
Overzicht ESF gemeenschappelijke indicatoren 
 

  Definitie Bron/bijkomende commentaar/Vlaamse invulling van Europese definities 

1 Werklozen, onder wie 
langdurig werklozen 

 
 
Werklozen zijn personen die gewoonlijk 
geen werk hebben, beschikbaar zijn 
voor werk en actief op zoek zijn naar 
werk. Personen die als werkloos 
geregistreerd zijn volgens de nationale 
definities (voor Vlaanderen volgens de 
VDAB)  vallen steeds onder deze 
categorie, ook al beantwoorden ze niet 
aan alle drie deze criteria.   

Bron: Eurostat, Labour market policy database (LMP)  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF.  
De formulering in cursief is identiek aan de LMP definitie.  
Daarin zit zowel de Labour Force Survey definitie van werklozen als geregistreerde 
werklozen.  

Voltijdse studenten worden steeds als inactieven beschouwd, ook al voldoen 
ze aan de criteria van werklozen uit de definitie. 
Mensen met moederschaps- of vaderschapsgerelateerde verloven wanneer ze 
werkloos zijn, worden steeds als werklozen beschouwd. 
De (werk)status wordt bepaald op de dag waarop betrokkene in het ESF-
project stapt 
 

2 Langdurig werklozen De definitie van langdurig werkloos 
varieert naargelang de leeftijd: 

- Jongeren (< 25 jaar) – meer dan 
6 maanden onafgebroken 
werkloos (> 6 maanden) 

- Volwassenen (25 jaar en ouder) 
– meer dan 12 maanden 
onafgebroken werkloos (> 12 
maanden) 

‘Werkloos’ wordt gedefinieerd zoals in 
de indicator ‘Werkloos, onder wie 
langdurig werklozen’ hierboven, 
waarvan de indicator ‘langdurig 
werkloos’ een subgroep is   

Bron: Eurostat, Labour market policy database (LMP)  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF.  
De formulering in cursief is identiek aan de LMP-definitie.  

De leeftijd van de deelnemer wordt berekend op basis van de geboortedatum 
en bepaald op de dag dat hij/zij in het project stapt. 
De (werk)status wordt bepaald op de dag waarop betrokkene in het ESF-
project stapt 
 

3 Inactieven  
 

Bron: LMP  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF


 
‘Inactieven’ zijn personen die op dit 
ogenblik nog geen deel uitmaken van de 
arbeidskrachten/beroepsbevolking (in 
die zin dat ze niet tewerkgesteld zijn 
noch werkloos zijn volgens de voorziene 
definitie) 

De formulering in cursief is identiek aan de LMP-definitie   

Voltijdse studenten worden als ‘inactieven’ beschouwd. 
Mensen in voltijds ouderschapsverlof (te verstaan als afwezigheid van het werk 
om een jong kind op te voeden voor een periode die niet valt onder het 
moederschaps- of vaderschapsverlof) moeten worden beschouwd als 
‘inactieven’, tenzij ze reeds als ‘werklozen’ zijn geregistreerd; in dit geval krijgt 
deze laatste status prioriteit 
Zelfstandigen (met inbegrip van meewerkende familieleden) worden niet als 
‘inactieven’ beschouwd 
De (werk)status wordt bepaald op de dag waarop betrokkene in het ESF-
project stapt 
 

4 Inactieven die geen 
onderwijs of opleiding 
volgen 

Inactieve personen die geen onderwijs 
of opleiding volgen 
‘Inactief’ wordt gedefinieerd zoals in de 
indicator ‘inactieven’ hierboven, 
waarvan de indicator ‘Inactieven die 
geen onderwijs of opleiding volgen’ een 
subgroep is  

De (werk)status wordt bepaald op de dag waarop betrokkene in het ESF-
project stapt 
 

5 Werkenden, onder wie 
zelfstandigen 

 
 
 
Werkenden zijn personen van 15 jaar en 
ouder die werk verrichten voor loon, 
winst of verhoging van het 
gezinsinkomen. Het zijn ook personen 
die niet aan het werk waren maar wel 
een baan of een zelfstandige activiteit 
hadden waarvan zij tijdelijk afwezig 
waren, bijvoorbeeld wegens ziekte, 
vakantie, arbeidsconflict, onderwijs of 
opleiding. 
Zelfstandigen met een eigen 

Bron: Eurostat, Labour Force Survey (LFS)  
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lfsa_esms.htm  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5873749/KS-BF-03-002-EN.PDF.  
De formulering in cursief is identiek aan de LFS-definitie   

 
Meewerkende familieleden worden beschouwd als ‘zelfstandigen’. 
Dienstplichtigen die wat werk verricht hebben tegen betaling of winst tijdens 
de referentieweek worden niet beschouwd als werkenden (dienstplicht 
bestaat niet meer in BE) 
Mensen in moederschaps- of vaderschapsverlof (te verstaan als een voordeel 
voor een werkende dat voorziet in betaald of onbetaald verlof om te bevallen 
en daarna voor een korte periode zorg te dragen voor de baby) moeten 
beschouwd worden als ‘werkenden’.  
Mensen in voltijds ouderschapsverlof (te verstaan als afwezigheid van het werk 
om een jong kind op te voeden voor een periode die niet valt onder het 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5873749/KS-BF-03-002-EN.PDF


onderneming, beroepspraktijk of 
landbouwbedrijf worden ook 
beschouwd als werkenden indien ten 
minste aan een van volgende 
voorwaarden is voldaan: 

