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Enquête Beroepsbevolking 
De wijzigingen in de EBB hebben betrekking op de volgende onderwerpen: de nieuwe ad 
hoc module Migranten, thuiswerken, werkloosheidsduur, retro beroep en buitenlandse 
opleidingen. Tenslotte nog een aantal kleine aanpassingen en een overzicht van modules 
die uit de vragenlijst zijn verwijderd. 
 
1. Migranten 
Op verzoek van Eurostat wordt de ad hoc module Arbeidsmarktsituatie van migranten (en 
hun directe nakomelingen) in de EBB vragenlijst 2008 opgenomen. De vragen hebben zowel 
betrekking op de immigratie in het algemeen, als op de toegang tot en positie op de 
arbeidsmarkt. 
De module wordt niet op één centrale plaats in de reguliere EBB-vragenlijst geplaatst, maar 
verdeeld over de vragenlijst, zodat de vragen beter aansluiten op de reguliere vragen en het 
interview soepeler verloopt. De keuze voor deze opsplitsing heeft er tevens mee te maken, 
dat de voorwaarden voor wie een vraag zou moeten krijgen, per vraag verschillen en ook 
niet-immigranten enkele vragen kunnen krijgen (bijvoorbeeld belangrijkste hulp bij het vinden 
van de huidige baan). De vragen worden op de volgende plaatsen in de reguliere EBB-
vragenlijst geïntegreerd: 
• in de module Nationaliteit; 
• in de module Geboorteland; 
• tussen de reguliere modules Werk zoeken en Retro (arbeidsverleden) is de module ‘Hulp 

huidige baan’ geplaatst; 
• tussen de reguliere modules Onderwijs en Levensloop zijn de modules ‘Migranten’ en 

‘Verblijfsrecht’ geplaatst. 
 
1.1. Module Nationaliteit en Geboorteland 
In de bekende modules Nationaliteit en Geboorteland worden extra vragen gesteld om het 
jaar van verkrijging van het staatsburgerschap (nationaliteit) en verblijfsduur in Nederland te 
bepalen.  
 
Van alle O.P.’s die de Nederlandse nationaliteit hebben, willen we weten in welk jaar ze de 
Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Deze informatie is nodig om het jaar van 
verkrijging van het staatsburgerschap (Nederlandse nationaliteit) te bepalen. Aan iedereen 
die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt gevraagd of men deze bij de geboorte heeft 
gekregen. 
 
Als een O.P. niet in Nederland is geboren, willen we weten hoe lang hij/zij al in Nederland 
verblijft (“In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?”). De verblijfsduur in Nederland 
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heeft betrekking op de verblijfsduur sinds de laatste vestiging (in het geval van meer 
vestigingen). Daarom is bij de vraag de volgende intervieweraanwijzing toegevoegd:  
>> ENQ: Laatste vestiging in Nederland. <<  
Om de totale verblijfsduur te meten wordt meteen na deze vraag gevraagd, of men daarvoor 
ook al eens in Nederland heeft gewoond. Zo ja, wordt gevraagd naar het totale aantal jaren.  
 
1.2. Module Hulp bij huidige baan 
Eurostat wil graag informatie over de belangrijkste hulp die respondenten hebben ontvangen 
bij het vinden van de huidige baan of eigen onderneming. Deze vragen worden gesteld aan 
alle werkenden. 
Heeft O.P. meer dan één werkkring, dan hebben de vragen betrekking op de eerste 
werkkring (werknaam van de 1e werkkring wordt in de vraagtekst getoond). 
Om vast te stellen wat de belangrijkste hulp is geweest bij het vinden van de huidige baan, 
wordt eerst van de mogelijke soorten hulp vastgesteld of O.P. deze heeft gehad. Vervolgens 
wordt in het geval van meer dan één soort hulp gevraagd welke de belangrijkste is geweest. 
De introductietekst van de module is: “Kunt u aangeven of u bij het vinden van uw huidige 
baan hulp gehad heeft van één of meer van de volgende personen of organisaties”. Daarna 
volgen de volgende vragen: “Familie of vrienden?” “Het Centrum voor Werk en Inkomen?” 
“Een uitzendbureau, wervings- en selectiebureau of iets dergelijks?” “Of andere hulp?” 
Aan een O.P. die een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft of niet in Nederland is 
geboren, wordt nog een extra vraag gesteld: “Een migranten- of etnische organisatie?” 
 
