschakeld is van 12u/week naar 16u/week in dezelfde school heeft 
dezelfde betrekking. 

code 1 : had een andere betrekking 

Deze code is voor personen die het afgelopen jaar van werk zijn veranderd. 

 

Vraag 66: einddatum van de vorige betrekking 

Deze vraag richt zich op de personen die gedurende de referentieweek wel een betrekking hadden, 
maar die in de loop van het voorbije jaar van job zijn veranderd. Voor deze laatsten geldt de einddatum 
van de betrekking die uitgeoefend werd vooraleer met de huidige betrekking gestart werd.   

Leerkrachten die van school veranderd zijn tussen twee schooljaren antwoorden: 1 september. 
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H. Laatste betrekking of vorige betrekking of onder broken betrekking 

 
Deze module betreft de personen... 

� die geen betrekking meer hebben en hun laatste betrekking hoogstens 8 jaar geleden verlieten. 

� die een betrekking hebben en veranderd zijn (hun vorige betrekking hebben verlaten) in het jaar 
(12 maanden) voor de enquête 

� die voor langer dan 3 maanden in loopbaanonderbreking / tijdskrediet zijn (dan slaan de vragen 
op de onderbroken betrekking).  

 

Vraag 67: reden vertrek  

Er is slechts 1 enkel antwoord mogelijk (de belangrijkste reden). Suggereer niet en selecteer de code die 
overeenkomt met het spontane antwoord van de respondent. 

 

In geval van loopbaanonderbreking / tijdskrediet zijn alleen codes 10 tot 13 (of 14) toepasbaar. 

Code 1: disponibiliteit  voorafgaand aan het pensioen  (zie vraag 43 voor de definitie) 

Code 2:  deze code is bedoeld voor de personen die op brugpensioen zijn omwille van de sluiting of een 
herstructurering van het bedrijf waar ze tewerkgesteld waren. Het gaat over het wettelijke stelsel van 
brugpensioen zoals beschreven bij vraag 43. 

Code 3 : vervroegd pensioen (om andere dan economische of gezondheidsredenen) 

Code 4 : Het gaat hier over het wettelijk pensioen op de leeftijd die geldt in de betrokken sector van 
tewerkstelling (van toepassing zowel op de gewezen zelfstandigen als de gewezen loontrekkenden)  

Code 5 : de betrokkene (loontrekkende) is ontslagen of zijn arbeidspost is afgeschaft, maar de lokale 
vestiging waar de betrokkene was tewerkgesteld is v erder blijven functioneren .  

Code 6 : het gaat hier over het wettelijk statuut van arbeidsongeschiktheid dat wordt toegekend door het 
RIZIV (erkende gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) 

Code 7 : het aflopen van een contract van bepaalde duur 

Code 8 : deze code is bedoeld voor de personen die ontslagen zijn omwille van het stopzetten van de 
activiteiten van de onderneming waar de betrokkene tewerkgesteld was (ook van toepassing op 
zelfstandigen: einde van activiteit om economische redenen). 

Code 9:  bijvoorbeeld iemand die zijn/haar job opgegeven heeft om met zijn/haar echtgeno(o)t(e) naar 
België te verhuizen. 

Code 10 : zorg voor de eigen kinderen 

Code 11 : zorg voor andere zorgbehoevende personen 

Code 12 : andere persoonlijke of familiale redenen 

Code 13 : het volgen van onderwijs of een opleiding 

Code 14 : andere redenen 

 

Vraag 68: beroepsstatuut in de vorige/laatste/onder broken betrekking 

Zie vraag 5. 

 

Vragen 69a en 69b: beroep of functie van de vorige/ laatste/onderbroken 
betrekking 

Zie vragen 9a en 9b. 
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Vraag 70: gemeente van de lokale vestiging van de v orige/laatste/onderbroken 
betrekking 

Zie vraag 10. 

Vragen 71a en 71b: voornaamste activiteit van de lo kale vestiging van de 
laatste/vorige/onderbroken betrekking (naam en omsc hrijving) 

Zie vragen 11a en 11b. 

 

I. Eerste betrekking 

Vragen 72 en 73 dienen ingevuld te worden door alle personen die een betrekking hebben (al dan niet 
uitgeoefend tijdens de referentieweek) of de laatste acht jaar ooit betaalde arbeid verricht hebben.  

 

Vraag 72.a): belangrijke baan van minstens 6 maande n 

Een belangrijke baan moet aan twee vereisten beantwoorden: minimumduur 6  maanden EN 
minstens halftijds (= 20 uren, volgens de EUROSTAT- criteria). Bovendien moet die aangevangen 
zijn nadat de persoon het onderwijs heeft verlaten. 

Leger- of burgerdienst  wordt niet als een baan beschouwd; vrijwillig (onbezoldigd) werk evenmin, 
behalve als familiehelper; een opleiding in combinatie met een betrekking  maakt nog altijd deel uit 
van het onderwijs. 

Als iemand nu een betrekking heeft (die nog geen 6 maanden duurt), zal men uitgaan van de voorziene 
duur (belangrijk indien contract van 6 maanden of langer, ofwel korter maar “goede hoop” op 
verlenging). 

 

Vraag 72.b): begindatum van de eerste belangrijke b aan 

Noteer het jaar waarin de eerste belangrijke baan van minstens 6 maanden is begonnen. 
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J. Onderwijs en opleiding 

Inleidende begrippen en structuur van het huidige V laams regulier onderwijs   

.   

Figuur 1: Structuur van het Vlaams formele onderwijs 
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Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus in het Vlaams formeel1 onderwijs: het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en het hoger onderwijs 
 

1. BASISONDERWIJS 
Het lager onderwijs maakt deel uit van het basisonderwijs. Men onderscheidt:  

Het gewoon lager onderwijs  is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het begin van het lager 
onderwijs valt meestal samen met het begin van de leerplicht (= 6 jaar). 

Het buitengewoon lager onderwijs  is bedoeld voor kinderen die tijdelijk of permanent specifieke hulp 
nodig hebben (omwille van een lichamelijke of mentale handicap, ernstige gedrags- of emotionele 
problemen of ernstige leerstoornissen). Het buitengewoon lager onderwijs duurt 7 jaar of meer en de 
overgang naar het secundair onderwijs is voorzien op 13 (of ten laatste 15) jaar. 

Leerlingen die de doelen van het leerplan hebben bereikt, krijgen aan het einde van het lager onderwijs 
een getuigschrift .  

Specifiek geval: Volwassenonderwijs in het basisonderwijs 

Voor volwassenen is in het lager onderwijs een speciale opleidingsvorm voorzien, nl. Basiseducatie . Bij 
Basiseducatie kunnen laaggeschoolde volwassenen (die problemen hebben met lezen, schrijven, 
rekenen) basisvaardigheden aanleren die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de 
maatschappij. Na het doorlopen van een volledige opleiding krijgen cursisten een certificaat.  

Basiseducatie wordt georganiseerd door de Centra voor Basiseducatie. 

 

 

2. HET SECUNDAIR ONDERWIJS 

2.1 Voltijds onderwijs 

Het secundair onderwijs is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar.  

Opmerking: vóór 1989 bestond het lager secundair onderwijs uit de eerste 3 studiejaren (“lagere 
humaniora”), het hoger secundair onderwijs uit de laatste 3 (“hogere humaniora”). (in het oude systeem) 

 
De huidige structuur van het voltijds secundair onderwijs sinds 1989 

Het lager secundair onderwijs (1) 
• 1ste graad : omvat de leerjaren 1 en 2;  

Het hoger secundair onderwijs (2) 

• 2de graad : omvat de leerjaren 3 en 4; 

• 3de graad : omvat de leerjaren 5 en 6 en 7de jaar Beroeps Secundair Onderwijs; 

Het postsecundair niet hoger onderwijs  (3) 

• 7de jaar Kunstsecundair onderwijs, 7de jaar Technisch secundair onderwijs, 4de graad 
Beroepssecundair Onderwijs 

 

 

 

 

                                                      
1“Formeel onderwijs” wordt georganiseerd en aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen zoals scholen, hogescholen, 
universiteiten, Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) enz.. De getuigschriften en diploma’s van het formeel onderwijs zijn 
altijd erkend door een Ministerie (het Ministerie van Onderwijs en Ministerie van Defensie). De opleidingen in het formeel 
onderwijs worden bovendien gekenmerkt door een goed gestructureerde hiërarchie van onderwijsactiviteiten (ladderstructuur 
van onderwijsactiviteiten waarbij de overgang naar het ene niveau het succesvol beëindigen van het voorafgaande niveau 
vereist). 
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(1) lager secundair onderwijs  

Opmerking: vóór 1989 bestond het lager secundair onderwijs uit de eerste 3 studiejaren (“lagere 
humaniora) 

In de eerste graad wordt er in de huidige structuur geen onderscheid meer gemaakt tussen algemeen, 
kunst, technisch of beroepssecundair onderwijs. 

 

 

(2) hoger secundair onderwijs 

Opmerking: vóór 1989 bestond het hoger secundair onderwijs uit de laatste 3 studiejaren (“hogere 
humaniora”). (de oude structuur) 

Vanaf de 2° graad secundair onderwijs wordt er in d e huidige structuur een onderscheid gemaakt 
tussen de 4 onderwijsvormen : algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs 
(TSO), kunstsecundair onderwijs (KSO)2 en beroepssecundair onderwijs (BSO). Ook qua 
studierichting maken leerlingen ook pas in de 2° gr aad een duidelijke studiekeuze zodat ze eerst met 
zoveel mogelijk vakken kennismaken. 

Een leerling behaalt het diploma secundair onderwijs na het met vrucht beëindigen van zes jaar 
ASO, TSO of KSO of zeven jaar BSO (na 6 jaar BSO krijgt een leerling slechts een getuigschrift  
BSO). Met een diploma secundair onderwijs (ongeacht de school, onderwijsvorm of studierichting), 
heeft een jongere onbeperkte toegang tot het hoger onderwijs. 

 

(3) postsecundair onderwijs  

Na het voltooien van 6 jaar secundair onderwijs of het 7de jaar BSO, is het mogelijk om één of 
meerdere jaren studies te volgen in het postsecundair onderwijs . Het gaat dus om bijkomende 
leerjaren na het succesvol beëindigen van 6 jaren hoger secundair onderwijs. 

 
Opleidingen in het Postsecundair onderwijs 

Het kan gaan om: 
• De 7de jaren ASO (e) / TSO / KSO (derde jaar van de 3de graad) (a) 
• De 4de graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO);(b) 
• Ondernemersopleiding georganiseerd door Syntra/VIZO: (c)  
•  SeNSe (secundair na secundair): zie (d) 
• Voorbereidend jaar wiskunde voor de studies van ingenieur;(e) 
• De voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School (VDKMS) (e); 

 

Bijkomende uitleg (postsecundair onderwijs): 

(a) 7de jaar  ASO, KSO en TSO behoren tot het postsecundair onderwijs, 7de jaar BSO behoort tot het 
hoger secundair onderwijs!!!  
(b) De opleidingen van deze 4de graad  zijn sterk beroepsgericht. 
(c) Ondernemersopleiding Syntra/Vizo  
het gaat om een middenstandsopleiding die volwassenen (vanaf 18 jaar) in een zelfstandig beroep 
opleidt. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar en kan zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Op het einde 
van de opleiding krijgt men een ‘diploma ondernemersopleiding’. 

(d) Se-n-Se 

Opmerking: sinds 1 september 2009 werden in Vlaanderen sommige zevende jaren TSO en KSO (meer 
bepaald de specialisatiejaren) omgevormd naar Se-n-Se (secundair na secundair ). Deze opleidingen 
kunnen pas gevolgd worden als men al een diploma secundair op zak heeft. Het gaat om opleidingen 
waarmee men zich na een initiële technische of beroepsopleiding kan specialiseren en die doorgaans 1 

                                                      
2 In het deeltijds kunstonderwijs (DKO) (aan een academie) kan men slechts een getuigschrift behalen (in de lagere, middelbare 
of hogere graad). Het volgen van dit soort onderwijs valt niet onder de formele onderwijsstructuur van het Vlaams 
onderwijssysteem. Daarom worden DKO-opleidingen als niet-formele  opleidingen beschouwd.  
Het volgen van voltijds kunstonderwijs daarentegen (aan een conservatorium) valt wel onder het formeel  onderwijs.  
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à 1,5 jaar in beslag nemen. Voorbeelden van opleidingen zijn apotheekassistent, chemische 
procestechnieken, industriële onderhoudstechnieken, leefgroepenwerking, internationaal transport en 
goederenverzending. SeNSe wordt net zoals de nog resterende zevende jaren TSO/KSO ondergebracht 
in het postsecundair, niet-hoger onderwijs . 

(e) Het postsecundair onderwijs binnen het algemeen secundair onderwijs (ASO) met de 
studierichtingen 7de jaar ASO, voorbereidend jaar  wiskunde en Voorbereidende Divisie voor de 
Koninklijke Militaire School (VDKMW) worden vermeld bij gevolgd regulier onderwijs tijdens de 
referentiemaand (Vraag 81acA) maar niet bij de Vraag 88aeA over behaald studieniveau. Deze 
specifieke studierichtingen resulteren niet in een verhoging van studieniveau. Men blijft dus voor behaald 
diploma op niveau hoger algemeen secundair onderwijs. 

Dit zijn jaren die bij gevolgd onderwijs worden vermeld maar niet bij behaald onderwijsniveau. 

 

2.2 Deeltijds onderwijs 

 

opleiding onderwijsniveau 

-  Deeltijds beroepsonderwijs (1) beroepssecundair van de 2de of 3de graad (BSO) 

- De leertijd georganiseerd door Syntra 
Vlaanderen (2) (voorheen VIZO)                                                      

beroepssecundair van de 2de of 3de graad (BSO) 

-  De ondernemersopleiding (georganiseerd 
door Syntra/Vizo) (kan deeltijds gevolgd 
worden)  (3) 

Postsecundair niet hoger onderwijs 

 

(1) Deeltijds beroepsonderwijs 

Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar kan een leerling (van het beroepsonderwijs) overstappen naar een 
deeltijds onderwijssysteem (DBSO). Het is de bedoeling de opleiding aan te vullen met een 
werkcomponent die - waar mogelijk - aansluit bij de opleiding in het centrum voor deeltijds onderwijs 
(leertijd of alternerend leren).                                     

(2) De leertijd georganiseerd door Syntra Vlaanderen (voorheen VIZO) 

 wordt ondergebracht in het beroepssecundair van de 2de of 3de graad. Het gaat om een 
opleidingssysteem van “werken en leren”. De meeste opleidingen duren 3 jaar. Per week leert men 4 
dagen een vak in een onderneming en 1 dag theoretische opleiding in een Syntra-campus. De cursus 
bestaat uit algemene vorming en beroepsgerichte vorming. De leertijd start met een korte proefperiode 
en men sluit een leerovereenkomst van maximaal 3 jaar.  