1) Een persoon werkt in zijn/haar 
eigen onderneming, 
beroepspraktijk of 
landbouwbedrijf met als doel 
winst te maken, zelfs als de 
onderneming er niet in slaagt 
om winst te maken 

2) Een persoon investeert tijd in de 
exploitatie van een 
onderneming, beroepspraktijk 
of landbouwonderneming, ook 
indien er geen verkopen werden 
gerealiseerd, geen diensten 
werden geleverd of niets werd 
geproduceerd (bijvoorbeeld een 
landbouwer die zich bezig houdt 
met het onderhoud van de 
boerderij, een architect die aan 
het wachten is op een klant in 
zijn/haar kantoor; een visser die 
zijn boot of netten herstelt voor 
toekomstige werkzaamheden, 
een persoon die deelneemt aan 
een conventie of seminar) 

3) Een persoon bevindt zich in de 
fase van het opzetten van een 
onderneming, landbouwbedrijf 
of beroepspraktijk; hieronder 

moederschaps- of vaderschapsverlof) moeten worden beschouwd als 
‘inactieven’, tenzij ze reeds als ‘werklozen’ zijn geregistreerd; in dit geval krijgt 
deze status prioriteit. 
Mensen in gesubsidieerde tewerkstelling worden beschouwd als ‘werkenden’. 
Dit moet begrepen worden als tewerkstellingsstimulansen volgens de definities 
van de Labour market policy database LMP (§68-§71):  
Tewerkstellingsstimulansen (categorie 4) omvatten maatregelen die de 
aanwerving faciliteert van werklozen en andere doelgroepen, of die bijdragen 
tot het verder verzekeren van de tewerkstelling van personen die dreigen hun 
job te verliezen. Tewerkstellingsstimulansen verwijzen naar subsidies voor jobs 
op de open arbeidsmarkt die ook zouden bestaan  of gecreëerd kunnen 
worden zonder publieke subsidies en die hopelijk blijven bestaan na het 
beëindigen van de subsidieperiode. De jobs die gesubsidieerd kunnen worden 
situeren zich gewoonlijk in de private sector, maar jobs in de publieke- en non-
profitsectoren komen ook in aanmerking en er is geen vereiste om een 
onderscheid te maken. Bij tewerkstellingsstimulansen vertegenwoordigen de 
publieke middelen een bijdrage in de arbeidskosten van de tewerkgestelde 
persoon en doorgaans wordt het grootste deel van de arbeidskosten door de 
werkgever betaald. Dit sluit evenwel niet uit dat er gevallen zijn waar alle 
kosten gedurende een beperkte periode volledig met de publieke middelen 
worden betaald. 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF  

De (werk)status wordt bepaald op de dag waarop betrokkene in het ESF-
project stapt 
 
 
 
Eurostat: arbeidskrachten, beroepsbevolking, werkenden, werkzame personen: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Employment_statistics/nl 
De arbeidskrachten die deel uitmaken van de beroepsbevolking omvatten werkenden en 
werklozen. De EU-arbeidskrachtenenquête definieert werkzame personen als personen 
van 15 jaar en ouder die gedurende de referentieweek hebben gewerkt, ook al is het 
maar één uur per week, voor loon, winst of verhoging van het gezinsinkomen. De 
beroepsbevolking omvat ook mensen die niet aan het werk waren, maar wel een baan of 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/nl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/nl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_force
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Economically_active_population/nl


valt het aankopen of installeren 
van uitrusting (apparatuur), en 
het bestellen van voorraden in 
voorbereiding van het openen 
van een nieuwe onderneming. 
Een niet betaald familielid 
wordt beschouwd als werkend 
als het werk rechtstreeks 
bijdraagt tot een onderneming, 
landbouwbedrijf of 
beroepspraktijk die eigendom is 
van of geëxploiteerd wordt door 
een aanverwant lid van 
hetzelfde gezin.    

 

zelfstandige activiteit hadden waarvan zij tijdelijk afwezig waren, bijvoorbeeld wegens 
ziekte, vakantie, arbeidsconflict, onderwijs of opleiding. 

6 Jonger dan 25 jaar De leeftijd van de deelnemer wordt 
berekend aan de hand van de 
geboortedatum en vastgesteld op basis 
van de datum waarop hij/zij in het ESF-
project stapt 

 

7 Ouder dan 54 jaar De leeftijd van de deelnemer wordt 
berekend aan de hand van de 
geboortedatum en vastgesteld op basis 
van de datum waarop hij/zij in het ESF-
project stapt 

(maw deelnemer moet 55ste verjaardag achter de rug hebben op moment dat 
hij/zij start met deelname aan project) 

8 Ouder dan 54 jaar die 
werkloos zijn, met 
inbegrip van langdurig 
werklozen, of die inactief 
zijn en geen onderwijs of 
opleiding volgen 

‘Ouder dan 54’ wordt gedefinieerd zoals 
in de indicator ‘ouder dan 54 jaar’ 
waarvan de indicator ‘ouder dan 54 jaar 
die werkloos zijn, met inbegrip van 
langdurig werklozen of inactieven die 
geen onderwijs of opleiding volgen’ een 
subgroep is. 
‘Werklozen met inbegrip van langdurig 