1.3. Module Migranten  
Aan respondenten die een buitenlands diploma hebben of in het buitenland een opleiding 
hebben afgerond, wordt gevraagd of ze geprobeerd hebben de waarde van hun 
diploma/opleiding in Nederland vast te stellen. Eurostat wil weten welke kwalificatie in 
Nederland overeenkomt met het hoogst afgesloten onderwijsniveau in het buitenland. 
 
In Nederland bestaat sinds 2003 een officieel centrum voor internationale 
diplomawaardering. Je kunt daar officieel laten vaststellen wat je diploma of, indien je geen 
diploma hebt maar wel een afgeronde opleiding, je opleiding in Nederland waard is. Dit 
centrum geeft echter ook een aantal ‘diplomabeschrijvingen’ uit, waarin wordt uitgelegd wat 
bijvoorbeeld de Duitse Magistertitel inhoudt en hoe die in Nederland gewaardeerd wordt. 
Tegen betaling krijg je dat ook op officieel papier. 
Naast diplomawaardering, opleidingswaardering en diplomabeschrijving is het ook mogelijk 
om een Nederlandse academische titel aan te vragen bij de Informatie Beheer Groep. Ten 
slotte is het voor een aantal beschermde beroepen nodig om erkend te worden door de 
beroepsgroep om in Nederland in dat beroep te mogen werken. In een intervieweraanwijzing 
wordt aangegeven, dat al deze verschillende vormen meetellen.  
 
De vraag wordt gesteld aan O.P.’s die niet in Nederland zijn geboren en op dit moment 
betaald werk hebben of werk zoeken (of al werk hebben gevonden) of geen werk zoeken, 
maar wel werk zouden willen hebben. Deze vraag wordt direct aan het begin van de module 
Migranten gesteld en sluit goed aan op de module Onderwijs die eindigt met vragen over 
buitenlands onderwijs.  
De startvraag van deze module is: “Heeft u geprobeerd om via een officiële Nederlandse 
instantie vast te stellen wat uw buitenlandse diploma (opleiding) in Nederland waard is?” Zo 
ja, wordt gevraagd naar het resultaat (“Is het gelukt om vast te stellen wat uw 
diploma/opleiding waard is?”). Zo nee, wordt gevraagd waarom O.P. dat niet heeft gedaan. 
 
In deze module wordt ook vastgesteld wat de voornaamste reden voor de laatste migratie is. 
De vraag wordt gesteld aan O.P. ‘s die 15 jaar of ouder waren toen ze de laatste keer in 
Nederland kwamen wonen. Als een O.P. zich vaker in Nederland heeft gevestigd, wordt in 
de vraagtekst verwezen naar het jaartal dat eerder bij de vraag “In welk jaar bent u in 
Nederland komen wonen? “(module Geboorteland) is ingevuld, zodat duidelijk is om welke 
immigratie het gaat. 
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De vraagtekst is:  
“U heeft aangegeven dat u in <jaartal> in Nederland bent komen wonen. Wat was voor u de 
belangrijkste reden om naar Nederland te komen, was dat: �  

1. werk, 
2. studie, 
3. internationale bescherming, dus asiel, gezinsvorming, 
4. als vergezellend gezinslid of voor gezinshereniging, 
5. of een andere reden? 

We verwachten dat de antwoordcategorieën ‘gezinsvorming’ en ‘vergezellend 
gezinslid/gezinshereniging’ mogelijk minder bekend zullen zijn c.q. geen ingeburgerd 
taalgebruik zijn bij respondenten die deze vraag krijgen. Daarom is voor deze 
antwoordcategorieën een intervieweraanwijzing toegevoegd die het verschil aangeeft:  
>> ENQ: * gezinsvorming: je komt naar Nederland om te trouwen. 

* gezinshereniging: je bent al getrouwd of komt als kind mee om bij familie te          
  gaan wonen. << 

Deze intervieweraanwijzing is ook in het CBS onderzoek Gezinsvorming Jonge Allochtonen 
gebruikt.  
 