(3) Ondernemersopleiding georganiseerd door Syntra/  (voorheen VIZO): het gaat om een 
middenstandsopleiding dat volwassenen (vanaf 18 jaar) in een zelfstandig beroep opleidt. De opleiding 
duurt 2 tot 3 jaar en kan zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Op het einde van de opleiding krijgt 
men een ‘diploma ondernemersopleiding’. 
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2.3 Volwassenonderwijs in het secundair onderwijs 

 

Voor volwassenen3  bestaan er twee manieren om (later alsnog) een diploma secundair onderwijs te 
behalen: via het Secundair onderwijs voor Sociale Promotie  (OSP) (Secundair 
Volwassenenonderwijs) en via de Examencommissie (Middenjury)  

 

Sociale Promotie 

Het Secundair onderwijs voor Sociale Promotie  (OSP) (Secundair Volwassenenonderwijs) dat ook 
het vroegere Tweedekansonderwijs  (vandaag Algemene Vorming ) omvat staat los van de initiële 
onderwijsloopbaan en heeft tot doel om deelnemers: 

- kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen of te actualiseren; 
- de mogelijkheid te bieden een erkend en volwaardig diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. 

Het OSP wordt verstrekt in de centra voor volwassenenonderwijs  (CVO), die erkend en gefinancierd 
zijn door de overheid. Het aanbod binnen het OSP is zeer divers en ruim. Er zijn: 

- Lineaire opleidingen (ingedeeld in leerjaren van begin september tot eind juni). Dit soort 
opleidingen zal nog t/m het schooljaar 2011-2012 worden aangeboden; 
- Modulaire opleidingen: de leerstof wordt ingedeeld in een aantal modules. Een modulaire opleiding 
kan over het hele jaar of een gedeelte ervan worden gespreid.  

 
Via Tweedekansonderwijs (OSP), krijgt men slechts een diploma wanneer ALLE modules of de 
VOLLEDIGE lineaire opleiding werden gevolgd die leiden naar een diploma secundair onderwijs. In de 
andere gevallen (wanneer men niet alle modules of de volledige opleiding doorlopen heeft) krijgt men 
slechts (deel)certifica(a)t(en) die op zich (afzonderlijk) geen recht geven op een diploma secundair 
onderwijs. Deze (deel)certificaten komen dan ook niet in aanmerking bij het bepalen van het 
scholingsniveau, maar kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn bij het zoeken van een job. 

 

Examencommissie (Middenjury) 
Men hoeft in dit geval geen lessen te volgen. Men bereidt zich voor via zelfstudie (bv. via BIS) en gaat 
daarna examens afleggen bij de Commissie. Alle getuigschriften en diploma's uitgereikt door de 
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs hebben 
dezelfde waarde als de getuigschriften en diploma's uitgereikt door scholen voor voltijds secundair 
onderwijs. 

 

Voor  avondcursussen talen of Nederlands 2 de taal of het studiegebied ‘Algemene Vorming’ (of 
volwassenonderwijs)  kunnen de volgende regels gevolgd worden: 

- indien het gaat over elementaire kennis of cursussen voor beginners, in de praktijk zijn dit de 
twee eerste cursusjaren (soms wordt ook gesproken van “richtgraad 1”) wordt dit beschouwd als 
algemeen secundair 1ste graad  

- Indien het gaat over praktische of gevorderde kennis (soms wordt ook gesproken van 
“richtgraden 2 of 3) worden deze opleidingen geplaatst bij algemeen secundair onderwijs van de 
2de of 3de graad. Voorbeelden: “toepassingssoftware” zoals cursussen Word, Excel, e.d. 

                                                      
3 Minimum 18 jaar oud of voldaan aan de voltijdse leerplicht (tot 15-16 jaar).  
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Samenvattend: volwassenonderwijs in het secundair onderwijs 

opleiding onderwijsniveau 

- beginner Algemeen secundair van de 1ste graad (ASO) 

- gevorderde  Algemeen secundair secundair van de 2de of 3de 
graad (ASO) 

- alle andere studiegebieden (waaronder 
ook informatica) 

Afhankelijk van het niveau, worden deze 
geplaatst bij 1ste , 2de, of 3de graad of 
postsecundair van het Technisch of 
beroepssecundair onderwijs (TSO of BSO) 

- opleidingen in het volwassenonderwijs op 
het niveau van de 7de jaren of de 4de 
graad in het onderwijs voor sociale 
promotie  

Postsecundair niet-hoger onderwijs 

- avondcursussen talen of algemene 
vorming elementaire kennis 

 

 

o elementaire kennis Algemeen secundair 1ste graad (ASO) 

o praktische of gevorderde kennis Algemeen secundair 2de of 3de  graad (ASO) 

 

 

2.4 Buitengewoon secundair onderwijs  

Binnen het secundair onderwijs wordt er eveneens onderscheid gemaakt tussen gewoon  en 
buitengewoon  secundair onderwijs. Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) is bedoeld voor 
jongeren met ernstige leerstoornissen of een fysieke, psychologische, sociale of intellectuele handicap. 

Samengevat:  

- BuSO → overeenkomstig niveau maar bij twijfel of gebrek aan voldoende informatie één van de  
antwoordcategorieën van het lager secundair onderwijs  (ASO, KSO, TSO of BSO) 

 

 

3. HET HOGER ONDERWIJS  
 

HBO5 Hoger beroepsonderwijs  (enkel in Vlaanderen) / BES (enkel in het Franstalig onderwijs) 

HBO5 (enkel in Vlaanderen): 

Sinds september 2009 werd in Vlaanderen het hoger beroepsonderwijs (HBO5) ingevoerd. Het gaat om 
de vroegere hoger onderwijs sociale promotie (HOSP-opleidingen) en om de vierde graad 
verpleegkunde van het BSO. De opleidingen nemen 1,5 tot 2 jaar voltijdse opleiding in beslag en wie 
afstudeert krijgt een graduaatsdiploma4. Personen die het hoger beroepsonderwijs volgen (wat nu dus 
HBO5 wordt genoemd), komen terecht bij het hoger onderwijs op vraag 81a en bij code 1 (Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO5)) op vraag 88af.  

De overige opleidingen in de vierde graad BSO blijven gewoon bestaan onder dezelfde naam. Het gaat 
om de opleidingen plastische kunsten en modevormgeving. Deze opleidingen blijven bij het 
postsecundair niet-hoger onderwijs. 

BES (enkel in het Franstalig onderwijs): le Brevet d’enseignement supérieur 

 

 

                                                      
4 Volgende studiegebieden worden aangeboden onder HBO5: Biotechniek, Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en 
bedrijfskunde, Industriële wetenschappen, Sociaal agogisch werk en de Specifieke lerarenopleiding (SLO). 
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Eerste cyclus in het hogeronderwijs 

Een eerste cyclus  in het hoger onderwijs van ten minste 180 studiepunten of 3 academiejaren , leidt tot 
de graad van bachelor  (vroeger “graduaat” na 3 jaar studies).  

Bacheloropleidingen zijn professioneel (de ‘vroegere’ 1-cyclus-opleidingen) of academisch gericht.  

De professioneel gerichte bachelors  worden steeds aan een hogeschool gevolgd.  

De academisch gerichte bachelors , alsook de masteropleidingen worden aan een hogeschool of aan 
een universiteit gevolgd.  

 

Schakelprograma (of bijkomende opleiding na bachelo r) in het hoger onderwijs 

Personen die na een professionele bachelor een master willen volgen, moeten eerst een 
schakelprogramma  volgen. Het gaat om een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor 
en een master met een studieomvang van ten minste 45 studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. 
Deze schakelprogramma’s worden ondergebracht bij “Hogescholenonderwijs van het korte type -
professionele bachelor.   

Personen die met succes een Bachelor opleiding beëindigd hebben kunnen een bijkomende opleiding of 
een specialisatie volgen. Deze wordt onder de categorie “Voortgezette of aanvullende opleiding na 
graduaat of na bachelor (specialisatie, BanaBa, …)” geplaatst. 

 

Tweede cyclus in het hoger onderwijs 

Een tweede cyclus  van minstens 60 studiepunten of minstens 1 academiejaar  wordt afgerond met de 
graad van master (vroeger “licentiaat” na 2 jaar studies na “de kandidaturen”).  

Aan de universiteit  worden de studies voor een universitaire licentie, voor het diploma van burgerlijk 
ingenieur, doctor in de geneeskunde en apotheker ondergebracht in de categorie ‘master aan een 
universiteit’; de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs, de voortgezette academische 
opleidingen en specialisaties en de manama’s (master na master ) worden ondergebracht in de 
categorie ‘voortgezette opleiding – masterniveau (MANAMA)’.  

 

Opmerkingen:  

- in het universitair onderwijs was er vroeger sprake van kandidaturen  (minimum 2 jaar) en licenties 
(minimum 2 jaar). Een kandidatuursdiploma wordt vandaag NIET gelijkgesteld aan een bachelor-
diploma. Daarom heeft iemand die vroeger enkel de kandidaatsjaren van de universiteit heeft 
afgemaakt, als hoogst behaald onderwijsniveau hoger secundair onderwijs. 

- De toegang tot het hoger onderwijs werd sinds een aantal jaar geflexibiliseerd wat o.a. wil zeggen dat 
de toegangseisen  in sommige gevallen minder strikt zijn. In bepaalde gevallen kan men: 

� aan een bachelor beginnen zonder het diploma “hoger secundair onderwijs” te hebben 
behaald (door middel van bv. “een erkenning van elders/eerder verworven competenties 
en kwalificaties”).  

� starten met een master terwijl men het diploma van bachelor nog niet heeft behaald 
(omdat men bijvoorbeeld nog niet geslaagd was voor een aantal vakken van het derde 
jaar bachelor). In dat geval volgt men zowel het derde jaar bachelor als het eerste jaar 
master. De respondent zal dan ―  rekening houdend met het hoogste aantal 
studiepunten ― kiezen of het niveau van gevolgd onderwijs “bachelor” of “master” is. 

 

Derde cyclus in het hoger onderwijs 

De Doctoraatsopleiding  is een onderdeel van de derde cyclus  van het hoger onderwijs. Het is alleen 
toegankelijk voor houders van een master diploma van de universiteit. Het doel van een 
Doctoraatsopleiding is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
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Specifiek geval: Volwassenonderwijs in het hoger on derwijs 

Binnen het hoger onderwijs van het korte type, is er voor volwassenen5 een speciale onderwijsvorm 
voorzien, nl. het Hoger onderwijs voor Sociale Promotie  (HOSP) (Hoger Beroepsonderwijs van het 
Volwassenenonderwijs6). 

Voor meer uitleg, zie “sociale promotie” onder Volwassenonderwijs in het secundair onderwijs. 

 

J1. Onderwijs en opleiding tijdens de laatste 12 ma anden 

Strikt genomen moet hier het referentiejaar beschouwd worden, dit is de referentieweek en de 51 eraan 
voorafgaande weken. 

We maken een onderscheid tussen formeel leren of regulier onderwijs (vragen 73; 79-81b) en niet-
formeel leren of opleidingen buiten het regulier onderwijssysteem (vragen 74; 82 tot 86) en informeel 
leren of zelfstudie (vraag 75).  

Vraag 87 beschouwt zowel het regulier als het niet-regulier onderwijssysteem. Vragen 76 tot 78 
beschouwen alle soorten vorming, van welke aard ook. 

Kort: 
• Formeel leren of regulier onderwijs 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 privécursussen 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. 

 

Vraag 73: deelname aan het regulier (formeel) onder wijs tijdens de laatste 12 
maanden (inclusief leercontract en sociale promotie ) 

Tijdens de laatste 12 maanden : d.w.z. de referentieweek en de 51 eraan voorafgaande weken. 

De vraag wordt aan iedereen gesteld (ook aan volwassenen). Volwassenen beginnen soms weer met 
cursussen in het reguliere onderwijssysteem, bijvoorbeeld deeltijds. 

Formeel onderwijs of regulier onderwijs  wordt georganiseerd en aangeboden door reguliere 
onderwijsinstellingen zoals scholen, hogescholen, universiteiten, Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) enz.. 
De getuigschriften en diploma’s van het formeel onderwijs zijn altijd erkend door een Ministerie (het Ministerie van 
Onderwijs en Ministerie van Defensie). De opleidingen in het formeel onderwijs worden bovendien gekenmerkt door 
een goed gestructureerde hiërarchie van onderwijsactiviteiten (ladderstructuur van onderwijsactiviteiten waarbij de 
overgang naar het ene niveau het succesvol beëindigen van het voorafgaande niveau vereist). 

 

In het systeem van formeel onderwijs (regulier onderwijs) kunnen cursussen voltijds of deeltijds 
georganiseerd worden en overdag of ’s avonds.  
 

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 . 
 

 

 

                                                      
5 Minimum 18 jaar oud of voldaan aan de voltijdse leerplicht (tot 15-16 jaar).  
6 In het volwassenenonderwijs worden geen bachelordiploma's uitgereikt; daar wordt nog steeds de benaming “graduaat” 
gebruikt.  
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Code 1: ja 

Regulier onderwijs gevolgd 

 

Regulier onderwijs  of formeel leren speelt zich af in reguliere onderwijs- en opleidingsinstellingen en 
mondt uit in het verkrijgen van erkende diploma’s en getuigschriften. 
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/SYNTRA (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 of het Ministerie van Defe nsie . 

 

In het systeem van formeel onderwijs (regulier onderwijs) kunnen cursussen voltijds of deeltijds 
georganiseerd worden. Cursussen kunnen overdag of ook ‘s avonds georganiseerd worden. 

 

Code 2: neen 

indien de respondent gedurende het referentiejaar ofwel 

- Enkel niet-regulier onderwijs  heeft gevolgd of aan informeel leren  heeft gedaan of 

- geen van beide (geen onderwijs tijdens het referentiejaar) 

 

Vraag 74: deelname aan cursussen, seminaries, confe renties, enz buiten het 
regulier onderwijssysteem tijdens de laatste 12 maa nden 

De opleidingen kunnen begonnen zijn vóór de referentieperiode (referentieweek en de 51 voorafgaande 
weken) en/of doorgaan erna. 

 

Niet-formeel leren  of niet-regulier onderwijs 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). 

 

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. 
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De opleidingen kunnen begonnen zijn vóór de referentieperiode (referentieweek en de 51 voorafgaande 
weken) en/of doorgaan erna. 