 



werklozen of inactieven die geen 
onderwijs of opleiding volgen’ worden 
respectievelijk gedefinieerd als in de 
indicatoren ‘Werklozen, onder wie 
langdurig werklozen’ en ‘inactieven die 
geen onderwijs of opleiding volgen’   

9 Met primair (ISCED 1) of 
lager voortgezet 
onderwijs (ISCED 2) 

ISCED niveau 1 – Primair onderwijs 
Kenmerkend voor programma’s op het 
niveau van ISCED 1of primair onderwijs, 
is dat ze ontworpen zijn om studenten 
te voorzien van basisvaardigheden 
inzake lezen, schrijven en rekenen (met 
name geletterdheid en 
rekenvaardigheid) en om een stevige 
basis te leggen voor het (aan)leren en 
begrijpen van de centrale/belangrijkste  
kennisdomeinen, persoonlijke en sociale 
ontwikkeling, in voorbereiding op het 
lager voortgezet onderwijs. Het focust 
op het leren op een basisniveau qua 
complexiteit met weinig of geen 
specialisatie. Kenmerkend is dat leeftijd 
de enige toegangsvereiste is voor dit 
niveau. De gebruikelijke of wettelijke 
toegangsleeftijd is gewoonlijk niet 
jonger dan 5 en niet ouder dan 7 jaar. 
Voor leerlingen duurt het primair 
onderwijs doorgaans tot de leeftijd van 
10 tot 12 jaar. 
 
ISCED niveau 2 – Lager voortgezet 
onderwijsprogramma’s op ISCED niveau 
2, of lager voortgezet onderwijs zijn 

De ISCED-classificatie wordt als volgt toegepast door het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming m.b.t. de onderwijsprogramma's van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013: 

ISCED 1 - Lager onderwijs: 

• gewoon lager onderwijs 

• buitengewoon lager onderwijs 

• basiseducatie 
 
ISCED 2 - Lager secundair onderwijs: 

• gewoon secundair:   
o 1ste graad SO 
o basiseducatie 

• buitengewoon secundair onderwijs:  
o buso OV4 1ste graad 
o buso OV3 
o buso OV1 & OV2 

• secundair volwassenenonderwijs 

• onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 
 
 
 
 
 
 



doorgaans ontworpen om verder te 
bouwen op de leeruitkomsten 
(leerresultaten) van het ISCED niveau 1. 
Gewoonlijk bestaat de 
onderwijsdoelstelling erin om de 
grondslag te leggen voor levenslang 
leren en algemene  ontwikkeling, 
waarop onderwijsstelsels systematisch 
verder kunnen bouwen. Sommige 
onderwijsstelsels kunnen al 
beroepsopleidingsprogramma’s op 
ISCED niveau 2 aanbieden om 
individuen te voorzien van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de 
arbeidsmarkt( tewerkstelling).  
Programma’s op dit niveau worden 
gewoonlijk opgezet rond een meer 
onderwerp-gericht curriculum, waarbij 
theoretische concepten worden 
geïntroduceerd over een breed scala 
aan onderwerpen. Voor leerlingen start 
het ISCED 2-niveau na 4 tot 7 jaar 
onderwijs in ISCED niveau 1. Daarbij is 
een tijdspanne van 6 jaar ISCED niveau 
1 de meest voorkomende duur. 
Kenmerkend is dat leerlingen tot ISCED 
niveau 2 toetreden tussen de leeftijd 
van 10 en 13 (het vaakst op 12 jaar). 
Indien een programma de ISCED niveaus 
1 en 2 omvat, dan spreken we vaak van 
elementair onderwijs of basisschool 
(fase twee/bovengraden)  

 
 

Bron EU definities: ISCED 2011  
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-
19_ISCED_EN.pdf. De formulering in cursief is identiek aan de definitie van UNESCO.  

 
 
 
Deelnemers die in een ESF-project stappen moeten maar eenmaal geteld 
worden, op het hoogste ISCED-niveau waarvoor de deelnemer geslaagd is, 
behalve voor deelnemers die het ISCED-niveau 1 en 2 nog niet voltooid hebben 
en nog onder de leerplicht vallen. 
(De onderwijsverworvenheid) het (bereikte) onderwijsniveau wordt bepaald 
op de datum waarop de deelnemer in het ESF-project stapt 
 
 
 
 

10 Met hoger middelbaar ISCED niveau 3 – Hoger middelbaar Source: ISCED 2011  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf


(ISCED 3) of 
postsecundair onderwijs 
(ISCED 4) 

onderwijsprogramma’s op ISCED niveau 
3, of hoger middelbaar onderwijs zijn 
doorgaans ontworpen om het secundair 
onderwijs af te werken in voorbereiding 
van hoger onderwijs, of om te voorzien 
in vaardigheden die relevant zijn voor 
de arbeidsmarkt (tewerkstelling), of 
voor beide. Programma’s op dit niveau 
bieden studenten een meer gevarieerd, 
gespecialiseerd en diepgaander 
onderwijs (onderricht) dan 
programma’s op ISCED niveau 2. Ze zijn 
meer gedifferentieerd, met een groter 
scala aan keuzemogelijkheden en 
richtingen. Voor leerlingen start het 
ISCED niveau 3 na 8 tot 11 jaar 
onderwijs sinds het begin van ISCED 
niveau 1. Kenmerkend is dat leerlingen 
tot dit niveau toetreden tussen de 
leeftijd van 14 en 16. ISCED niveau 3-
programma’s eindigen gewoonlijk 12 
tot 13 jaar na het aanvangen van ISCED 
niveau 1 (of rond de leeftijd van 18), 
waarbij 12 jaar de meest voorkomende 
cumulatieve looptijd is. 
ISCED niveau 4 – Postsecundair niet 
hoger onderwijs. Postsecundair niet 
hoger onderwijs voorziet in 
leerervaringen die bouwen op secundair 
onderwijs en die voorbereiden op het 
toetreden tot de arbeidsmarkt maar ook 
op het hoger onderwijs. Het doel is dat 
men kennis, vaardigheden en 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-
19_ISCED_EN.pdf. De formulering in cursief is identiek aan de definitie van UNESCO 
 
Deelnemers die in een ESF-project stappen moeten maar eenmaal geteld 
worden, op het hoogste ISCED-niveau waarvoor de deelnemer geslaagd is. 
De onderwijsverworvenheid) het (bereikte) onderwijsniveau wordt bepaald op 
de datum waarop de deelnemer in het ESF-project stapt 
 
 

De ISCED-classificatie wordt als volgt toegepast door het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming m.b.t. de onderwijsprogramma's van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013: 

ISCED 3 - hoger secundair onderwijs: 

• gewoon secundair:  
o 2de graad ASO & KSO 
o 1ste en 2de jaar 3de graad ASO & KSO 
o 2de graad TSO & BSO 
o 1ste & 2de jaar 3de graad TSO & BSO 

• Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

• Syntra Vlaanderen: leertijdopleidingen 

• buitengewoon secundair onderwijs:  
o buso OV4 2de graad ASO & KSO 
o buso OV4 1ste jaar en 2de jaar 3de graad ASO & KSO 
o buso OV4 1ste jaar en 2de jaar 3de graad TSO & BSO 
o buso OV4 3de jaar 3de graad 

• secundair volwassenenonderwijs 
ISCED 4 - post secundair niet hoger onderwijs: 

• 3de jaar 3de graad ASO & KSO 

• se-n-se (KSO & TSO) 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf


competenties verwerft op een niveau 
dat lager is dan het complexe niveau 
dat kenmerkend is voor het hoger 
onderwijs. Kenmerkend is dat 
programma’s op ISCED niveau 4 of 
postsecundair niet hoger onderwijs 
ontworpen zijn om individuen die ISCED 
niveau 3 hebben afgewerkt te voorzien 
van (niet-hoger onderwijs)kwalificaties 
die ze nodig hebben om over te gaan 
naar het hoger onderwijs of om toegang 
te krijgen tot de arbeidsmarkt 
(tewerkstelling) wanneer hun ISCED 
niveau 3-kwalificatie deze toegang niet 
verleent. Afgestudeerden van algemene 
ISCED niveau 3-programma’s, 
bijvoorbeeld, kunnen ervoor kiezen om 
een niet-hoger onderwijs 
beroepskwalificatie af te werken; of 
afgestudeerden van ISCED niveau 3-
beroepsopleidingsprogramma’s kunnen 
ervoor kiezen om hun kwalificatieniveau 
te verhogen of verder te specialiseren. 
Gelet de complexiteit van hun inhoud 
kunnen ISCED niveau 4-programma’s 
niet beschouwd worden als hoger 
onderwijsprogramma’s, hoewel ze 
duidelijk postsecundaire programma’s 
zijn. Het afwerken van een ISCED niveau 
3-programma is vereist om toe te 
treden tot ISCED niveau 4-programma’s. 
Gewoonlijk zijn programma’s op dit 
niveau ontworpen om direct tot de 

• 4de graad BSO 

• secundair volwassenenonderwijs 

• ondernemersopleiding Syntra 
 



arbeidsmarkt te kunnen toetreden. In 
sommige onderwijsstelsels bestaan er 
ook algemene programma’s op dit 
niveau.     

11 Met hoger onderwijs 
((ISCED 5 tot en met 8) 

ISCED niveaus 5-8 – hoger onderwijs 
korte cyclus, bachelor, master, 
doctoraat of equivalent onderwijs. 
Programma’s op ISCED niveau 5 of 
hoger onderwijs korte type, zijn vaak 
ontworpen om deelnemers te voorzien 
van professionele kennis, vaardigheden 
en competenties. Kenmerkend is dat ze 
praktijkgericht en beroepsspecifiek zijn 
en studenten voorbereiden om tot de 
arbeidsmarkt toe te treden. 
Programma’s kunnen evenwel ook het 
pad voorbereiden voor andere 
programma’s van hoger onderwijs. 
Academische hoger 
onderwijsprogramma’s onder het 
niveau van bachelor of equivalent 
worden eveneens geclassificeerd als 
ISCED niveau 5. Toegang tot ISCED 
niveau 5-programma’s vereist dat men 
succesvol ISCED niveau 3 of 4 met 
toegang tot hoger onderwijs heeft 
afgerond. Programma’s op ISCED niveau 
5 hebben een meer complexe inhoud 
dan programma’s in ISCED niveaus 3 en 
4, maar ze zijn korter en gewoonlijk 
minder theoretisch georiënteerd dan 
programma’s op ISCED niveau 6. 
Programma’s op ISCED niveau 6, of 