Als laatste wordt vastgesteld of respondenten gebruik hebben gemaakt van diensten voor 
arbeidsmarktintegratie en zo ja, van welke. De vragen worden gesteld aan respondenten die 
niet in Nederland zijn geboren en in de afgelopen tien jaar voor het laatst zijn gearriveerd en 
die 15 jaar of ouder waren toen ze voor het laatst in Nederland arriveerden. 
In een introductiezin wordt gevraagd aan te geven welke diensten respondenten hebben 
gebruikt om hun kansen op (ander) werk te vergroten. Vervolgens worden de diensten 
afzonderlijk genoemd. Als respondenten bij elke dienst aangeven deze niet te hebben 
gebruikt, wordt tot slot gevraagd of dat was omdat men er geen recht op had of om een 
andere reden. 
De volgende diensten komen aan de orde: 

• individuele begeleiding door een beroepskeuzeadviseur, het Centrum voor Werk en 
Inkomen en dergelijke, 

• deelname aan een training, cursus of werkervaringsplaats (regulier onderwijs zoals 
middelbare school of universiteit telt niet mee), 

• volgen van Nederlandse les.  
Bij deze laatste optie is een intervieweraanwijzing toegevoegd die duidelijk maakt dat ook 
Nederlandse les meetelt die niet expliciet bedoeld was om de kansen op werk te vergroten. 
In Nederland is het namelijk tegenwoordig verplicht om Nederlands te leren. De gedachte 
hierachter is integratie in de maatschappij, inclusief de arbeidsmarkt. Personen volgen de 
taallessen in brede context van inburgering en het zou daarom onduidelijk kunnen zijn wat ze 
hier moeten antwoorden. 
 
In de praktijk zullen lessen Nederlands vaak al in de module Onderwijs worden ingevuld. In 
de module Migranten wordt daarna nog een keer gevraagd of men lessen Nederlands heeft 
gevolgd. In specifieke gevallen kan het dus voorkomen dat twee keer een soortgelijke vraag 
wordt gesteld. Indien van toepassing kun je de vraag in de module Migranten inleiden: 
bijvoorbeeld “we hebben net bij onderwijs de cursus Nederlandse les ingevuld, nu komt een 
soortgelijke vraag, maar ik moet ook deze vraag letterlijk stellen…”  

 
Ook kan er overlap plaatsvinden met vragen uit de module ‘Hulp huidige werkkring’. Als 
bijvoorbeeld een O.P. de huidige werkkring in de eerste twee jaar na aankomst heeft 
gevonden (vraag uit module Hulp huidige werkkring) en daarbij hulp heeft gehad van het 
CWI, dan wordt hier voor de tweede keer naar gevraagd. Er moet bij ‘Migranten’ opnieuw 
naar gevraagd worden, omdat hier de categorie van CWI breder is dan alleen het CWI bij 
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‘Hulp huidige werkkring’ én omdat hier gevraagd moet worden wat voor sóórt hulp men 
gehad heeft. 
 
Na deze vragen over de diensten volgt de laatste vraag van de module: “Beheerst u op dit 
moment de Nederlandse taal voldoende om werk te kunnen doen dat past bij uw opleiding 
en ervaring?”  
Voor respondenten die de vragen over arbeidsmarktintegratie niet krijgen, volgt deze vraag 
op de vragen naar de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. 
 
1.4. Module Verblijfsrecht 
Eurostat wil in het kader van de arbeidsmarktsituatie van immigranten, weten wat de totale 
verblijfsduur op basis van het huidige document is én men wil weten of de toegang tot de 
arbeidsmarkt momenteel beperkt is. 
De startvraag van deze module is: “Hoelang mag u in totaal in Nederland verblijven op basis 
van uw huidige papieren, is dat: � minder dan 1 jaar, tussen de 1 en 5 jaar, of onbeperkt?“ 
Deze vraag wordt niet gesteld aan respondenten met de nationaliteit van een EU- of EER 
land (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, zij mogen onbeperkt in Nederland 
verblijven. Een overzicht van EU- en EER landen vind je in de handleiding EBB, bijlage 5. 
 