 
Voorbeelden: 

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

• Sectoriële opleidingen en interne opleidingen in ministeries/FOD’s 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/ACTIRIS/ADG; permanente vorming 
(bijvoorbeeld korte opfrissingscursussen of bijscholing, deze korte vorming leidt niet tot een 
formeel diploma) bij Middenstand (VIZO/SYNTRA) 

• Beroepsopleidingen, met inbegrip van bijscholings- en oriëntatieactiviteiten 

• Basis- en promotieopleidingen of bijscholingen georganiseerd door de politieschool  

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

• Opleidingen in het verenigingsleven: 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, …) 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, vb. voor het rijbewijs “vrachtwagen”) 

• Conferenties, workshops, seminaries, studiedagen, … 

 

 

Vraag 75: zelfstudie tijdens de laatste 12 maanden 

Het gaat hier om alles wat tot het informele leren behoort. 

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). 

 
Voorbeelden: zelfstudie met behulp van gedrukt materiaal (boeken, gidsen, gespecialiseerde dagbladen 
of tijdschriften…); onlinezelfstudie via internet, en dit op een interactieve wijze; het volgen van educatieve 
radio- of tv-programma’s; gebruik van audio- of videocassettes, dvd’s of cd-roms; bezoek aan een 
bibliotheek, een informatie- en documentatiecentrum, een multimediacentrum, een leercentrum, een 
beroepsbeurs, … 

 

Vraag 76: tijdens de laatste 12 maanden gevolgde on derwijs-, opleidings- en 
vormingsactiviteiten in de hoedanigheid van loontre kkende 

De vraag wordt enkel gesteld aan de personen die tijdens de laatste 12 maanden deelgenomen hebben 
aan één of andere leeractiviteit (regulier onderwijs, cursussen, seminaries, conferenties, enz buiten het 
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regulier onderwijssysteem of zelfstudie). Op minstens één van de vorige drie vragen (V73, 74, 75) dient 
dus ‘ja’ geantwoord te zijn. 
 
Code 1: ja 

Personen die minstens één van die leeractiviteiten tijdens de laatste 12 maanden gevolgd hebben terwijl 
ze als loontrekkende werkten, antwoorden ‘ja’. De betrokkene hoeft daarom op het moment van het 
interview niet (meer) als loontrekkende te werken. 

 

Code 2: neen 

Die leeractiviteiten niet als loontrekkende gevolgd. (maar bv. als zelfstandige, werkloze, enz.) 

Vraag 77: financiële tussenkomst van de werkgever i n de vormingsactiviteit(en) 

Het is de bedoeling na te gaan of de werkgever bij minstens één van die vormingsactiviteiten financieel 
is tussengekomen. Opnieuw dienen alle soorten van opleiding, van welke aard ook, beschouwd te 
worden. De referentieperiode is ook hier 12 maanden. 

 

Vragen 78a en 78b: voornaamste gebied en inhoud van  de langste 
opleidingsactiviteit en waarvoor er financiële tuss enkomst was van de 

werkgever 

Gelieve altijd zowel het gebied te noteren (vraag 7 8a) als de inhoud van de opleidingsactiviteit te 
omschrijven (vraag 78b). 

Het coderen van de studierichtingen zal op basis van de omschrijvingen gebeuren door een 
gespecialiseerde equipe van de FOD Economie. Hieronder vind je de nomenclatuur die zij zullen 
gebruiken. Dus in tegenstelling tot vorige jaren dienen jullie zelf geen code meer te geven. 

 

De nomenclatuur der 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, vinoloog…) 541 

7 Bewerking van materialen (hout, papier, plastiek, glas) 543 

8 Architectuur, bouw, landmeter 580 

9 Handel, administratie, boekhouding, marketing, verzekeringen, secretariaat, 
kantoorwerk 

340 

10 Rechten, notariaat, criminologie 380 

11 Kleding, mode, confectie  542 

12 Horeca, toerisme 811 

13 Mechanica, elektronica, elektriciteit,… , toegepaste wetenschappen (excl. 
Informatica) + ingenieur 

520 

14 Informatica (gebruik) 482 
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15 Informatica (wetenschap) 481 

16 Vreemde talen 222 

17 Letteren, talen (moedertaal, klassieke talen… behalve vreemde talen), 
geschiedenis, theologie, wijsbegeerte  

220 

18 Wiskunde, statistiek 460 

19 Wetenschappen (algemeen, voor zover niet opgenomen in de volgende 
rubrieken) 

400 

20 Natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, geologie, aardrijkskunde…) 440 

21 Levenswetenschappen (biologie, biochemie, milieuwetenschappen…) 420 

22 Sociale diensten (sociaal assistent, orthopedagogie, kinder- en jeugdzorg,…) 760 

23 Lerarenopleiding en pedagogie (kleuterleid(st)er, onderwijzer, regent,…) 140 

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

310 

25 Journalistiek en informatie 320 

26 Diensten aan particulieren, thuiszorg 814 

27 Haarkapper, schoonheidszorg 815 

28 Genees-, tandheel-, verpleegkunde, farmacie, kinesitherapie, logopedie 720 

29 Sport 813 

30 Transportdiensten 840 

31 Milieuzorg 850 

32 Veiligheid 860 

33 Andere 899 

34 Onbekend 900 

35 Niet toepasselijk 999 
 

J2. Onderwijs en opleiding tijdens de referentiemaa nd 

Het gaat hierbij om dezelfde vragen in verband met de deelname aan regulier onderwijs en aan 
cursussen, seminaries, conferenties enz. buiten het regulier onderwijssysteem (zelfstudie is hier niet 
weerhouden) maar over een referentieperiode van 4 weken in plaats van 12 maanden. 
Verder wordt er gepeild naar het onderwijsniveau, de duur van de activiteiten, de onderwijs- en 
opleidingsgebieden, het voornaamste motief van de recentste opleidingsactiviteit enz. 

 

Vraag 79: deelname aan het regulier onderwijs gedur ende de referentiemaand 
(inclusief leercontract en sociale promotie) 

Zie vraag 73 voor de omschrijving van regulier onderwijs. 

De referentieperiode voor deze vraag is de referentiemaand  (de referentieweek en de 3 voorafgaande 
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 . 

 
Code 1  is van toepassing indien betrokkene tijdens de drie weken voor de referentieweek of tijdens de 
referentieweek student of leerling was in het regulier onderwijs.  

Bedoeld wordt het onderwijs (met inbegrip van eventuele examens) TIJDENS DE 
REFERENTIEMAAND. Zo zeggen de in juli bevraagde universiteitsstudenten “ja” als ze aan de zittijd van 
juni/juli deelgenomen hebben (en in juni aan het “blokken” waren) 
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Code 2: student / leerling in schoolvakantie gedurende de volledige  referentiemaand 

Het gaat hier om alle personen die ingeschreven zijn voor een cursus maar gedurende de 
referentieperiode in vakantie zijn. Ook alle volwassenen die ingeschreven zijn voor een cursus in OSP 
(Onderwijs voor Sociale Promotie) maar gedurende de referentieperiode geen les kregen wegens 
vakantie, worden hier in rekening gebracht.  

 

Code 3: neen  

D.w.z. de persoon was tijdens de referentiemaand geen student of leerling in het regulier onderwijs en 
was ook niet in schoolvakantie gedurende de volledige referentiemaand.  

 

Vraag 80: duur van alle reguliere onderwijsactivite iten samen die tijdens de 
referentiemaand zijn gevolgd 

Het gaat hier enkel om de onderwezen  uren die tijdens de referentiemaand  gevolgd werden. Opgelet: 
HUISWERK (taken, studietijd…) WORDT NIET MEEGEREKEND! De uren besteed aan het afleggen 
van examens WEL. 

 

Vragen 81: het niveau van het regulier onderwijs da t in de referentiemaand werd 
gevolgd 

Opgelet:  

- verwar vraag 81a (het niveau van het onderwijs dat tijdens de referentiemaand werd gevol gd)  niet 
met vraag 88a (het niveau van het onderwijs dat tijdens de referentiemaand werd gevol gd) !. Het 
gaat hier niet om een behaald diploma . 

Bijvoorbeeld: 

Iemand die een master volgt, zal hier (vraag 81ad) code 6 (master aan een hogeschool of universiteit) 
invullen, ook al is het diploma nog niet behaald en zal bij vraag 88a academische bachelor aan een 
hogeschool of aan een universiteit (code 3 op Q88af) antwoorden. 

 

- Studenten / leerlingen in schoolvakantie  duiden hier het niveau van het regulier onderwijs aan dat 
vlak voor de schoolvakantie werd gevolgd. 

 

Vraag 81a: niveau gevolgd regulier onderwijs in de referentiemaand 

 

Het gaat over het niveau van het gevolgde onderwijs tijdens de referentiemaand of vlak voor de 
schoolvakantie:  

- lager onderwijs,  
- lager of hoger secundair onderwijs of postsecundair onderwijs of secundair na secundair 
- hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HBO5)  
- ‘andere’.  
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Tabel gevolgd onderwijs (van laag naar hoogste niveau) (voor behaald onderwijs zie vraag 88a)  

 

Gevolgd onderwijs 

V81…. 

Niveau gevolgd onderwijs V81a 

LAGER ONDERWIJS  

1ste t.e.m. 5de jaar lager onderwijs Lager onderwijs  

6de jaar lager onderwijs Lager onderwijs  

SECUNDAIR ONDERWIJS  

1ste jaar secundair Lager secundair 

2de jaar secundair Lager secundair 

3de t.e.m. 5de jaar secundair Hoger secundair 

6de jaar secundair Hoger secundair 

7de jaar secundair (BSO) 7de jaar BSO 

7de jaar secundair (ASO, TSO, KSO) Postsecundair 

HOGER ONDERWIJS  

HBO5 Hoger onderwijs: HBO5 

1ste of 2de jaar bachelor Hoger onderwijs: Bachelor 

3de jaar bachelor Hoger onderwijs: Bachelor 

1ste, (voor sommige opleidingen 2de, 3de ) jaar 
master 

Hoger onderwijs: Master 

Gelijktijdig in 2 jaren ingeschreven: zowel in 
een bachelor als masterjaar 

Spontane antwoord van respondent en 
bij twijfel rekening houden met het jaar 
waarvoor men het hoogst aantal 
studiepunten heeft  

Laatste jaar master Hoger onderwijs: Master 

Doctoraat Hoger onderwijs: Doctoraat met 
proefschrift 

 

Als u twijfels heeft over het te selecteren opleidingsniveau, selecteer dan code 18  en geef een  zo 
volledig mogelijke omschrijving. Het gaat voor alle duidelijkheid om een opleiding in het regulier 
onderwijs  dat leidt tot een erkend diploma door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap/Ministère de la Communauté Française/Ministerium der  Deutschsprachige Gemeinschaft en 
Ministerie van Defensie. 

 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van beschrijvingen die voor ons onmogelijk waren om te coderen 
zonder een volledige beschrijving en de instructies die u in zulke situaties moet volgen: 

V81a of V88a: 18 “Kinesitherapie”  

1) Selecteer code 3 «Hoger onderwijs» bij V81a (code 4 bij V88a) 

2) Om vervolgens op V81ad of V88af te kunnen antwoorden, vraag aan de respondent of het om een 
studie aan een hogeschool of universiteit gaat, en selecteer de overeenkomstige code. Afhankelijk 
van de informatie die de respondent geeft, kies tussen: 

� Code 3 bij V81ad voor Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie aan een 
hogeschool of universiteit (code 3 bij V88af) 

� Code 6 bij V81ad voor Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie aan een 
hogeschool (code 5 bij V88af) 

� Code 6 bij V81ad voor Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie aan een 
universiteit (code 6 bij V88af) 

� Code 7 bij V81ad voor Master in de gespecialiseerde revalidatiewetenschappen en de 
kinesitherapie (code 7 bij V88af) 
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V81a  of V88a: 18 “Sociale Promotie”  

Onderwijs georganiseerd op secundair niveau (lager, hoger of postsecundair) en op het niveau van het 
hoger onderwijs. 

Sociale promotie komt ook in aanmerking, zelfs al gaat het om losse cursussen of modules van enkele 
maanden (dit in tegenstelling met wat bij Vraag 88 i.v.m. behaald onderwijs wordt vermeld) Het kan 
zowel als lager, secundair of hoger onderwijs gecodeerd worden. 

• Vreemde talen RG1 (Beginner): lager ALGEMEEN secundair; 
• Vreemde talen RG2 en RG3 (Gevorderd): hoger ALGEMEEN secundair; 
• Vreemde talen RG4 (Gevorderd): post- secundair (ASO); 
• Het studiegebied “Algemene Vorming” en “Nederlands tweede taal (NT2)”: lager of hoger 

algemeen secundair of postsecundair ASO;. 
• Alle andere studiegebieden (waaronder ook informatica) : afhankelijk van het niveau, geplaatst 

bij lager of hoger secundair of postsecundair van het TSO of BSO. 

 

Q81a  of Q88a : 18 « Doctor » of « Dokter » 

1) Selecteer code 3 «Hoger onderwijs» bij V81a (code 4 bij V88a) 

2) Vraag aan de respondent of het om een opleiding tot arts gaat of een doctoraat met proefschrift in 
een ander studiedomein: 

� Indien een opleiding tot arts: selecteer code 6 bij Q81ad « Master aan een universiteit (code 6 
bij V88af) 

� Indien een doctoraat met proefschrift : selecteer code 8 « doctoraat met proefschrift » bij 
V81ad (code 8bij V88af) 

 

 

Vraag 81ab: onderwijsvorm en onderwijsniveau secund air onderwijs 

Elke onderwijsvorm heeft zijn specificiteit: bijvoorbeeld het 7de jaar TSO wordt in postsecundair onderwijs 
gezet terwijl het 7de jaar in BSO onder het hoger secundair onderwijs (7de jaar) valt. 

Om het niveau van het gevolgd onderwijs correct te kunnen bepalen moet daarom eerst de 
onderwijsvorm gekend zijn: Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Kunstsecundair onderwijs (KSO), 
Technisch Secundair Onderwijs (TSO) of Beroepssecundair Onderwijs (BSO). 