Source: ISCED 2011  
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-
19_ISCED_EN.pdf.  
De formulering in cursief is identiek aan de definitie van UNESCO 

 
Deelnemers die in een ESF-project stappen moeten maar eenmaal geteld 
worden, op het hoogste ISCED-niveau waarvoor de deelnemer geslaagd is. 
Het bereikte onderwijsniveau wordt bepaald op de datum waarop de 
deelnemer in het ESF-project stapt 
 
De ISCED-classificatie wordt als volgt toegepast door het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming m.b.t. de onderwijsprogramma's van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013: 

ISCED 5 - hoger onderwijs - korte cyclus: 

• hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs 

• hbo 5 - verpleegkunde 
ISCED 6 - hoger onderwijs - bachelor opleidingen of equivalent: 

• professioneel gerichte bachelor 

• academisch gerichte bachelor 

• bachelor na bachelor 

• specifieke lerarenopleidingen 
ISCED 7 - hoger onderwijs - master opleidingen of equivalent: 

• master 

• master na master 

• master na professionele bachelor 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf


bachelor of equivalent, zijn vaak 
ontworpen om deelnemers te voorzien 
van academische en/of beroepskennis, -
vaardigheden en –competenties, die 
leiden tot een eerstegraads of 
equivalente kwalificatie. Kenmerkend 
voor programma’s op dit niveau is dat 
ze een theoretische basis hebben maar 
kunnen ook praktische componenten 
bevatten en ze zijn mee met de meest 
recente research en/of de beste 
beroepspraktijken. Ze worden 
traditioneel aangeboden door 
universiteiten en vergelijkbare 
instellingen voor hoger onderwijs. 
Toegang tot deze programma’s vereist 
dat men succesvol een ISCED niveau 3 o 
4-programma met toegang tot hoger 
onderwijs heeft afgerond. Toegang tot 
onderwijsprogramma’s op dit niveau 
kan afhangen van de vakkeuze en/of 
van de graden die men behaalde in het 
ISCED niveau 3 en/of 4. 
Programma’s op ISCED niveau 7, of 
master of equivalent, zijn vaak 
ontworpen om deelnemers de voorzien 
van gevorderde academische en of 
beroepskennis, -vaardigheden en –
competenties, die leiden tot een 
tweedegraads of equivalente 
kwalificatie. Programma’s op dit niveau 
kunnen een substantiële 
onderzoekscomponent hebben, maar 

ISCED 8 - doctoraten: 

• doctoraten 
 
De Nederlandstalige studenten van de Koninklijke Militaire School, de 

Protestantse Theologische Faculteit Brussel, het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde, de Evangelische Theologische Faculteit, de Vlerick Management 

School, Antwerpen Management School, Continental Seminary, Europa 

College, Flanders Business School, von Karmen Instituut, inno.com Vesalius 

College en de Open Universiteit zijn opgenomen in de gegevens van het hoger 

onderwijs.  

Andere opleidingen, zoals het deeltijds kunstonderwijs en beroepsopleidingen 

georganiseerd door de VDAB, worden in internationale context niet 

opgenomen. 

 



leiden nog niet tot het toekennen van 
een doctoraatskwalificatie. 
Programma’s op niveau ISCED 8, of 
doctoraat of equivalent, zijn in de eerste 
plaats ontworpen om tot een 
gevorderde onderzoekskwalificatie te 
leiden. Programma’s op dit niveau 
worden gewijd aan gevorderde studie 
en originele research en worden 
doorgaans enkel aangeboden door 
onderzoeksgerichte instellingen van 
hoger onderwijs zoals universiteiten.       

12 Deelnemers uit 
huishoudens waarin 
niemand werk heeft 

Huishoudens waarin niemand werk 
heeft bestaan alleen maar uit personen 
die ofwel geen werk hebben ofwel 
inactief zijn. 
‘Werkenden’ wordt gedefinieerd zoals 
in de indicator ‘Werkenden, onder wie 
zelfstandigen’. 
‘Inactieven’ wordt gedefinieerd zoals in 
de indicator ‘Inactieven’ 
Een huishouden wordt gedefinieerd als 
een huishoudeenheid of, in de praktijk, 
als een sociale eenheid: 

• met gemeenschappelijke 
afspraken/regelingen 

• die huishouduitgaven of 
dagelijkse noden deelt 

• in een gedeelde 
gemeenschappelijke 
woonplaats.  

Een huishouden omvat ofwel een 
alleenstaande persoon ofwel een groep 

Source: Eurostat, Household – social statistics  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Household_-
_social_statistics. De formulering in cursief is identiek aan de definitie van Eurostat – 
sociale statistieken.  