Daarna volgen vragen om vast te stellen of er wettelijke beperkingen zijn op de toegang tot 
de arbeidsmarkt. 
Aan personen met de nationaliteit van een EU/EER-land (met uitzondering van Bulgarije en 
Roemenië) of Zwitserland is arbeid vrij toegestaan in Nederland. Deze respondenten krijgen 
de vragen over wettelijke beperkingen niet. 
Voor personen met een andere nationaliteit hangt het van het verblijfsdocument af of arbeid 
vrij is toegestaan. Bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is arbeid vrij toegestaan. 
Aan respondenten met een dergelijke verblijfsvergunning worden deze vragen ook niet 
gesteld. 
 
Aan de overige respondenten wordt gevraagd of er wettelijke beperkingen zijn op hun 
toegang tot de arbeidsmarkt. Omdat deze vraag best lastig kan zijn, worden eerst 
voorbeelden van beperkingen genoemd. Als er beperkingen gelden, wordt voor elk van de 
beperkingen die Eurostat wil weten gevraagd of die op de respondent van toepassing is.  
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Part 2 Instructions LFS ad hoc module 2008 
 

3.2. Nationaliteit en geboorteland. 
 
Eurostat wil graag meer weten over de arbeidsmarktsituatie van immigranten. De vragen hebben 
zowel betrekking op de immigratie in het algemeen, als op de toegang tot en positie op de 
arbeidsmarkt.  
In de bekende modules nationaliteit en geboorteland worden extra vragen gesteld om het jaar van 
verkrijging van het staatsburgerschap (nationaliteit) en verblijfsduur in Nederland te bepalen.  
 
Nationaliteit 
Van alle leden van het huishouden wordt de nationaliteit vastgesteld. Bij een éénpersoonshuishouden 
is de vraag: “Welke nationaliteit heeft u?” 
Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon wordt gevraagd of alle leden van het huishouden 
dezelfde nationaliteit hebben. Indien ‘ja’, wordt alleen aan de eerste O.P. de vraag naar nationaliteit 
gesteld (en daarmee is ook de nationaliteit van de anderen bepaald). Als minimaal één persoon een 
andere nationaliteit heeft, wordt de vraag naar nationaliteit voor elke persoon in het huishouden 
herhaald. 
 
Van alle O.P.’s die de Nederlandse nationaliteit hebben, willen we weten in welk jaar ze de 
Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Deze informatie is nodig om het jaar van verkrijging van 
het staatsburgerschap (Nederlandse nationaliteit) te bepalen. Aan iedereen die de Nederlandse 
nationaliteit heeft, wordt gevraagd of men deze bij de geboorte heeft gekregen. 
 
Bij de vraag naar nationaliteit zijn 8 antwoordmogelijkheden: Nederlands, Turks, Marokkaans, 
Surinaams, Duits, Verenigd Koninkrijk, Belgisch en anders.  
Indien iemand een andere nationaliteit heeft dan de aangeboden nationaliteiten, wordt deze met 
behulp van een codeermodule getypeerd. Je kiest voor het antwoord “anders” en start de 
codeermodule door de nationaliteit in te toetsen (interviewer-aanwijzing). Na de selectie van het juiste 
antwoord bevestig je de keuze met de <Enter> toets. Door nog een keer op de <Enter> toets te 
drukken, kom je bij de vervolgvraag. 
Er kan slechts één nationaliteit ingevuld worden. Indien een O.P. een dubbele natio-naliteit heeft, dien 
je als volgt te handelen; ga na welke nationaliteiten het betreft en kies in onderstaande volgorde van 
belangrijkheid: 
1. Nederlandse 
2. Belgische of Luxemburgse (E.U. landen) 
3. Nationaliteit van een ander E.U. land (opsomming E.U. landen) 
4. Komt geen van bovenstaande nationaliteiten voor, vul dan de nationaliteit in die  
    O.P. het belangrijkste vindt. 
Heeft O.P. de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit, vul je de Nederlandse nationaliteit in . 
Geboorteland.  
Van alle leden van het huishouden wordt het geboorteland vastgesteld. Bij een één-
persoonshuishouden is de vraag: “In welk land bent u geboren?” 
Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon wordt gevraagd of alle leden van het huishouden in 
hetzelfde land zijn geboren. Indien ‘ja’, wordt alleen aan de eerste O.P. de vraag naar geboorteland 
gesteld (en daarmee is ook het geboorteland van de anderen bepaald). Als minimaal één persoon in 
een ander land is geboren, wordt de vraag naar geboorteland voor elke persoon in het huishouden 
herhaald. 
 