 

Naast de gewone opleidingen die gemakkelijk te code ren zijn, heeft men meer specifieke 
opleidingen zoals: 

 

In het Algemeen Secundair Onderwijs: 

Voorbereidende Divisie voor de Koninklijke Militaire School (VDKMS) (postsecundair) 

 

In het Kunstsecundair Onderwijs: 

- In het Franstalig onderwijs maakt men het onderscheid tussen  

•  “Enseignement secondaire artistique de transition” (doorstroming) : bereidt de student voor op 
verdere studies (code 5 bij vraag 81acB) en 

• “enseignement secondaire artistique de qualification (kwalificatie) “: deze oriëntatie bereidt de 
student voor op het beroepsleven (aparte code 6 bij Vraag 81acB) 

- 3de jaar van de 3de graad KSO (Secundair na Secundair) 

 

 

In het Technisch Secundair Onderwijs: 

- In het Franstalig onderwijs maakt men het onderscheid tussen  
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• “enseignement secondaire technique de qualification (kwalificatie) “: deze oriëntatie bereidt de 
student voor op het beroepsleven (code 5 bij Vraag 81acB) en  

• “Enseignement secondaire technique de transition” (doorstroming) : bereidt de student voor op 
verdere studies (aparte code 6 bij vraag 81acB) 

- 3de jaar van de 3de graad TSO (Secundair na Secundair) en in het Franstalig onderwijs 7ème année de 
l’enseignement secondaire technique de qualification 

 

In het Beroepssecundair Onderwijs: 

7de jaar BSO, Deeltijds Beroepsonderwijs (DBSO), Leertijd (Middenstandsopleiding Syntra), 4de graad 
BSO, Ondernemersopleiding Syntra 

 

Vraag 81ad: welk type van gevolgd hoger onderwijs ( in de referentiemaand) 

Voor meer uitleg over het hoger onderwijs, zie onder J Onderwijs en opleiding - Inleidende begrippen 
(Hoger onderwijs) 

Opmerking: 
De toegang tot het hoger onderwijs werd sinds een aantal jaar geflexibiliseerd wat o.a. wil zeggen dat de 
toegangseisen in sommige gevallen minder strikt zijn. In bepaalde gevallen: 
- kan men aan een bachelor beginnen zonder het diploma “hoger secundair onderwijs” te hebben 
behaald (door middel van bv. “een erkenning van elders/eerder verworvan competenties en 
kwalificaties”). 
- kan men starten met een master terwijl men het diploma van bachelor nog niet heeft behaald (omdat 
men bijvoorbeeld nog niet geslaagd was voor een aantal vakken van het derde jaar bachelor). In dat 
geval volgt men zowel het derde jaar bachelor als het eerste jaar master. De respondent zal dan ― 
rekening houdend met het aantal studiepunten ― kiezen of het niveau van gevolgd onderwijs “bachelor” 
of “master” is. 

Aan de universiteit  worden de studies voor het diploma van burgerlijk ingenieur, doctor in de 
geneeskunde en apotheker ondergebracht in code 6 bij Q81ad(master aan een hogeschool of 
universiteit); de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs, de voortgezette academische 
opleidingen en specialisaties en de manama’s(master na master)  worden ondergebracht in code 7 bij 
Q81ad (voortgezette of aanvullende opleiding na master (specialisatie (MANAMA).  

 

Vragen 81c en 81d: voornaamste gebied en inhoud van  het regulier onderwijs 
dat in de referentiemaand werd gevolgd 

Noteer steeds zowel het gebied (vraag 81c) als de i nhoud van het regulier onderwijs (vraag 81d). 
Het coderen zelf zal gebeuren door een gespecialise erde equipe van de FOD Economie.  

Het studiegebied zo gedetailleerd mogelijk omschrijven. Voorbeeld: levenswetenschappen in plaats van 
natuurwetenschappen; vreemde talen in plaats van talen. Maak in geval van informatica het onderscheid 
tussen informatica als wetenschap (vb. universitaire studies informatica) en het ‘gebruik’ van informatica 
(vb. het volgen van een cursus Excel). 

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. 

De nomenclatuur van gebieden is onafhankelijk van het niveau van het diploma. Voor leerlingen of 
studenten in het basisonderwijs, het secundair onderwijs van de 1ste graad en het ALGEMEEN secundair 
onderwijs van de 2de of 3de graad moet deze vraag niet ingevuld worden. Er zal automatisch code 010 
“algemene opleidingen” aan toegekend worden. ENKEL DE BASISOPLEIDINGEN EN HET 
ALGEMEENVORMEND ONDERWIJS  HOREN THUIS ONDER DE ALGEMENE OPLEIDINGEN 
(CODE010). Gelieve aan de andere opleidingen een andere omschrijving toe te kennen. 

De voorgestelde nomenclatuur wordt ter info weergegeven bij vragen 78a en 78b. 
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J3. Opleidingen gevolgd buiten het regulier onderwi jssysteem tijdens de 
referentiemaand 

 

Vraag 82: deelname aan cursussen, seminaries, confe renties, enz buiten het 
regulier onderwijssysteem gedurende de referentiema and 

Zie vraag 74 voor meer uitleg over het onderwijs buiten het regulier onderwijssysteem.. 

Deze opleidingen kunnen begonnen zijn vóór de referentieperiode (referentieweek en de drie 
voorafgaande weken) en/of doorgaan erna. 

 

Vraag 83: duur van de onderwezen opleidingsactivite iten gevolgd in de loop van 
de referentiemaand 

Het gaat hier enkel om de onderwezen opleidingsuren die tijdens de referentiemaand  gevolgd werden. 
Opgelet: HUISWERK (taken, studietijd…) WORDT NIET MEEGEREKEND! De uren besteed aan het 
afleggen van examens WEL. 

 

Vragen 84a en 84b: gebied en inhoud van de recentst e opleidingsactiviteit 

Zie vragen 78a en 78b voor de recentste opleidingsactiviteit tijdens de referentiemaand. 

 

Vraag 85: voornaamste motief van de recentste oplei dingsactiviteit tijdens de 
referentiemaand 

 

Het gaat hier om de recentst onderwezen opleidingsactiviteit. We onderscheiden twee soorten motieven: 

Motieven in verband met werk: de persoon neemt deel aan de activiteit om zijn kennis te vergroten en/of 
nieuwe kwalificaties te behalen voor zijn huidig of toekomstig werk, zijn inkomen of promotiekansen te 
verbeteren in zijn eigen of een ander kwalificatiegebied.  

Persoonlijke/sociale motieven: 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 86a: combinatie opleiding/werk voor de recent ste opleidingsactiviteit 
(cursus, seminarie, conferentie) buiten het regulie r onderwijssysteem 

De enquêteur vraagt of de persoon een betrekking had op het ogenblik van de opleiding. De respondent 
zelf bepaalt of hij/zij al dan niet een betrekking had op het ogenblik van de opleiding.  

 

Vraag 86b: wanneer vond de recentste opleidingsacti viteit plaats 

De enquêteur stelt de vraag of de opleiding plaatsvond tijdens of buiten de betaalde arbeidstijd. 

Wanneer de persoon tijdens de opleiding een tijdlang wel een betrekking had en een tijdlang niet, geldt 
de situatie die het langst heeft geduurd. 
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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 de opleiding binnen 
de arbeidstijd of de vrije tijd is gevolgd.  

 

Vraag 87: soort opleiding (indien vraag 79=1 of 2 O F vraag q82=1) 

 

OPGELET: deze vraag wordt aan iedereen gesteld die tijdens de referentiemaand onderwijs of een 
opleiding gevolgd heeft (zowel regulier als niet-regulier ). 

Deze vraag gaat over het algemene kader van de opleiding. De plaats waar de opleiding doorgaat is hier 
niet van belang. Soms gebeurt het immers dat private vormingsinstellingen tijdens het weekend of ‘s 
avonds lokalen huren van een school voor het geven van opleidingen.  

Sommige opleidingen worden door private vormingsinstellingen gegeven in het bedrijf. Dan moet code 2 
gekozen worden. Als daarentegen de vorming gegeven wordt door een interne vormingsdienst van een 
onderneming, dan wordt code 3 toegepast, om het even waar die opleiding plaatsvindt.  
 
code 1:Formele onderwijsstelsel  

(Voltijds of deeltijds). Het deeltijds onderwijs omvat ook het onderwijs voor sociale promotie of 
bepaalde hogere opleidingen (vb. ‘open universiteit’). Het kan ook gaan over beroepsopleiding 
gedurende een paar uur per week… 

code 2:Op de werkplaats  

Deze vorming wordt uitsluitend gegeven in het bedrijf of de organisatie die de bevraagde tewerkstelt. 
Opleidingen ingericht door de verschillende ministeries/FOD’s, alsook sectoriële opleidingen,  vallen 
ook in deze categorie. 

code 3: Combinatie  

Sommige opleidingen combineren werkervaring met bijkomende vorming. Dit gebeurt bij de 
Middenstandsopleidingen en leercontracten, het industriële leercontract, het deeltijds beroeps-
onderwijs... Meestal wordt er een contract (arbeid/opleiding) afgesloten. 

code 4: Openbare of private vormingscentra  

Openbare opleidingscentra behoren vb. tot de VDAB, de FOD Landbouw, het leger…De leer-
overeenkomsten en leerverbintenissen van het VIZO/SYNTRA dienen als combinatieopleidingen 
geclassificeerd te worden. 

code 5:Afstandsonderwijs  

Afstandsonderwijs gebeurt veelal per post. Op deze wijze kan men vb. examen voor de Middenjury 
voorbereiden. Er bestaan ook andere soorten afstandsonderwijs, vb. door gebruik te maken van 
andere media (TV, internet). 

 

J4. Met succes afgesloten onderwijs 

 

1. DEFINITIE “HOOGSTE ONDERWIJSNIVEAU DAT MET SUCCE S IS BEËINDIGD” 

 

Het “HOOGSTE ONDERWIJSNIVEAU DAT MET SUCCES IS BEËINDIGD” is een indicator die 
aangeeft wat het hoogste  onderwijsniveau is dat men met succes  heeft voltooid  en waarvoor een 
diploma , getuigschrift , certificaat  of attest  is uitgereikt door een erkende  instantie, nl. Ministerie van 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / Ministère de la Communauté Française / Ministerium der  
Deutschsprachige Gemeinschaft en Ministerie van Defensie 

 

Het hoogste onderwijsniveau moet gesitueerd kunnen worden in de formele onderwijsstructuur (zie 
figuur 1), dat gekenmerkt wordt door een goed gestructureerde hiërarchie van onderwijsactiviteiten. Het 
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hoogste  onderwijsniveau is dan deze die het hoogst gesitueerd is in de hiërarchie. De 
onderwijsactiviteiten kunnen voltijds/deeltijds, op afstand, of  ’s avonds/overdag plaatsvinden.  

 
Het succesvol beëindigen  van een onderwijsniveau (lager onderwijs, secundair onderwijs of hoger 
onderwijs) wordt in principe beloond met een bewijs (diploma, getuigschrift, (deel)certificaat, attest…). 
Het niet behalen van een bewijs impliceert dat de persoon het opleidingsniveau in kwestie niet met 
succes heeft beëindigd en daarom geclassificeerd zal worden in een vorig (lager) niveau waarvoor wel 
een bewijs voorhanden is. 
  
Dit is ook het geval wanneer men binnen een niveau slechts enkele jaren gevolgd heeft zonder het 
hoofdniveau (lager, secundair of hoger) te vervolledigen. Deze intermediaire jaren tellen niet mee voor 
het bepalen van het hoogste onderwijsniveau waardoor de respondent ‘zakt’ tot het vorige niveau (zie 
onderstaande tabel).Er moet dus goed onderscheid gemaakt worden tussen  de vragen over het 
hoogste onderwijsniveau dat met succes is beëindigd  (V88a) en het niveau van het onderwijs 
gevolgd  tijdens de referentiemaand (V81a). 
 

De referentiedatum  van het “hoogste onderwijsniveau dat met succes is beëindigd” moet betrekking 
hebben op het tijdstip wanneer het onderwijsniveau in kwestie effectief is beëindigd. Het is absoluut af te 
raden om in het verleden behaalde diploma’s, getuigschriften, certificaten enz. om te zetten naar het 
huidig onderwijssysteem. 

Voorbeeld: vroeger hoorde een verpleegstersdiploma bij het secundair onderwijs. Vandaag moet men 
minstens een 3-jarige opleiding volgen tot bachelor in de verpleegkunde of een langere opleiding tot 
master in de verpleegkunde.  

In het geval men een respondent ondervraagt die bv. 30 jaar geleden afgestudeerd is als verpleegster, 
zal ‘secundair onderwijs’ als het hoogste onderwijsniveau worden aangeduid. Wanneer men 
daarentegen iemand ondervraagd die onlangs afgestudeerd is als verpleegster, zal 
‘hogescholenonderwijs van het korte type’ (‘Bachelor verpleegkunde’) of ‘hogescholenonderwijs van het 
lange type/universitair onderwijs’  (‘Master in de verpleegkunde’) gerapporteerd moeten worden als het 
hoogste onderwijsniveau. 

Het is interviewers ten zeerste verboden om omzetti ngen te doen van het oude naar het nieuwe 
onderwijssysteem!  
 

Ter herinnering, er moet goed onderscheid gemaakt worden tussen de vragen over het hoogste 
onderwijsniveau dat met succes is beëindigd (V88a) en het niveau van het onderwijs gevolgd tijdens de 
referentiemaand (V81a)! 

Bijvoorbeeld: indien de respondent momenteel het 5de jaar van het secundair onderwijs volgt wordt hij bij 
gevolgd onderwijs (Q81..) onder het “hoger secundair onderwijs” geplaatst terwijl hij voor het met succes 
behaald onderwijsniveau (Q88..) onder het “lager secundair onderwijs” wordt geplaatst. 

 

Tabel: Huidig gevolgd onderwijs vs met succes beëindigd onderwijsniveau. 

Onderwijsniveau's: huidig gevolgd 

onderwijs (Q81) 
jaar 

Hoogste onderwijsniveau met 

succes beëindigd (Q88) 

Postsecundair niet-hoger onderwijs  7de jaar secundair 
Postsecundair niet-hoger 

onderwijs  

Hoger secundair  

6de jaar secundair Hoger secundair  

5de  jaar secundair 

Lager secundair  
4de  jaar secundair 

3de  jaar secundair 

Lager secundair  
2de  jaar secundair 

1ste  jaar secundair Lager onderwijs  

Lager onderwijs  
6de jaar  lager onderwijs Lager onderwijs  

1ste-5de jaar lager onderwijs Geen diploma  
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Bijkomende tabel: Behaald onderwijsniveau (van laag naar hoog) . (Sommige opleidingen uit het oude 
onderwijssysteem werden toegevoegd in italic.) 

Hoogst behaald onderwijs 

V88a… 

Niveau hoogst behaald onderwijs V88a.. 