 
Worden niet als huishoudens geïnterpreteerd: collectieve huishoudens of 
institutionele huishoudens (als tegengestelde van private huishoudens). Dat 
zijn bijvoorbeeld: ziekenhuizen, rusthuizen, woon-zorgcentra, gevangenissen, 
legerkazernes, religieuze instellingen, pensions en accommodatie voor 
werkenden … 
 
De huishoudsituatie wordt bepaald op de datum van intrede in het project. Dit 
kan de huidige huishoudsituatie zijn, of, indien niet beschikbaar, de status van 
het jaar voorafgaand aan de datum waarop de deelnemer in het project stapt.  
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Household_-_social_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Household_-_social_statistics


mensen, niet noodzakelijkerwijs 
verwant aan elkaar, die op hetzelfde 
adres wonen en samen een huishouden 
vormen, bijvoorbeeld minstens eenmaal 
per dag samen eten of samen een 
leefruimte of zitplaats delen.   

13 Deelnemers uit 
huishoudens met 
afhankelijke kinderen 
waarin niemand werk 
heeft 

‘Werklozen’ en ‘huishoudens’ worden 
gedefinieerd zoals in de indicator 
‘Deelnemers uit huishoudens waarin 
niemand werk heeft’ waarvan de 
indicator ‘Deelnemers uit huishoudens 
met afhankelijke kinderen waarin 
niemand werk heeft’ een subgroep is. 
Afhankelijke kinderen verwijst naar 
individuen van 0 tot 17 jaar en van 18-
24 jaar indien ze inactief zijn en bij 
minstens één van de ouders leven.  

Bron: Eurostat, EU-SILC http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Dependent_children  
De formulering in cursief is identiek aan de definitie van EU-SILC.  
 
De leeftijd wordt berekend op basis van de geboortedatum en bepaald op de 
dag dat de deelnemer in het project stapt. 
De huishoudsituatie wordt bepaald op de datum van intreden in het project. 
Dit kan de huidige huishoudsituatie zijn, of, indien niet beschikbaar, de status 
van het jaar voorafgaand aan de datum van intrede in het project.  
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren. 

14 Deelnemers uit 
eenoudergezinnen met  
afhankelijke kinderen 

De indicator hiernaast is niet helemaal 
nauwkeurig vertaald uit het Engels. 
Correct is volgende omschrijving: 
‘Deelnemers uit huishoudens van 
alleenstaande volwassen ouders met 
afhankelijke kinderen.  
Een volwassene is een persoon ouder 
dan 18. 
Huishouden wordt gedefinieerd zoals in 
de indicator ‘Deelnemers uit 
huishoudens waarin niemand werk 
heeft’. 
‘Afhankelijke kinderen’ wordt 
gedefinieerd zoals in de indicator 
‘Deelnemers uit huishoudens met 
afhankelijke kinderen waarin niemand 

De leeftijd van de deelnemer wordt berekend op basis van de geboortedatum 
en bepaald op de dag dat de deelnemer in het project stapt.  
De huishoudsituatie wordt bepaald op de datum van intreden in het project. 
Dit kan de huidige huishoudsituatie zijn, of, indien niet beschikbaar, de status 
van het jaar voorafgaand aan de datum van intrede in het project.  
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren. 



werk heeft’. 

15 Migranten, deelnemers 
met een buitenlandse 
achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals 
de Roma) 

Personen die niet de nationaliteit 
bezitten (van het land waar ze wonen) 
en permanent in het land wonen, 
personen met een buitenlandse 
achtergrond of onderdanen die tot een 
minderheid behoren (volgens de 
nationale definities) 

Bron: LMP  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF 
De formulering in cursief is identiek aan de LMP definitie.  

 
De definities van personen met een migratie-achtergrond en van onderdanen 
die tot een minderheid behoren zijn vrij uiteenlopend in de lidstaten van de 
EU. 
VDAB definieert allochtonen (sinds 1/1/2008) als volgt:  
De VDAB krijgt via het Rijksregister toegang tot de nationaliteitsgegevens van 
werkzoekenden. Personen waarvan de (vorige) nationaliteit niet behoort tot 
de EU-27 + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland, worden 
beschouwd als personen van allochtone origine. 
 
 
Indien er geen nationale definitie bestaat voor ‘onderdanen die tot een 
minderheid behoren’ worden lidstaten uitgenodigd om de werkdefinities te 
hanteren van de Evaluatie van ESF-steun voor het verbeteren van de toegang 
tot de arbeidsmarkt en sociale inclusie van migranten en etnische 
minderheden. (Eindrapport tabel 1.5). 
Indien er geen nationale definitie bestaat voor ‘personen met een 
buitenlandse achtergrond’ moet de term begrepen worden in lijn met de 
volgende internationale aanbeveling (UNECE, 2006; §398): personen met een 
buitenlandse achtergrond zijn ‘… die personen van wie de ouders geboren zijn 
in een ander land. De personen in deze groep kunnen al dan niet rechtstreeks 
deel uitmaken van een internationale migratie’ zoals geciteerd in het Eurostat 
Working Paper ‘Fewer, older and multicultural? Projections of the EU 
populations by foreign/national background’ (p. 6-7).‘Internationale 
migranten’ zijn personen die in het buitenland geboren zijn, ongeacht de plaats 
waar een of beide ouders geboren zijn en waarvan de beide ouders in het land 
geboren zijn; 2/ personen die in 
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren  
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF


16 Deelnemers met een 
handicap 

‘Deelnemers met een handicap’ zijn 
personen die als zodanig geregistreerd 
zijn in overeenstemming met de 
nationale definities  

Bron: LMP http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-
002-EN.PDF.  
De formulering in cursief is identiek aan de LMP definitie.  