Bij de vraag naar geboorteland worden 10 antwoordmogelijkheden aangeboden: Nederland, 
Suriname, Nederlandse Antillen/Aruba, Indonesië, Turkije, Marokko, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
België en anders.  
Indien iemand een ander geboorteland heeft dan de aangeboden landen, wordt dit met behulp van 
een codeermodule getypeerd. Je kiest voor het antwoord “anders” en start de codeermodule door het 
geboorteland in te toetsen (intervieweraanwijzing). Na de selectie van het juiste antwoord bevestig je 
de keuze met de <Enter> toets.  
 
Als respondenten niet in Nederland zijn geboren willen we weten hoe lang men al in Nederland 
verblijft (“In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?”). De verblijfsduur in Nederland heeft 
betrekking op de verblijfsduur sinds de laatste vestiging (in het geval van meer vestigingen). Daarom 
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is bij de vraag de volgende interviewer-aanwijzing toegevoegd: >> ENQ: Laatste vestiging in 
Nederland. <<  
Om de totale verblijfsduur te meten wordt meteen na deze vraag, gevraagd of men daarvoor ook al 
eens in Nederland heeft gewoond. Indien ja wordt gevraagd naar het totale aantal jaren dat men in 
Nederland heeft gewoond.  
 
Nadat van elk lid van het huishouden het geboorteland is ingevuld, worden nog vragen gesteld over 
het geboorteland van de vader en moeder van de leden van de huishoud-kern. 
 

3.16. Hulp huidige baan 
 
Eurostat wil graag informatie over de belangrijkste hulp die respondenten hebben ontvangen bij het 
vinden van de huidige baan of eigen onderneming. Deze vragen worden gesteld aan alle werkenden. 
Heeft O.P. meer dan één werkkring, hebben de vragen betrekking op de eerste werkkring (werknaam 
van de 1e werkkring wordt in de vraagtekst getoond). 
Om vast te stellen wat de belangrijkste hulp is geweest bij het vinden van de huidige baan, wordt eerst 
van de mogelijke soorten hulp vastgesteld of O.P. deze heeft gehad. Vervolgens wordt in het geval 
van meer dan één soort hulp gevraagd welke de belangrijkste is geweest. 
De introductietekst van de module is: “Kunt u aangeven of u bij het vinden van uw huidige baan hulp 
gehad heeft van één of meer van de volgende personen of organisaties”. Daarna volgen de volgende 
vragen: “Familie of vrienden?” “Het Centrum voor Werk en Inkomen?” “Een uitzendbureau, werving- 
en selectiebureau of iets dergelijks?” “Of andere hulp?” 
Aan een O.P. die een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft of niet in Nederland is geboren, 
wordt nog een extra vraag gesteld: “Een migranten- of etnische organisatie?” 
 

3.20. Migranten 

 
Aan respondenten die een buitenlands diploma of afgeronde opleiding hebben, wordt gevraagd of ze 
geprobeerd hebben de waarde van hun diploma/opleiding in Nederland vast te stellen. Eurostat wil 
weten welke kwalificatie in Nederland overeenkomt met het hoogst afgesloten onderwijsniveau. 
Deze vraag wordt direct aan het begin van de module Migranten gesteld en sluit goed aan op de 
module Onderwijs die eindigt met vragen over buitenlands onderwijs.  
 