1ste t.e.m. 5de jaar lager onderwijs Geen diploma  

6de jaar lager onderwijs Lager onderwijs  

  

1ste en 2de jaar lager secundair (in het oude 
systeem) 

Lager onderwijs 

3de jaar lager secundair (in het oude 
systeem) 

Lager secundair 

4de, 5de jaar hoger secundair (in het oude 
systeem) 

Lager secundair 

6de jaar van het hoger secundair in het oude 
systeem 

Hoger secundair 

1ste jaar secundair  Lager onderwijs  

2de jaar secundair Lager secundair 

3de t.e.m. 5de jaar secundair Lager secundair 

  

6de jaar secundair Hoger secundair 

7de jaar secundair (BSO) Hoger secundair 

 

7de jaar secundair (ASO, TSO, KSO) Postsecundair 

4de graad BSO (bestaat nu niet meer onder 
deze vorm) 

Postsecundair 

  

HBO5/BES Hoger onderwijs HBO5/BES 

kandidatuur Hoger secundair onderwijs (of postsecundair 
onderwijs) 

Laatste licentiaatjaar (meestal 2de jaar) Hoger onderwijs: licentiaat 

1ste en 2de jaar bachelor Hoger secundair (of postsecundair)   

3de jaar bachelor Hoger onderwijs: Bachelor 

Gelijktijdig in 2 jaren ingeschreven: zowel in 
een bachelor als masterjaar 

Hoger secundair (of postsecundaironderwijs) 
(omdat de bacherlor nog niet werd behaald) 

1ste jaar master (wanneer de totale 
masteropleiding 2 jaar of langer duurt) 

Hoger onderwijs: Bachelor  

Laatste jaar master Hoger onderwijs:Master 

Doctoraat Hoger onderwijs:Doctoraat 
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2. DIPLOMA BEHAALD IN HET FRANSTALIG ONDERWIJS/ SPE CIFIEKE SITUATIES 

 

• In het kunstsecundair en technisch secundair onderwijs wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 

      - “de transition”: deze oriëntatie bereidt de student voor op verdere studies 

      - “de qualification”: deze oriëntatie bereidt de student voor op het beroepsleven 

Deze opsplitsing wordt in de vragenlijst gemaakt om een onderscheid te kunnen maken tussen het 
algemeen gericht onderwijs en het beroepsgericht onderwijs. 

 

• In het hoger onderwijs, met name het hoger onderwijs voor sociale promotie, kan men het volgende 
getuigschrift behalen: “le Brevet d’enseignement supérieur” (BES) 

 

3. BUITENLANDSE DIPLOMA’S  

Wanneer een buitenlands diploma  geclassificeerd moet worden volgens het Vlaamse 
onderwijssysteem, kunnen de theoretische leeftijden aangeduid op figuur 1, handig zijn. Wanneer voor 
het diploma in kwestie geen gelijkwaardigheidsdocument van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming aanwezig is en de persoon in kwestie niet weet met welke niveau zijn/haar diploma 
overeenkomt, kan men eventueel rekening houden met het aantal jaren of de leeftijd waarop de persoon 
zijn hoogst behaalde onderwijsniveau behaald heeft. 

 

4. WAAR WORDT BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS GEPL AATST? 

De getuigschriften of diploma’s van het secundair onderwijs kunnen zowel in het gewoon als in het 
buitengewoon secundair onderwijs worden behaald. Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) is 
bedoeld voor jongeren van 13 tot 21 jaar (met een fysieke, psychologische, sociale of intellectuele 
handicap). De leerjaren in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) komen zelden overeen met de 
schooljaren in het gewoon secundair onderwijs. Een leerling gaat pas over naar een volgende leerfase 
als hij daar klaar voor is. Voor respondenten is het ook vaak moeilijk om voldoende en correcte 
informatie te geven (over bv. de opleidingsvorm van het BuSO). Het is daarom ook niet gemakkelijk om 
personen van het BuSO ondubbelzinnig in de juiste antwoordcategorie te plaatsen. Daarom is het 
aangewezen om bij twijfel of gebrek aan voldoende informatie, de betrokken persoon in de 
respectievelijke antwoordcategorieën van het lager secundair onderwijs te plaatsen (ASO, KSO, TSO of 
BSO). 
 
 

 

Vragen 88 i.v.m. het hoogste onderwijsniveau dat me t succes werd beëindigd 

Vraag 88a werd in verschillende delen gesplitst. Eerst wordt in vraag 88a het hoogst behaald 
onderwijsniveau gevraagd. Afhankelijk van het antwoord op deze vraag, gaat men daarna naar het detail 
van het behaalde onderwijsniveau. 

 

 

Vraag 88a Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u met succes hebt beëindigd? 

 
Code 1: geen diploma of lager onderwijs niet met succes beëindigd,  
Code 2: lager onderwijs,  
Code 3: lager of hoger middelbaar / secundair onderwijs of postsecundair onderwijs,  
Code 4: hoger onderwijs 
Code 5: “andere’.  
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Code 1: geen diploma of lager onderwijs niet met su cces beëindigd  
- De persoon heeft nooit school gelopen (ongeschoold) of 
- De persoon heeft het lager onderwijs (het 6de leerjaar van het lager onderwijs) niet met succes 

beëindigd  of 
- De persoon heeft nog geen ‘Getuigschrift Lager onderwijs’ ontvangen (al kan deze ingeschreven zijn 

(in de B-stroom) in het secundair onderwijs!). 

Opmerking: de persoon die enkel de Koranschool heeft beëindigd, valt eveneens onder deze 
antwoordcategorie. 

 

Vraag 88ab  Bent u zeker dat u het lager onderwijs niet met succes heeft 
beëindigd? 

Er is een bijkomende Vraag 88ab  om nog eens te controleren of het wel zo is dat de respondent (nog) 
nooit een diploma heeft behaald of het lager onderwijs niet met succes heeft beëindigd. 

 

Code 2: lager onderwijs 

 
- De persoon heeft met succes het gewoon  lager onderwijs beëindigd (of een equivalent in het 

buitenland) en heeft een getuigschrift behaald dat overeenkomt met het zesde leerjaar lager 
onderwijs; 

- De persoon heeft met succes het buitengewoon  lager onderwijs beëindigd (of een equivalent in het 
buitenland) en heeft een getuigschrift behaald. De duur van het buitengewoon lager onderwijs kan 
echter van persoon tot persoon verschillen en duurt 7 tot 9 jaren (leeftijd leerling is dan tussen 13-15 
jaar). Kinderen die 15 jaar geworden zijn, kunnen geen lager onderwijs meer volgen; 

- Basiseducatie : in de Centra voor basiseducatie worden opleidingen aan laagopgeleide 
volwassenen gegeven (alfabetiseringscursussen, rekenen, informatica enz.). Basiseducatie richt 
zich tot alle volwassenen die een basisvorming nodig hebben om maatschappelijk beter te 
functioneren of om een verdere opleiding te volgen. Basiseducatie wordt gratis aangeboden door de 
overheid. De cursussen bieden doorstroommogelijkheden naar verdere studie of beroepsopleiding. 
 

Vraag 88ac  Bent u zeker dat u het lager secundair onderwijs niet met succes 
heeft beëindigd? 

Er is een bijkomende Vraag 88ac om nog eens te controleren of het wel zo is dat de respondent het 
lager secundair onderwijs niet met succes heeft beëindigd, d.w.z. de 3 eerste jaren (in het oude 
systeem) of de eerste 2 jaren (in het nieuwe systeem) niet met succes beëindigd. 

 

Code 3: Lager of hoger middelbaar / secundair onder wijs of postsecundair onderwijs   
De verdere opdeling per onderwijsvorm gebeurt bij Vraag 88ad en Vraag 88ae (ABCD) 

 

Code 4: Hoger onderwijs  

De verdere uitleg wordt vermeld bij Vraag 88af 

Code 5: “Andere” 

Tracht in de mate van het mogelijke, het behaalde onderwijsniveau in geen diploma, lager onderwijs, 
lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs te classificeren. 

Indien dit niet gaat geef dan bij “Andere” een gedetailleerde omschrijving van het hoogste 
onderwijsniveau dat met succes beëindigd werd.  
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Vraag 88ad: In welke onderwijsvorm heeft u het midd elbaar of secundair 
onderwijs met succes beëindigd? 

Om het niveau van het secundair onderwijs dat met succes werd beëindigd correct te kunnen bepalen 
moet eerst de onderwijsvorm gekend zijn.  

 

Eén van de 4 vormen in het secundair onderwijs dient aangeduid te worden:  

• Code A: Algemeen secundair onderwijs (ASO) 

• Code B: Kunstsecundair onderwijs (KSO) 

• Code C: Technisch secundair onderwijs (TSO) 

• Code D: Beroepssecundair onderwijs (BSO) 

Vraag 88ae A: behaald niveau van het Algemeen secun dair onderwijs (ASO)? 

Code 1: Lager algemeen secundair onderwijs: 
- in het oude onderwijssysteem het 3de of het 4de of het 5de jaar is met succes beëindigd OF  
- in het nieuwe onderwijs systeem de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (dwz het 2de of 3de of 4de of 

5de jaar) is met succes beëindigd OF 
 
- de persoon die een getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs of 2° graad algemeen 

secundair onderwijs (ASO) van de Examencommissie (Middenjury) of van Tweedekansonderwijs 
(OSP) heeft behaald 

 
 

Code 2: Hoger secundair onderwijs: 
- D.w.z. het 6de jaar (in het oude onderwijssysteem) is met succes beëindigd OF  
- in het nieuwe onderwijssysteem de 3de graad ASO (dwz het 6de jaar of het 2de jaar van de 3de graad) 

is met succes beëindigd OF 
 
- De persoon die een diploma algemeen secundair onderwijs (ASO) van de Examencommissie 

(Middenjury) of van het Tweedekansonderwijs (Onderwijs Sociale Promotie) heeft behaald. 

 

Opmerking: postsecundair onderwijs in het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) wordt niet vermeld bij 
V88aeA (behaald niveau) omdat de specifieke opleidingen niet leiden tot een echt diploma. De 
respondenten die postsecundair onderwijs in het ASO gevolgd hebben vallen terug op het niveau “hoger 
secundair onderwijs “ in het ASO. 

 

Vraag 88ae B: behaald niveau van het Kunstsecundair  onderwijs (KSO) 

Code 3: Lager kunstsecundair onderwijs: 
- in het oude onderwijssysteem is het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd) OF 
- in het nieuwe systeem is de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (dwz. het 2de of 3de of 4de of 

5de jaar) met succes beëindigd 
 

Code 4: Hoger kunstsecundair onderwijs (KSO): 

- in het oude systeem is het 6de jaar met succes beëindigd OF 

- in het nieuwe systeem is de 3de graad KSO (dwz het 2de jaar van de 3de graad) met succes bëindigd 
OF 

- enkel in het FRANSTALIG ONDERWIJS Enseignement secondaire artistique de transition 
(doorstroming) du 3e degré OF 

 
- De persoon die een diploma hoger kunstsecundair onderwijs (KSO) van de Examencommissie 

(Middenjury) of van het Tweedekansonderwijs (OSP) heeft behaald. 
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Code 5: Enkel in Franstalig onderwijs: het Hoger ku nstsecundair onderwijs “ de qualification ” 
(KSO): 

Enkel de oriëntatie “qualification” van de 3de graad KSO (dwz het 2de jaar van de 3de graad) wordt onder 
code 5 opgenomen. (“transition” wordt bij code 4 vermeld)  

 

Code 6: Postsecundair kunstonderwijs (KSO): 
- de vroegere 7de jaren KSO 
- Secundair-na-secundair KSO: d.w.z. in het nieuwe systeem het 3de jaar van de 3de graad is met 

succes beëindigd 
 

Het gaat dus om bijkomende leerjaren na het succesvol beëindigen van 6 jaren hoger secundair 
onderwijs. 

 

Vraag 88ae C: behaald niveau van het Technisch secu ndair onderwijs (TSO) 

Code 7: Lager technisch secundair onderwijs (TSO): 
- in het oude is systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd OF 
-  in het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (dwz. het 2de of 3de of 4de of 5de 

jaar) met succes beëindigd 
 
- De persoon die een getuigschrift van de 2de graad technisch secundair onderwijs van de 

Examencommissie (Middenjury) of van het Tweedekansonderwijs (OSP) heeft behaald. 

 

Code 8: Hoger Technisch secundair onderwijs (TSO): 

- in het oude systeem is het 6de jaar met succes beëindigd OF 

- in het nieuwe systeem is de 3de graad TSO (dwz het 2de jaar van de 3de graad) met succes bëindigd 
OF 

- enkel in het FRANSTALIG ONDERWIJS Enseignement secondaire technique de qualification du 3e 
degré 

 
- De persoon die een diploma hoger technisch secundair onderwijs (TSO) van de Examencommissie 

(Middenjury) of van het Tweedekansonderwijs (OSP) heeft behaald. 

 

Code 9: Enkel in Franstalig onderwijs: het Hoger te chnisch secundair onderwijs “ de transition ” 
(TSO): 

 

Enkel de oriëntatie “de transition” van de 3de graad TSO (dwz het 2de jaar van de 3de graad) wordt onder 
code 9 opgenomen  (“qualification “wordt bij code 8 vermeld) 

 

Code 10: Postsecundair technisch onderwijs (TSO): 
- 7 de jaar TSO met succes beëindigd OF 
- Secundair-na-Secundair (dwz. het 3de jaar van de 3de graad TSO in het nieuwe systeem) is met 

succes beëindigd  

Het gaat om bijkomende leerjaren na het succesvol beëindigen van 6 jaren hoger secundair onderwijs.  
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Vraag 88ae D: behaald niveau van het Beroepssecunda ir onderwijs (BSO) 

 

Code 11: Lager beroepssecundair onderwijs (BSO): 

- in het oude systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd OF 

- in het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (dwz. het 2de of 3de of 4de of 5de 
jaar) met succes beëindigd 

- De persoon die een getuigschrift van de 2de graad beroepssecundair onderwijs van de 
Examencommissie (Middenjury) of van Tweedekansonderwijs (OSP) heeft behaald. 

 

Code 12: Hoger beroepssecundair onderwijs (BSO): 
 
- in het oude systeem het 6de jaar met succes beëindigd OF 
- in het nieuwe systeem de 3de graad BSO (dwz. het 6de jaar of m.a.w. het 2de jaar van de 3de graad) 
met succes beëindigd (getuigschrift BSO) 
 
Toelichting 
- De persoon heeft met succes het hoger beroepssecundair onderwijs (BSO) beëindigd (of een 

equivalent in het buitenland). In België bereikt men dit niveau op het einde van het zesde jaar 
secundair onderwijs (waarvoor een getuigschrift BSO wordt uitgereikt); 

 

Code 13: 7 de jaar BSO (diploma BSO): 
 
- De persoon heeft met succes het 7de jaar BSO beëindigd (3de jaar van de 3de graad BSO). Deze 7de 

jaar opleidingen worden als lineair of modulair aangeboden en monden uit in een diploma BSO. 
 