Arbeidsgehandicapten worden als volgt gedefinieerd door de VDAB (sinds 
1/2/2009): 
De kansengroep bestaat uit de personen/werkzoekenden die voldoen aan één 
van de 7 criteria zoals opgenomen in  
het BVR van 18 juli 2008: 
1. Erkend zijn door het VAPH 
2. Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon 
onderwijs 
behaald hebben 
3. Recht hebben op een inkomensvervangende- of een 
integratietegemoetkoming 
4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende  
arbeidsongeschiktheid 
5. Recht hebben op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of 
recht hebben  
op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap 
6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen 
7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende diensten of artsen; 
 
 
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren 

17 Andere kansarmen ‘Andere kansarmen’ verwijst naar elke 
achterstelling die niet gedekt is door de 
voorgaande indicatoren  

Deze indicator verwijst naar allerlei types van kansarme deelnemers, zoals 
mensen die geconfronteerd worden met sociale uitsluiting.  
Een voorbeeld van het soort deelnemer dat onder deze indicator kan worden 
geregistreerd is een deelnemer met een ISCED niveau 0 (wat betekent dat 
ISCED niveau 1 niet met succes werd beëindigd) die ouder is dan de leeftijd die 
men gewoonlijk heeft bij het afronden van het ISCED 1 niveau (gewoonlijk 
leeftijd van 10-12 jaar). 
Andere voorbeelden zijn ex-veroordeelden, drugsverslaafden … 
Indien de data voor dakloos en verblijfplaats enkel voor een representatief 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF


staal van deelnemers worden verzameld en gerapporteerd in de AIR2016 
(Jaarverslag over de uitvoering), dan mogen deelnemers die dakloos zijn of van 
het platteland komen niet meegerekend worden onder de gemeenschappelijke 
indicator ‘andere kansarmen’. 
Indien deze data verzameld worden voor alle deelnemers gedurende een 
volledig jaar, dan wordt aanbevolen dat ‘daklozen of mensen die van de 
woningmarkt uitgesloten zijn’ onder deze indicator worden gerapporteerd. 
Deelnemers van het platteland mogen enkel als kansarmen worden 
beschouwd indien wonen op het platteland op nationaal niveau als een type 
van kansarmoede wordt beschouwd.  
Types van kansarmoede gerelateerd aan gender, arbeidsmarktstatus, zoals 
langdurig werkloos, leeftijd of behaald onderwijsniveau van minstens ISCED 
niveau 1 zitten vervat in de gemeenschappelijke indicatoren en mogen niet 
onder deze indicator worden geteld. 
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren. 

18 Daklozen of mensen die 
van de woningmarkt 
uitgesloten zijn 

Personen die gedefinieerd worden als 
dakloos of uitgesloten van de 
woningmarkt volgens de nationale 
definities. 

Data onder deze indicator moeten enkel gerapporteerd worden in het jaar 
2017. 
Volwassenen die bij hun ouders wonen mogen niet onder deze indicator 
worden geregistreerd tenzij ze dakloos zijn of in onzekere of ongeschikte 
huisvesting wonen. 
Indien er geen nationale definitie is van ‘daklozen of mensen die van de 
woningmarkt uitgesloten zijn’ dan moet de ETHOS-definitie (Europese 
typologie van thuisloosheid en sociale uitsluiting op vlak van wonen) 
gehanteerd worden, die afgeleid is van de fysieke, sociale en wettelijke 
interpretatie van wat een (t)huis betekent. Het classificeert de volgende 4 
leefomstandigheden die een  toestand van dakloos zijn of extreme vormen van 
uitsluiting van de woningmarkt aangeven: 

1. dakloos zijn (mensen die in primitieve omstandigheden leven, in een 
openbare ruimte of op straat, en mensen die in noodopvang leven) 

2. thuisloos zijn (mensen in een verblijf voor daklozen, in vluchthuizen 
voor vrouwen, in opvangfaciliteiten voor migranten/asielzoekers, 
mensen die in een strafinrichting of medische voorziening verblijven) 

3. onzekere huisvesting (mensen met een onzekere huurregeling, onder 



bedreiging van uitzetting of geweld of mensen die tijdelijk bij familie of 
vrienden verblijven), en 

4. ongeschikte huisvesting (leven in een woning in slechte conditie, niet-
conventionele woonplaatsen zoals caravans of kraakpanden zonder 
toegang tot nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit of gas of in 
situaties van extreem overbevolkte  woningen). 

(H. Frazer, E. Marlier and I. Nicaise: A Social Inclusion Roadmap for Europe 2020. 
Garant, 2010, as cited in Commission Staff Working Document "Confronting 
Homelessness in the European Union" SWD(2013) 42 final) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=en 

 
Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren  

19 Deelnemers van het 
platteland 

Hieronder verstaan we personen die 
wonen in dun bevolkte gebieden 
volgens de urbanisatiegraad (DEGURBA 
categorie 3) 
Dun bevolkte gebieden betekent dat 
meer dan 50% van de bevolking in 
gebieden waar de bevolkingsdichtheid 
per km² als landelijk wordt beschouwd  

Bron:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology  
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_
DG_REGIO.zip  (DEGURBA methodology)  

Gegevens onder deze indicator moeten enkel gerapporteerd worden in het 
jaar 2017. 
 