In Nederland bestaat sinds 2003 een officieel centrum voor internationale diplomawaardering. Je kunt 
daar officieel laten vaststellen wat je diploma of, indien je geen diploma hebt maar wel een afgeronde 
opleiding, je opleiding in Nederland waard is. Dit centrum geeft echter ook een aantal 
‘diplomabeschrijvingen’ uit, waarin wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld de Duitse Magistertitel inhoudt en 
hoe die in Nederland gewaardeerd wordt. Tegen betaling krijg je dat ook op officieel papier. 
Naast diplomawaardering, opleidingswaardering en diplomabeschrijving is het ook mogelijk om een 
Nederlandse academische titel aan te vragen bij de Informatie Beheer Groep. Ten slotte is het voor 
een aantal beschermde beroepen nodig om erkend te worden door de beroepsgroep om in Nederland 
in dat beroep te mogen werken. In een intervieweraanwijzing wordt aangegeven, dat al deze 
verschillende vormen meetellen.  
 
De vragen worden gesteld aan O.P.’s die niet in Nederland zijn geboren en op dit moment betaald 
werk hebben of werk zoeken (of al werk hebben gevonden) of geen werk zoeken maar wel werk 
zouden willen hebben. 
De startvraag van deze module is: “Heeft u geprobeerd om via een officiële Neder-landse instantie 
vast te stellen wat uw buitenlandse diploma (opleiding) in Nederland waard is?” Zo ja, wordt gevraagd 
naar het resultaat (“Is het gelukt om vast te stellen wat uw diploma/opleiding waard is?”). Zo nee, 
wordt gevraagd waarom O.P. dat niet heeft gedaan. 
 
In deze module wordt ook vastgesteld wat de voornaamste reden voor de laatste migratie is. De vraag 
wordt gesteld aan respondenten die 15 jaar of ouder waren toen ze de laatste keer in Nederland 
kwamen wonen. Als respondenten zich meermaals in Nederland hebben gevestigd, wordt in de 
vraagtekst verwezen naar het jaartal dat eerder bij de vraag “In welk jaar bent u in Nederland komen 
wonen? “(module Geboorteland) is ingevuld, zodat het duidelijk is om welke immigratie het gaat. 
De vraagtekst is:  
“U heeft aangegeven dat u in <jaartal> in Nederland bent komen wonen. Wat was voor u de 
belangrijkste reden om naar Nederland te komen, was dat: �  
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6. werk, 
7. studie, 
8. internationale bescherming, dus asiel, gezinsvorming, 
9. als vergezellend gezinslid of voor gezinshereniging, 
10. of een andere reden? 

We verwachten dat de antwoordcategorieën ‘gezinsvorming’ en ‘vergezellend 
gezinslid/gezinshereniging’ mogelijk minder bekend zullen zijn cq. geen ingeburgerd taalgebruik is bij 
respondenten die deze vraag krijgen. Daarom is voor deze antwoord-categorieën een 
intervieweraanwijzing toegevoegd die het verschil aangeeft:  
>> ENQ: * gezinsvorming: je komt naar Nederland om te trouwen. 

* gezinshereniging: je bent al getrouwd of komt als kind mee om bij familie te          
   gaan wonen. << 

Deze intervieweraanwijzing is ook in het CBS onderzoek Gezinsvorming Jonge Allochtonen gebruikt.  
Als de belangrijkste reden werk is, volgen indien van toepassing nog 2 vervolgvragen. 
 
Als laatste wordt vastgesteld of en zo ja, van welke diensten voor arbeidsmarkt-integratie O.P. gebruik 
heeft gemaakt. De vragen worden gesteld aan een O.P. die niet in Nederland is geboren en in de 
afgelopen 10 jaar voor het laatst is gearriveerd en die 15 jaar of ouder was toen hij/zij voor het laatst in 
Nederland arriveerde. 
In een introductiezin wordt gevraagd aan te geven welke diensten O.P. heeft gebruikt om de kansen 
op (ander) werk te vergroten. Vervolgens worden de diensten afzonderlijk genoemd. Als O.P. bij elke 
dienst aangeeft deze niet te hebben gebruikt, wordt tot slot gevraagd of dat was omdat hij/zij er geen 
recht op had of om een andere reden. 
De volgende diensten komen aan de orde: 

• individuele begeleiding door een beroepskeuzeadviseur, het Centrum voor Werk en Inkomen 
en dergelijke, 