- De persoon heeft met succes het deeltijds beroepssecundair onderwijs  (DBSO) beëindigd (of 

een equivalent in het buitenland). In België bereikt men dit niveau op het einde van het zesde jaar 
secundair onderwijs (waarvoor een getuigschrift DBSO wordt uitgereikt); 

Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar kan een leerling in het DBSO worden ingeschreven. In een 
DBSO-stelsel kunnen jongeren terecht in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO), dat 
verbonden is aan een TSO- of BSO-school. De leerlingen krijgen 2 dagen per week les (1 dag 
algemene vorming en 1 dag beroepsvorming) en gaan de andere dagen werken in een zaak. Het 
werken is in het DBSO reeds verplicht. Een jongere kan tewerkgesteld zijn met een deeltijds 
arbeidscontract of met een industrieel leercontract (ILC), startbaan, thuishelper (als thuishulp bij 
zelfstandigen), brugproject, individuele beroepsopleiding (IBO); 

 
- De persoon die een diploma BSO van de Examencommissie (Middenjury) of van 

Tweedekansonderwijs (OSP: Onderwijs voor Sociale Promotie) heeft behaald. 
 
- Leertijd of leercontract  (Middenstandsopleiding van Syntra/VIZO7) 

Het systeem van de leertijd (of het leercontract) biedt jongeren de mogelijkheid om een 
praktijkgerichte opleiding te volgen tot een beroep als zelfstandige of als werknemer. Ze kunnen een 
leerovereenkomst afsluiten met de ondernemingshoofd-opleider. De leerovereenkomst voorziet in 
vier dagen praktijkopleiding bij een kleine of middelgrote onderneming (KMO) of zelfstandige. 
Daarnaast is er één dag theoretische vorming per week in een Syntraopleidingscentrum. Wie op het 
einde van de opleiding slaagt, ontvangt een Getuigschrift Leertijd. 

 

Code 14: Postsecundair beroepsonderwijs (BSO): 

Het kan gaan om: 
- De 4de graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO); 
- Ondernemersopleiding georganiseerd door Syntra/VIZO: het gaat om een middenstandsopleiding 

die volwassenen (vanaf 18 jaar) in een zelfstandig beroep opleidt. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar en 

                                                      
7 De tegenhangers van Syntra in Wallonië zijn CEFA en IFAPME. 
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kan zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Op het einde van de opleiding krijgt men een ‘diploma 
ondernemersopleiding’. 

 

Het gaat om bijkomende leerjaren na het succesvol beëindigen van het hoger secundair onderwijs. 

 

88af. Welk type hoger onderwijs heeft u met succes beëindigd? 

Code 1. Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) (enkel in het  Nederlandstalig onderwijs) en BES (enkel 
in het Franstalig onderwijs)  

Personen die onder dit systeem afstuderen kunnen dit ten vroegste sinds 2010. Dit nieuwe systeem 
werd ingevoerd sinds 2009.  Zie voor meer uitleg over HBO5 onder J2 Onderwijs en opleiding tijdens de 
referentiemaand - Inleidende  begrippen- Hoger onderwijs.  

Wanneer het diploma behaald werd via de vroegere “hoger onderwijs sociale promotie (HOSP)” wordt dit 
onder code 2 (hogescholendonderwijs van het korte type) op vraag 88af gezet 

BES :in het hoger onderwijs voor sociale promotie, kan men in het Franstalig onderwijs het volgende 
getuigschrift behalen: “le Brevet d’enseignement supérieur”  

 

Code 2. Hogescholen onderwijs van het korte type (1  cyclus), graduaat (A1), professionele 
bachelor  

De persoon heeft met succes het hoger onderwijs van het korte type (1 cyclus) (of een equivalent in het 
buitenland) beëindigd. Vroeger duurde dergelijke opleiding 2 of 3 jaar en kreeg men de titel 
“gegradueerde8”. Vandaag duurt dergelijke opleiding altijd 3 jaar (minstens 180 studiepunten) en krijgt 
men de titel van “professionele bachelor”. Een professioneel gerichte bachelor wordt enkel aan een 
hogeschool gegeven en biedt directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt na de studie.  

Professioneel gerichte bachelors kunnen overgaan naar een master opleiding enkel na het volgen van 
een schakelprogramma. Dit schakelprogramma valt eveneens onder deze antwoordcategorie.  

 

Code 3. Academische bachelor aan een hogeschool of universiteit  

Academische bachelor aan een hogeschool of universiteit worden samen opgenomen in code 3. (Bij 
Master wordt nog wel het onderscheid gemaakt, nl. met code 5 en code 6) 

 

- De persoon heeft met succes een academisch gerichte bacheloropleiding aan een universiteit (of een 
equivalent in het buitenland) beëindigd. Een academische gerichte bachelor omvat 180 studiepunten 
(wat overeenkomt met 3 studiejaren). Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op een brede 
academische (theoretische) vorming of een vorming in de kunsten die voorbereidt op een 
masteropleiding.  

!! Opgelet : personen die vroeger een kandidatuursdiploma behaalden (na 2 jaar) zonder daarna een 
licentie te hebben gevolgd en beëindigd, worden niet in deze categorie geplaatst, maar wel op het niveau 
van het hoger secundair onderwijs. 

 

Code 4 . Voortgezette of aanvullende opleiding na g raduaat of na bachelor (specialisatie, 
BanaBa,…)  

De persoon heeft met succes een aanvullende (specialisatie)opleiding (of een equivalent in het 
buitenland) beëindigd. Het gaat in feite om een (tweede) bacheloropleiding van minstens 60 
studiepunten (1 jaar) die aansluit op een andere (vorige) bacheloropleiding.  

 

Code 5 . Hogescholen onderwijs van het lange type ( 2 cycli), master aan een hogeschool  

De persoon heeft met succes de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type aan een 
hogeschool (of een equivalent in het buitenland) beëindigd. 

Vroeger duurde de tweede cyclus minimum 2 jaar en kreeg men de titel “licentiaat”, nu duurt die 
opleiding minimum één jaar en krijgt men de titel van “master”.  

                                                      
8Kleuterleid(st)ers, onderwijzers en regenten behoren typisch tot deze groep.  
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Code 6 . Universitair onderwijs - licentiaat, ingen ieur, dokter in de geneeskunde, master  

De persoon heeft met succes de tweede cyclus van het universitair onderwijs (of een equivalent in het 
buitenland) beëindigd. Vroeger duurde deze tweede cyclus minstens 2 jaar na het behalen van de graad 
van “kandidaat” en kreeg men de titel van “licentiaat”, nu duurt die minimum één jaar na “academische 
bachelor” en krijgt men de titel van ”master”. De hogere opleidingen aan de KMS (Koninklijke Militaire 
School) en de Open Universiteit vallen eveneens onder het universitair onderwijs.  

 

Code 7 . Voortgezette of aanvullende opleiding na l icentiaat, ingenieur, dokter of master 
(specialisatie, ManaMa, …)  

De persoon heeft met succes een aanvullende (specialisatie)opleiding (of een equivalent in het 
buitenland) beëindigd. Het gaat in feite om een (tweede) masteropleiding van minstens 60 studiepunten 
die aansluit op een andere (vorige) licentiaats-, ingenieurs- of masteropleiding. 

Vroeger duurden deze opleidingen minstens 1 jaar na het behalen van de graad van “licentiaat” en kreeg 
men de titel van “Voortgezette Academische Opleiding” (VAO) of “Gediplomeerde in de Aanvullende 
Studies” (GAS) of “Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies” (GGS), nu duren deze opleidingen 
eveneens minstens een jaar en krijgt men de titel van “Master na Master” (ManaMa). Het gaat dus om 
een masteropleiding nadat men al een master heeft behaald. 

 

Code 8. Doctoraat met proefschrift  

De persoon heeft met succes een doctoraat met proefschrift behaald (of een equivalent in het 
buitenland).  

 

Bijlage: indeling van de diploma’s naar niveau (bij zondere gevallen of oude 
benamingen) 

 

Aard van het diploma Hoogste onderwijsniveau dat met succes werd 
beëindigd 

 

Aggregatie voor het lager secundair onderwijs hogescholenonderwijs van het korte type (code 2 op 
V88af) 

Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs 
(naargelang de instelling) 

• voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, 
ingenieur of master (code 7 op V88af) of 

•  hogescholenonderwijs van het lange type of master 
aan een hogeschool (code 5 op V88af)  

Aggregatie voor het hoger onderwijs voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, 
ingenieur of master ( code 7 op Q88af) 

Leercontract / leerverbintenis / 
leerovereenkomst (Middenstand, VIZO) 

hoger secundair BSO (code 13 op V88ae B) 

Architect hogescholenonderwijs van het lange type (code 5 op 
Q88af); master aan een hogeschool (indien afgeleverd 
door Hoger Instituut voor Architectuur) (code 5 op 
Q88af); universitair niveau, licentiaat indien uitgereikt 
door een universiteit (code 6 op Q88af) 

Attest van beroepsbekwaamheid 

Attest van verworven bekwaamheden (idem bij 
alternerend leren) 

lager secundair BSO ( code 11 op V88ae D) 

Brevet van aanvullend secundair 
beroepsonderwijs (bv. verpleegkunde) 

postsecundair, niet hoger (code 14 op V88ae D) 

Kandidatuur hoger secundair (Een kandidatuursdiploma heeft niet 
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Aard van het diploma Hoogste onderwijsniveau dat met succes werd 
beëindigd 
dezelfde waarde als een bachelordiploma en bijgevolg is 
het behaalde niveau hoger secundair onderwijs. 

Kwalificatiegetuigschrift (KG3, KG4, KG5) lager secundair TSO/BSO (code 7 op V88ae C) of code 
11 op V88ae D) 

Kwalificatiegetuigschrift (KG6) hoger secundair ( code 4 op V88ae B, code 8 op V88ae 
C of code 12 op V88ae D) 

Kwalificatiegetuigschrift (KG7) postsecundair, niet hoger (8) 

Getuigschrift van lager secundair onderwijs lager secundair (2, 3, 4) 

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs hoger secundair (5, 6, 7) 

Getuigschrift van basisonderwijs basisonderwijs (code 2 op V88a) 

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer hoger secundair TSO/BSO (code 8 op V88ae C of code 
12 op V88ae D) 

Gediplomeerde in de aanvullende studiën 
(GAS) 

voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, 
ingenieur of master (code 7 op V88af) 

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies 
(GGS)  

voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, 
ingenieur of master (code 7 op V88af) 

Doctor in de geneeskunde of diergeneeskunde universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Burgerlijk ingenieur universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Industrieel ingenieur (= Master in de industriële 
wetenschappen) 

hogescholenonderwijs van het lange type, master aan 
een hogeschool (code 5 op V88af) 

Licentiaat indien uitgereikt door universiteit universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Licentiaat (tolk, vertaler, …) indien uitgereikt 
door een hogeschool 

hogescholenonderwijs van het lange type, master aan 
een hogeschool (code 5 op V88af) 

  

Cadettenschool hoger algemeen secundair (code 2 op V88ae A) 

Koninklijke Militaire school (KMS) universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Piloot: behaald via de Koninklijke Militaire 
school (in combinatie met een universitaire 
opleiding aan de KMS) 

universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Opleiding tot lijnpiloot (Bachelor in luchtvaart) professionele bachelor (code 2 op V88af) 

Onderwijs in de centra voor alternerend leren 

 

lager of hoger secundair 

Apotheker universitair onderwijs (code 6 op V88af) 

Graduaat, regentaat hogescholenonderwijs van het korte type (code 2 op 
V88af) 

Ondernemersopleiding middenstand postsecundair, niet hoger (code 14 op V88ae C) 

Certificaat Basiseducatie lager onderwijs (code 2 op V88a) 

  

4de graad beroepssecundair onderwijs (vb. 
verpleegkunde) 

postsecundair, niet hoger (code 14 op V88ae C) 

Getuigschriften Pedagogische Bekwaamheid 
(GPB, de vroegere D-cursus) 

hogescholenonderwijs van het korte type (code 2 op 
V88af);  

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

hogescholenonderwijs van het korte type (code 2 op 
V88af) 

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

hoger secundair TSO (code 8 op V88ae C) 
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Aard van het diploma Hoogste onderwijsniveau dat met succes werd 
beëindigd 

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

lager secundair TSO / BSO (code 7 op V88ae C of code 
11 op V88ae D) 

A4 Leerwerkplaats  basisonderwijs (code 2 op V88a) 

A5 Hoger Handelsinstituut hogescholenonderwijs van het korte type (9 code 2 op 
V88af) 

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

hogescholenonderwijs van het korte type (code 2 op 
V88af) 

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

lager secundair BSO (code 11 op V88ae D) 

B5 Industriële scholen (niveau lager onderwijs) basisonderwijs (code 2 op V88a) 

C1 Middelbaar Beroepsonderwijs voor meisjes 
(dag of avond) 

lager secundair BSO (code 11 op V88ae D) 

C2 Lager Beroepsonderwijs voor meisjes (dag 
of avond) 

lager onderwijs (code 2 op V88a) 

C3 Leerwerkplaatsen voor meisjes (dag of 
avond) 

lager onderwijs (code 2 op V88a) 

C4 Beroepsleergangen voor meisjes (avond & 
zondag) 

lager onderwijs (code 2 op V88a) 

C5 Huishoudschool (dag) lager onderwijs (code 2 op V88a) 

C6 Huishoudschool (avond & zondag) lager onderwijs (code 2 op V88a) 

Vragen 88c en 88d: onderwijsgebied en inhoud onderw ijs dat gepaard gaat met  
het hoogste diploma 

Zie uitleg bij vragen 78a en 78b voor het hoogst behaalde diploma vermeld in vragen 88a code 
18(andere) , 88ab, 88ac of 88ad. 

Indien de persoon twijfelt tussen twee onderwijsgebieden, kiest men datgene waarvoor hij het langst 
heeft gestudeerd.  

 

Vraag 89: jaar van het behalen van het hoogste dipl oma 

Het gaat hier om het jaar waarin het diploma gecodeerd in vraag 88a werd behaald. 

De persoon vragen of hij/zij echt zeker is indien leeftijd en niveau van het diploma blijkbaar niet 
overeenkomen (universitaire licentie behaald 14 jaar na het geboortejaar…) . 

 

J5. Leermobiliteit 

Leermobiliteit = elke buitenlandse  leerervaring  waarbij er een fysieke verplaatsing naar het 
buitenland  was.  

 

Afstandsleren (minder dan 50% les face-to-face) wordt dus niet bedoeld.  

Nog uitgesloten: toeristische uitstappen of naar het buitenland gaan met als hoofddoel geld te verdienen  

 

Leren moet de hoofdbedoeling zijn. Dit kan in het kader van het gevolgd regulier onderwijs bv. in het 
buitenland gaan studeren of stage lopen. Het kan ook buiten het regulier onderwijs bv. deelname aan 
conferenties, niet reguliere opleidingen, jongerenuitwisselingsprogramma’s, enz. 
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“In het buitenland” als onderdeel van een opleiding wil zeggen: een verblijf in een land dat verschillend is 
van het land waar men ingeschreven is voor het onderwijs.  

“In het buitenland” voor het volgen van een volledig programma, zoals bv. een volledig universitaire 
opleiding, wil zeggen: een land dat verschillend is van het land waar men het vorige onderwijs volgde 
(bv. secundair onderwijs in België en de universitaire opleiding in het buitenland).  

“In het buitenland” buiten het regulier onderwijs wil zeggen: buiten het land waar men woont. 

 

Het geboorteland of de nationaliteit van de respondent speelt hierbij geen rol. Een Italiaan die in België 
woont en die zijn secundair onderwijs in België naar Italië gaat om een bachelor te volgen is naar het 
buitenland geweest voor leerdoeleinden. 

 

Leermobiliteit is meestal georganiseerd maar persoonlijke initiatieven kunnen eveneens in aanmerking 
komen, zolang het leren (via specifieke programma’s, stage, enz.) centraal staat.  

 

De vragen worden gesteld aan personen van 18 t.e.m. 34 jaar . 

 

J5.1 Leermobiliteit in het secundair onderwijs 

Vraag 89a: welke onderwijsvorm werd in het secundai r onderwijs behaald?  

Code 1: wanneer men hoger algemeen secundair of kunstsecundair onderwijs succesvol heeft beëindigd 

Code 2: wanneer men hoger technisch secundair of beroepssecundair onderwijs succesvol heeft 
beëindigd 

 

Vraag 89b: in het kader van het hoger beroepssecund air of technisch secundair 
onderwijs ten minste twee opéénvolgende weken naar het buitenland geweest 

voor leerdoeleinden?  

Criteria: 

- het moet gaan om “leerdoeleinden” (leren of ervaring opdoen) :  

- de leermobiliteit vond plaats in het kader van de studie in “het hoger beroepssec undair of 
technisch secundair onderwijs”  :  

d.w.z. beroepssecundair of technisch secundair onderwijs van de 2de of 3de graad (eventueel met 
leercontract), 7de jaar BSO, Deeltijds beroepsonderwijs, leertijd (Middenstandsopleiding Syntra).  

Postsecundair onderwijs komt hier niet aan bod, wel in vraag 89c. 

- ook perioden van leercontract, stages en alle praktijkervaringen die deel uitmaken van het 
schoolprogramma komen in aanmerking  

- ten minste twee opéénvolgende weken (indien het korter is kan men het noteren bij vraag 89d) 

- kan tijdens het schooljaar maar ook tijdens de schoolvakantie 

 

Voorbeelden  van leermobiliteit tijdens het hoger beroeps of technisch secundair onderwijs: 

- deelname aan Leonardo da Vinci-projecten 

- deelname aan een uitwisselingsproject georganiseerd door de school 

- een stage in het buitenland 
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Vraag 89c: in het kader van het secundair of postse cundair onderwijs ten minste 
twee opéénvolgende weken naar het buitenland gewees t voor leerdoeleinden?  

Deze vraag wordt aan iedereen van 18 tot en met 34 jaar gesteld. 

De vraag wordt gesteld aan personen die hun opleiding al beëindigd hebben maar ook aan personen die 
nog student zijn in het secundair of postsecundair onderwijs. 

Opmerking: antwoord “neen” is zowel voor personen zonder leermobiliteit als personen die geen 
secundair onderwijs hebben gevolgd. 

Criteria: 

- het moet gaan om “leerdoeleinden” (leren of ervaring opdoen):  

- de leermobiliteit vond/vindt plaats tijdens de studie in “het lager, hoger of post secu ndair 
onderwijs ” : 

Dwz. alle jaren van het secundair onderwijs en postsecundair onderwijs (7de jaar in het secundair 
onderwijs, Secundair na Secundair, 4de graad BSO, Syntra Vlaanderen). 

- ook perioden van leercontract, stages en alle praktijkervaringen die deel uitmaken van het 
schoolprogramma komen in aanmerking  

- ten minste twee opéénvolgende weken  

- kan tijdens het schooljaar maar ook tijdens de schoolvakantie 

 

Opmerking  bij V89c in verband met het hoger beroepssecundair of technisch secundair onderwijs:  

De leermobiliteit die reeds bij vraag 89b werd opgegeven moet hier niet meer vermeld worden.  

Indien het hoger beroepssecundair of technisch secundair onderwijs (nog) niet succesvol werd beëindigd 
dient de leermobiliteit voor het hoger beroepssecundair of technisch secundair onderwijs wel opgeven te 
worden omdat vraag 89b alleen gesteld wordt aan personen die dit soort onderwijs succesvol 
beëindigden.  

Bv.een student aan de kokschool heeft een stage gedaan in een hotel in Frankrijk. Hij heeft de studie 
(nog) niet afgemaakt. Hij komt dus niet op vraag 89b omdat hij het hoger beroepssecundair of technisch 
secundair onderwijs niet succesvol heeft beëindigd maar bij vraag 89c kan hij deze buitenlandse stage 
wel opgeven. 

 

Voorbeelden  van leermobiliteit tijdens het secundair of postsecundair onderwijs: 

 

Zowel individuele mobiliteit als groepsmobiliteit (bijvoorbeeld klasuitwisseling tussen scholen) komt in 
aanmerking 

- deelname in het Comenius programma van de Europese Unie 

- deelname in het Leonardo da Vinci programma van de Europese Unie 

- deelname aan een uitwisseling georganiseerd door de school 

- een stage in het buitenland 

 

J5.2 Leermobiliteit in het hoger onderwijs 

Vraag 89d: in het kader van het hoger onderwijs twe e opéénvolgende weken 
naar het buitenland geweest voor leerdoeleinden?  

De vraag wordt gesteld aan personen die hoger onderwijs volgen of in het verleden gevolgd hebben en 
dit al dan niet succesvol hebben beëindigd. 

Criteria: 

- het moet gaan om “leerdoeleinden” (leren of ervaring opdoen) 

- - de leermobiliteit vond/vindt plaats tijdens de studie in “het hoger onderwijs ” : 
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Dwz. in het kader van HBO5, hoger beroepsonderwijs, bachelor of master aan een hogeschool of 
universiteit (in het oude systeem kandidaturen of licentiaat), voortgezette opleidingen na licentiaat of 
master, doctoraat 

- ook perioden van leercontract, stages en alle praktijkervaringen die deel uitmaken van het 
schoolprogramma komen in aanmerking  

- ten minste twee opéénvolgende weken (indien het korter is kan men het noteren bij vraag 89d) 

- kan tijdens het schooljaar maar ook tijdens de schoolvakantie 

 

Code 1 : ja, voor het volgen van een volledige opleiding voor het behalen van een diploma 

Dit is de zogenaamde diplomamobiliteit : men schrijft zich in voor een volledige opleiding zoals bv. een 
bachelor- of masteropleiding in het buitenland. 

De meeste lessen van de opleiding moeten in het buitenland gevolgd worden. De student is 
ingeschreven voor elk semester van de opleiding die in het buitenland plaats vindt.  

 

In het buitenland wil bij diplomamobiliteit zeggen  het land  waar de opleiding plaats heeft is 
verschillend van het land  waar de persoon zijn secundair of postsecundair onderwijs  gevolgd heeft.  

Bv. bachelor, master of doctoraat in Nederland gevolgd en hoger secundair onderwijs in België. 
Pendelaars die hun hoger secundair onderwijs in Nederland hebben gevolgd en daarna hogere studies 
in Nederland hebben gedaan, worden niet bij leermobiliteit gezet. 

In geval het hoger secundair in verschillende landen werd beïndigd telt het land waar men het meest 
recente diploma behaalde 

 

Code 2:  ja, voor het behalen van studiepunten door in het buitenland bv. een deel van de studie te 
volgen of stage te lopen 

 
Dat is wat men studiepuntenmobiliteit  noemt: gedurende de studie gaat men in het kader van de 
studie (onderwijsinstelling in België) tijdelijk naar het buitenland om een deelstudie te volgen of om stage 
te lopen. De gevolgde opleiding of stage wordt erkend door de “thuisinstelling”. 
 
In het buitenland wil bij studiepuntenmobiliteit ze ggen  het land waar de opleiding of stage plaats 
heeft is verschillend van het land  van de “thuis”onderwijsinstelling  waar men volledig geregistreerd 
is voor het onderwijs 
 

Code 3:  neen 

Als de persoon niet naar het buitenland geweest is voor leerdoeleinden of als de persoon slechts een 
paar dagen geweest is.  
 
Voorbeelden   van leermobiliteit tijdens het hoger onderwijs:: 
 
- deelname in een Erasmus of Erasmus Mundus programma: studenten die meedoen met het 

programma studeren voor een periode van drie maanden tot een jaar in een ander Europees land. 
Het ERASMUS-programma zorgt ervoor dat de periode in het buitenland ook officieel wordt erkend 

- “Joint degree” (bidiplomering of multiple diplomering) is een overeenkomst tussen twee instellingen 
voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het 
programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken. Het veronderstelt een intensieve 
samenwerking tussen de twee hogescholen of universiteiten; meestal volgen de studenten aan 
beide instellingen een programma dat complementair is opgebouwd.  

- Deelname aan een uitwisseling in het kader van een akkoord dat de Vlaamse 
universiteit/hogeschool gesloten heeft met een buitenlandse universiteit/hogeschool 

- Stage lopen in het buitenland 

- internationale uitwisselingsprogramma’s tussen universiteiten (bv. International Student Exchange 
Programs’ (ISEP)) Het ISEP-netwerk verzorgt internationale uitwisselingsprogramma’s en geeft aan 
gaststudenten toegang tot de cursussen, diensten en activiteiten van de onthaaluniversiteiten.) 

- mobiliteit buiten de mobilliteitsprogramma’s, d.w.z. de student organiseert zelf zijn 
studiepuntenmobiliteit in het buitenland  
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- ook ontwikkelingsprojecten in het kader van het hoger onderwijs zijn mogelijk. Bv. Ingenieurstudenten 
die voor een bepaalde periode naar een ontwikkelingsland gaan om een project ter plaatse uit te 
voeren. 

 

J5.3 Leermobiliteit buiten het regulier onderwijs 

Vraag 89e: buiten het regulier onderwijs voor minst ens een paar dagen naar het 
buitenland geweest voor leerdoeleinden?  

Leermobiliteit buiten het regulier onderwijs wil zeggen naar het buitenland zijn geweest om kennis op te 
doen die niet onmiddellijk verbonden is met het regulier onderwijs. 

 

Criteria: 

- minstens een aantal dagen (meer dan 1 dag) 

- leermobiliteit waarbij de respondent (leer)ervaringen opdoet  

- leren moet de belangrijkste activiteit zijn. Een verblijf in het buitenland om toeristische redenen of naar 
het buitenland gaan om geld te verdienen komt niet in aanmerking. 

 

Er zijn twee belangrijke types van leermobiliteit buiten het regulier onderwijs: 

 

1e deelname aan niet-reguliere leeractiviteiten  zoals taalcursussen of andere niet-reguliere 
leermobiliteitservaringen. 

Voorbeelden: 

- conferenties, workshops en seminaries die tot doel hebben jongeren van verschillende landen en van 
verschillende culturen samen te brengen om ervaringen uit te wisselen 

- het volgen van een cursus in het buitenland (vb. een zomercursus)  

• activiteiten die meer gestructureerd worden georganiseerd. Bv. activiteiten in het kader van “the 
European Youth in Action programme”: een programma dat de Europese Unie heeft opgezet om 
internationale mobiliteit van jongeren te bevorderen. Dit programma ondersteunt de 
internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties door hiervoor 
subsidies te geven.   

• Voorbeelden uit dit Youth and Action programma:  

• Groepsuitwisseling (Youth exchanges):biedt groepen jongeren van verschillende landen de kans 
elkaar te ontmoeten en elkaars sociale en culturele verschillen en hun gelijkenissen. De 
uitwisseling vindt plaats rond een bepaald thema zoals bv. racisme, drugs, milieu, enz. 

• Transnationaal Jongeren Initiatief:: focust op “de zin voor initiatief”  zoals bv. het bevorderen van 
ondernemerschap, niet-formele leerervaringen of het bevorderen van actief burgerschap 
(participeren in de maatschappij) 

• Jongerenprojecten over democratie: met buitenlandse partners samenwerken rond inspraak, 
participatie en democratie.  

 

2e deelname aan vrijwilligerswerk  dat verrijkend is voor de respondent zijn kennis, bekwaamheid en 
vaardigheid (en meer specifiek deze die betrekking hebben op het sociale leven) 

Bijvoorbeeld: 

Europees Vrijwilligerswerk (EVS): dit kadert in het Youth in Action programma van de Europese 
Commissie. Het geeft jongeren de kans om vrijwilligerswerk te gaan doen voor maximum 12 maand in 
een ander land van de Europese Unie of elders in de wereld. Dit vrijwilligerswerk is niet betaald, maar 
het kost ook niets dankzij ondersteuning van de Europese Commissie. Het EVS-programma is open 
voor jongeren tussen 18 tot 30 jaar. Als vrijwilliger kun je op een groot aantal terreinen aan het werk 
gezet worden, zoals cultuur, jeugd, sport, kinderen, cultureel erfgoed, kunst, dierenwelzijn, milieu en 
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ontwikkelingssamenwerking. Aan het einde van het project ontvang je een certificaat van deelname met 
een beschrijving van het project 

 

K. Statuut volgens antwoord 

Vraag 90: statuut volgens antwoord 

Slechts 1 enkel antwoord is mogelijk. Suggereer niet en selecteer de code die overeenkomt met het 
spontane antwoord van de respondent. 

 

Voorbeelden:  

• Iemand die slechts een paar uur gewerkt heeft tijdens de referentieweek (vb. een PWA-er) wordt 
gerekend als “persoon met een betrekking” volgens de IAB-criteria (p. 2), maar zal zichzelf 
misschien als werkloos bestempelen.  

• Een persoon in schoolopleiding die regelmatig (deeltijds) werkt zal beslissen of hij/zij zich eerder 
als “student” of “persoon met een betrekking” beschouwt. 

 

L. Mobiliteit 

De mobiliteitsmodule is bedoeld voor respondenten die aangeven dat ze “een betrekking”  hebben 
(geantwoord op vraag 5) of respondenten die “in opleiding ” zijn (vraag 79=1). Afhankelijk van het 
statuut krijgt de respondent een andere versie van de module.  