• deelname aan een training, cursus of werkervaringsplaats (regulier onderwijs zoals 
middelbare school of universiteit telt niet mee), 

• volgen van Nederlandse les.  
Bij deze laatste optie is een intervieweraanwijzing toegevoegd die duidelijk maakt dat ook 
Nederlandse les meetelt die niet expliciet bedoeld was om de kansen op werk te vergroten. In 
Nederland is het namelijk tegenwoordig verplicht om Nederlands te leren. De gedachte hierachter is 
integratie in de maatschappij, inclusief de arbeidsmarkt. Personen volgen de taallessen in brede 
context van inburgering en het zou daarom onduidelijk kunnen zijn wat ze hier moeten antwoorden. 
 
In de praktijk zullen lessen Nederlands vaak al in de module Onderwijs worden ingevuld. In de module 
Migranten wordt daarna nog een keer gevraagd of men lessen Nederlands heeft gevolgd. In 
specifieke gevallen kan het dus voorkomen dat 2x een soortgelijke vraag wordt gesteld. Indien van 
toepassing kun je de vraag in de module Migranten inleiden: bijvoorbeeld “we hebben net bij onderwijs 
de cursus Nederlandse les ingevuld, nu komt een soortgelijke vraag, maar ik moet ook deze vraag 
letterlijk stellen…”  

 
Ook kan er overlap plaatsvinden met vragen uit de module Hulp huidige werkkring, bijvoorbeeld als 
een respondent de huidige werkkring in de eerste twee jaar na aankomst heeft gevonden (vraag uit 
module Hulp huidige werkkring) en daarbij hulp heeft gehad van het CWI, dan wordt hier voor de 
tweede keer naar gevraagd. Er moet hier echter opnieuw naar gevraagd worden, omdat hier de 
categorie van CWI breder dan alleen het CWI is (maar niet zo helder omschreven dat deze zou 
kunnen worden gevraagd zonder het CWI) en omdat hier gevraagd moet worden wat voor soort hulp 
men gehad heeft 
 
Na deze vragen over de diensten volgt de laatste vraag van de module: “Beheerst u op dit moment de 
Nederlandse taal voldoende om werk te kunnen doen dat past bij uw opleiding en ervaring?”  
Voor een O.P. die de vragen over arbeidsmarktintegratie niet krijgt, volgt deze vraag op de vragen 
naar de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. 
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3.21. Verblijfsrecht 
 
Eurostat wil in het kader van de arbeidsmarktsituatie van immigranten, weten wat de totale 
verblijfsduur op basis van het huidige document is én men wil weten of de toegang tot de arbeidsmarkt 
momenteel beperkt is. 
De startvraag van deze module is: “Hoelang mag u in totaal in Nederland verblijven op basis van uw 
huidige papieren, is dat: � minder dan 1 jaar, tussen de 1 en 5 jaar, of onbeperkt?“ 
Deze vraag wordt niet gesteld aan respondenten met de nationaliteit van een EU- of EER land 
(Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, zij mogen onbeperkt in Nederland verblijven. Voor 
een overzicht van EU- en EER landen zie bijlage 5: Overzicht EU en EER landen). 
 
Daarna volgen vragen om vast te stellen of er wettelijke beperkingen zijn op de toegang tot de 
arbeidsmarkt. 
Personen met de nationaliteit van een EU/EER-land (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië) of 
Zwitserland is arbeid vrij toegestaan in Nederland. Deze personen krijgen de vragen over wettelijke 
beperkingen niet. 
Voor personen met een andere nationaliteit hangt het van het verblijfsdocument af of arbeid vrij is 
toegestaan. Bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is arbeid vrij toegestaan. Aan 
respondenten met een dergelijke verblijfsvergunning worden deze vragen ook niet gesteld. 
 
Aan de overige respondenten wordt gevraagd of er wettelijke beperkingen zijn op hun toegang tot de 
arbeidsmarkt. Omdat deze vraag best lastig kan zijn, worden eerst voorbeelden van beperkingen 
genoemd. Als voor een respondent beperkingen gelden, wordt voor elk van de beperkingen die 
Eurostat wil weten gevraagd of die op de respondent van toepassing is.  
 
 
 
 
 
 