Wanneer respondenten werk en studie combineren  (zowel geantwoord op vraag 5 als vraag 79=1), 
dan doorlopen zij bepaalde vragen tweemaal. Ook voor personen met een tweede betrekking  (vraag 
27=1) worden sommige vragen tweemaal gesteld.  

 

Onder mobiliteit wordt hier verstaan de beroepsmobiliteit , d.i. de mobiliteit die in verband staat met 
verplaatsingen tussen de vertrekplaats van de persoon en diens arbeidsplaats (in het kader van zijn 
hoofdactiviteit) en de woon/school-mobiliteit . De vertrekplaats is een kerngegeven in het onderzoek 
naar mobiliteitsverschijnselen; daarom wordt u verzocht er de nodige aandacht aan te willen besteden.  

De vragen hebben betrekking op de referentieweek. 

 

Vraag 91: Verplaatsing tijdens referentieweek 

Wanneer de respondent zich tijdens de referentieweek niet verplaatst heeft naar zijn werk- of 
onderwijslocatie, dan vervalt de mobiliteitsmodule (vraag 91 = neen).  

Voor werkenden kan dit zijn omdat de persoon tijdens de referentieweek niet gewerkt  heeft, maar ook 
omdat hij de hele referentieweek thuis gewerkt  heeft. De beroepsmobiliteit van die persoon is dan te 
beschouwen als zijnde gelijk aan nul tijdens de referentieweek. 

In het geval de respondent vaak verplaatsingen  moet maken in het kader van zijn 
beroepswerkzaamheden, dan … : 

 
• beschouwen we dat als werken van thuis uit ALS hij zijn werkinstrumenten (computers, 

gereedschap, sanitair materiaal, enz.) thuis ter beschikking heeft. De vragen over mobiliteit worden 
bijgevolg niet doorlopen. 

• Integendeel, ALS zijn gereedschap en/of zijn kantoor zich op een locatie elders dan thuis 
bevinden, dan moet het adres van deze locatie vermeld worden bij vraag 10 en de afstand tussen 
de woonplaats en deze werkplaats bij vraag 97. 
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Enkele voorbeelden: 
• We gaan ervan uit dat een elektricien van thuis uit werkt als zijn werkmateriaal en gereedschap 

zich bij hem thuis bevindt, ook al werkt hij de hele dag op verplaatsing. 
• Als hij daarentegen eerst zijn gereedschap moet ophalen in de lokale vestiging van zijn bedrijf  

vooraleer hij zijn ronde kan maken (of om welke reden ook -- zelfs al is dat slechts één keer in de 
loop van de week), moet het adres van deze lokale vestiging worden vermeld bij vraag 10 en de 
afstand tussen zijn woonplaats en de lokale vestiging bij vraag 97. 

• We gaan er van uit dat een onafhankelijke vertegenwoordiger van thuis uit werkt. 
• Een vertegenwoordiger die werkt in een bedrijf dat hij bezocht tijdens de referentieweek, werkt niet 

van thuis uit! Bij vraag 97 moet de afstand tussen zijn vertrekplaats en het adres van het bedrijf 
worden opgegeven. 

 

Vraag 92: Gemeente onderwijslocatie 

Deze vraag wordt alleen gesteld aan studenten. De werkenden hebben in vraag 10 al aangegeven in 
welke gemeente hun werklocatie ligt.  

Als de onderwijsinstelling zich in het buitenland bevindt, gelieve dan land, stad, provincie of departement 
te vermelden 

 

Vraag 93 en 94: Vertrekplaats  

De vertrekplaats is steeds de frequentste  vertrekplaats, van waaruit de bevraagde zich het vaakst  naar 
zijn werk of naar de onderwijslocatie begeeft. Als de bevraagde in de loop van de referentieweek zich 
naar zijn werk of onderwijslocatie heeft begeven vertrekkende van meerdere verschillende 
vertrekplaatsen (studentenkamer, dienstwoning, hotel, enz.), dan is de vertrekplaats de plaats van 
waaruit de persoon het vaakst is vertrokken in de loop van de referent ieweek .  

Bij vraag 93 moet u het volledige adres van het huishouden voorlezen en nakijken of die overeenkomt 
met de frequentste vertrekplaats in de referentieweek. 

Als de frequentste vertrekplaats niet het adres van de respondent is, geef dan in vraag 94 aan in welke 
gemeente de andere vertrekplaats ligt. Als de vertrekplaats zich in het buitenland bevindt, gelieve dan 
land, stad, provincie of departement te vermelden. 

Uitzondering: 

Wanneer de persoon gedurende de volledige referentieweek (uitzonderlijk) in het buitenland gewerkt 
heeft en bijvoorbeeld telkens vanuit een hotel vertrokken is naar een conferentie zal in functie van de 
“gewoonlijke” situatie in België geantwoord worden, dus in functie van de lokale vestiging in België 
(vermeld bij vraag 10). Indien de “gewoonlijke werkplaats in Antwerpen is zal de persoon antwoorden 
welke de “gewoonlijke” vertrekplaats is om naar Antwerpen te gaan (en dus niet het adres van het hotel 
in het buitenland). 

Vraag 95.Hoeveel dagen tijdens de referentieweek he eft men de afstand 
afgelegd? 

Uitzonderingen: 

Indien de persoon gedurende de volledige referentieweek (uitzonderlijk) in het buitenland gewerkt heeft 
zal hij de “gewoonlijke” situatie weergeven en antwoorden in functie van het adres van de lokale 
vestiging vermeld bij vraag 10. Hetzelfde wanneer de persoon bijvoorbeeld als lokale vestiging 
Antwerpen heeft opgegeven maar tijdens de hele referentieweek (uitzonderlijk) in Gent gewerkt heeft zal 
hij antwoorden in functie van het adres in Antwerpen. Ook de volgende vragen worden beantwoord 
volgens de “gewoonlijke situatie”. 
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Vraag 98: Afstand tussen vertrekplaats en werk- of onderwijslocatie 

Vermeld de afstand in kilometer tussen de frequentste vertrekplaats tijdens de referentieweek  en de 
werk- of onderwijslocatie. Is die afstand kleiner dan één kilometer, vul dan 1 in. Is de afstand groter dan 
één kilometer en antwoordt men bijvoorbeeld 2,4 km dan rondt men af naar beneden (2km) en wanneer 
men 2,5 of bijvoorbeeld 2,7 km aangeeft rondt men af naar boven (3km). 

 

Vraag 99: Transportmiddelen 

De respondent moet het tijdens de referentieweek vaakst afgelegde traject vanaf het frequentste 
vertrekpunt (“vanuit zijn voordeur”) tot aan zijn werkplaats of zijn onderwijslocatie (binnenkomen in de 
onderwijsinstelling) beschrijven. Niet vergeten ook de te voet afgelegde afstand op te tekenen, zelfs al 
gaat het maar om enkele honderden meters, en hou nauwgezet rekening met het tijdsverloop  van het 
traject. Geef slecht één vervoermiddel aan per kolom. Als de respondent achtereenvolgens meerdere 
treinen heeft genomen is dit te beschouwen als één doorlopend traject. 

 

M. Inkomen in euro met twee decimalen (eventueel 00 ) achter de komma. 

Vraag 100: loon 

Hoewel de personen niet verplicht zijn te antwoorden, moet de vraag gesteld worden door de enquêteur 
(een zeer laag of nihil percentage van antwoorden laat vermoeden dat de enquêteur verzuimd heeft de 
vraag aan alle betrokkene te stellen, hetgeen tot een negatieve evaluatie kan leiden).  

Indien de betrokkene ook na wat aandringen niet wil  antwoorden, klik op de icoon "!" die u 
terugvindt in de knoppenbalk.  

 

Het gaat in deze vraag om het nettoloon voor de hoofdactiviteit, zoals vermeld op het loonbriefje. Indien 
het loon maand per maand varieert wordt gevraagd een gemiddelde te berekenen over de afgelopen 
drie maanden.  

Een PWA-er geeft alleen het supplement aan (boven de werkloosheidsuitkering, die bij Vraag 101 
vermeld wordt). 

 

Vraag 101: andere vergoedingen 

Hoewel de personen niet verplicht zijn te antwoorden, moet de vraag gesteld worden door de enquêteur 
(een zeer laag of nihil percentage van antwoorden laat vermoeden dat de enquêteur verzuimd heeft de 
vraag aan alle betrokkene te stellen, hetgeen tot een negatieve evaluatie kan leiden).  

Indien de betrokkene ook na wat aandringen niet wil antwoorden, klik op de icoon "!" die u terugvindt in 
de knoppenbalk.  

 

Alle premies, vakantiegeld, dertiende maand, winstdeelname, bonussen e.d. die men ontvangt 
gedurende een heel jaar (voor de hoofdactiviteit) worden opgeteld. Het gaat hier evenwel niet om 
verloning die niet direct te maken hebben met het w erk zoals verplaatsingsvergoedingen, 
kindergeld,... 
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N. Extra vragen over langdurige gezondheidsprobleme n of handicaps 

Vragen 103, 104 en 105 gaan over handicaps of langdurige gezondheidsproblemen . Deze vragen 
moeten gesteld worden aan alle personen van 15 tot en met 64 jaar . De vragen dienen rechtstreeks 
door de respondenten beantwoord te worden (dus niet via een proxi). Dring aan, maar de respondent 
heeft het recht om de gezondheidsvragen niet te beantwoorden.) 

 

Vraag 103: hinder bij dagelijkse bezigheden door ee n handicap, een langdurige 
aandoening of langdurige ziekte 

Het gaat hier dus om “alle” handicaps, langdurige aandoeningen of langdurige ziekten. Om een zekere 
objectiviteit van de antwoorden te waarborgen, zullen volgende criteria gehanteerd worden: 

   

1) Het gaat niet uitsluitend om de lichamelijke  gezondheid, maar ook om sensorische  problemen 
(gezichts- en hoorstoornissen) en om de geestelijke  gezondheid. 

2) Essentieel is het onderscheid tussen gezondheidsproblemen van korte duur en van lange  duur.  

Langdurig betekent zes maanden of meer, ten tijde van het interview: 

� ofwel bestaat het probleem al 6 maanden of langer  

� ofwel bestaat het probleem minder dan 6 maanden maar blijft het probleem waarschijnlijk nog 
een tijd bestaan, waardoor het naar verwachting ten minste zes maanden zou duren 

Zo trachten we een onderscheid te maken tussen een chronische toestand zoals (gedeeltelijke) 
verlamming, missen van ledematen, allergieën, diabetes, epilepsie, schizofrenie en acute situaties zoals 
een verstuikte enkel, een gebroken been, appendicitis of een ontsteking van de luchtwegen. 

Sommige stoornissen keren regelmatig terug, waarbij een acute periode wordt gevolgd door een betere 
toestand (bijv. rugpijn); andere stoornissen zijn episodisch van aard (bijv. epilepsie).  Deze beide 
voorbeelden moeten met ”JA”' worden gecodeerd daar het om aanhoudende of blijvende problemen 
gaat. 

Analoog wordt “JA” gecodeerd indien de respondent aan een terminale ziekte lijdt of indien de duur van 
de ziekte afhangt van het resultaat van de behandeling (bijv. een chemotherapie). 

 

Code 1: ja, in erge mate. 

Code 2: ja, in zekere mate. 

Code 3: nee. 

De persoon heeft geen handicap of langdurig gezondheidsprobleem; het antwoord dient door de 
betrokkene zelf (desnoods per telefoon) te worden gegeven. 

Code 4: geen antwoord. 

De persoon wenst niet te antwoorden. 

Ingeval van code 3 of code 4 stoppen we. De personen die geantwoord hebben dat ze hinder 
ondervinden door een langdurig gezondheidsprobleem (code 1 en 2) gaan naar vraag 104. 
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Vraag 104: erkenning van een handicap of langdurig gezondheidsprobleem door 
een officiële instantie 

De erkenning van een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem kan ondermeer gebeuren door 
volgende officiële instanties: 

1) de Directie-Generaal personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Deze Directie 
verstrekt verschillende erkenningen, zoals voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de 
integratietegemoetkoming. Daarnaast verstrekt ze ook erkenningen voor andere tegemoetkomingen van 
de FOD Sociale Zekerheid (toeslag op de kinderbijslag, algemeen attest van handicap voor bijv. 
parkeerkaarten, fiscale vrijstellingen, enz.) 

2) het RIZIV voor de erkenning als Invalide in het kader van de Ziekteverzekering  

3) het Fonds voor Arbeidsongevallen  

4) het Fonds voor de beroepsziekten  

5) het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  

6) l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)  

7) le Service bruxellois francophone des personnes handicapées  

8) die Dienststelle für Personen mit Behinderung  

9) enkel in Vlaanderen : de VDAB  voor de erkenning als “persoon met een arbeidshandicap” (in de 
andere regio’s begrepen onder codes 6, 7 of 8): 

 

Vraag 105: Welke vormen van ondersteuning nodig om te kunnen werken  

Hier wordt onderzocht hoe belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt (kunnen) weggewerkt 
worden. Zowel werkende personen als niet-werkende personen met een langdurig 
gezondheidsprobleem antwoorden op deze vraag. Alle antwoordmodaliteiten moeten één voor één 
voorgelezen worden en er zijn meerdere antwoorden m ogelijk . 

 
Code 1: aanpassing van het soort taken.  

Het soort werk omvat bijvoorbeeld: minder zware lasten moeten dragen, zowel buiten als binnen kunnen 
werken, meer kunnen zitten. Ondersteuning kan betrekking hebben op speciaal ontworpen taken of op 
het gebruik van hulpmiddelen voor gehandicapten of aanpassingen aan de werkplek, of nog de 
mogelijkheid van telewerk. 

Code 2: aanpassing van de hoeveelheid werk.  

Het begrip hoeveelheid werk omvat het aantal werkuren (deeltijds werk), langere onderbrekingen of 
rustpauzes, de mogelijkheid om verlof te nemen in geval van crisis of acute fase van de ziekte.  

Code 3: hulp bij verplaatsing naar en van het werk. 

Het kan gaan om een dienst die de eventuele werkgever zou kunnen leveren, of openbaar vervoer 
(desnoods aangepast aan de behoeften van de gehandicapte).  

Code 4: hulp bij verplaatsing op het werk. 

Het gaat hier onder meer over een helling voor rolstoelen of een lift.  

Code 5: aangepaste uitrusting. 

Bijvoorbeeld brailledocumenten voor de blinden.  

Code 6: hulp van collega’s. 

Code 7: U kunt helemaal geen betaalde arbeid (meer) verrichten. 
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BIJLAGEN 
 

 

1. Contactenblad 

2. Adressenlijst 

3. Individuele vragenlijst 

4. ISCO 2008 

5. NACE-BEL 2008 

 

 