De gegevens worden verzameld op het niveau van een lokale administratieve 
eenheid niveau 2 (lokale administratie/gemeente). De DEGURBA categorie 3 
wordt vastgesteld volgens 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGUR
BA 

tabellen onder hoofding ‘voor referentiejaar 2012’.  
 

Personen kunnen verschillende types van kansarmoede combineren 
 
 

20 Aantal projecten dat 
volledig of gedeeltelijk 
door sociale partners of 
niet-gouvernementele 
organisaties wordt 

‘Sociale partner’ is een term die in 
Europa in het algemeen gebruikt wordt 
om te verwijzen naar 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werkenden (werkgeversorganisaties en 

Bron: Eurofound  
http://www.old.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/
europeansocialpartners.htm 
NGO Global Network  
http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=en
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
http://www.old.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialpartners.htm
http://www.old.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialpartners.htm
http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html


uitgevoerd vakbonden)). 
Een niet-gouvernementele organisatie 
(ngo) is elke non-profit, vrijwillige 
burgergroep die georganiseerd is op een 
lokaal, nationaal of internationaal 
niveau. Taakgericht en gestuurd door 
mensen met een gemeenschappelijk 
belang, voeren ngo’s een 
verscheidenheid aan diensten en 
humanitaire taken uit, ze brengen 
bezorgdheden van burgers aan bij de 
overheid, ze bepleiten en monitoren 
beleidsmaatregelen en ze moedigen 
deelname aan het beleid aan via het 
verstrekken van informatie. 
 
Een project wordt ‘gedeeltelijk 
uitgevoerd’ door sociale partners of 
ngo’s wanneer sociale partners of ngo’s 
tot de finale begunstigden behoren, 
tussen ook nog andere soorten 
begunstigden.    

Commentaar:  
De formulering in cursief is identiek aan die van de definities van Eurofound and NGO 
Global Network (eigenlijk een vertaling) 

 
Deze indicator omvat begunstigden die projecten initiëren en uitvoeren zoals 
gedefinieerd in artikel 2 (10) CPR 

21 Aantal projecten dat op 
duurzame participatie en 
vooruitgang van vrouwen 
op de arbeidsmarkt 
gericht is 

Projecten die als doel hebben de 
duurzame participatie en vooruitgang 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
vergroten en aldus de feminisering van 
armoede te bestrijden, de 
gendersegregatie te verkleinen, 
genderstereotypen op de arbeidsmarkt 
en in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden, en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
iedereen alsook een gelijke verdeling 

Bron:  
ESF-Verordening (EC) Nr 1304/2013, Art. 7, Bevordering van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen  
De formulering in cursief is identiek aan die van de ESF-Verordening 



van zorgtaken tussen vrouwen en 
mannen te  bevorderen.  

22 Aantal projecten dat 
gericht is op 
overheidsadministraties 
of overheidsdiensten op 
nationaal, regionaal of 
lokaal niveau 

ESF-steun voor de versterking van de 
institutionele capaciteit en de efficiëntie 
van de  overheidsadministratie en 
overheidsdiensten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau. 

Bron: ESF-Verordening (EC) Nr 1304/2013, Art. 3.1.(d)  

 
Het aantal projecten dat als doel heeft steun te geven in deze domeinen moet 
worden bijgehouden. 
 
‘Overheidsadministratie’ is elke openbare of private instantie die een publieke 
dienst verstrekt. Dit is relevant voor sommige lidstaten omdat er diensten 
kunnen bestaan die de overheid heeft uitbesteed aan grote private of semi-
publieke dienstverleners- meer bepaald private instanties met een openbare 
functie.  

23 Aantal ondersteunde 
micro-, kleine en 
middelgrote 
ondernemingen 
(waaronder coöperatieve 
ondernemingen en 
ondernemingen binnen 
de sociale economie) 

Aantal micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen die worden 
ondersteund, met inbegrip van sociale 
ondernemingen. 
Als onderneming wordt beschouwd 
iedere eenheid, ongeacht haar 
rechtsvorm, die een economische 
activiteit uitoefent.   
Aantal werkzame personen en  
financiële drempels ter bepaling van de 
categorieën ondernemingen: 

1. tot de categorie van kleine, 
middelgrote en micro-
ondernemingen (KMO’s) 
behoren ondernemingen waar 
minder dan 250 personen 
werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen euro of 
het  jaarlijkse balanstotaal 43 
miljoen euro niet overschrijdt.  

Bron: Commissie Aanbeveling van of 6 mei 2003 over de definitie van micro, kleine en 
middelgrote ondernemingen (2003/361/EC)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML 
  
De formulering in cursief is identiek aan de Commissie Aanbeveling.  
 
Alleen KMO’s die rechtstreeks voordeel halen uit de steun moeten worden 
opgenomen onder deze indicator, die doorgaans KMO’s uitsluit die 
begunstigden zijn in de zin van art 2 CPR. 
Onder een entiteit die bezig is met een economische activiteit verstaan we ook 
coöperatieve ondernemingen en sociale economiebedrijven.    

24 Inactieve deelnemers die Inactieve personen die ESF-steun Personen die zich nieuw hebben geregistreerd als werkzoekende bij de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML


na de deelname op zoek 
gaan naar werk 

hebben ontvangen en die na het 
verlaten van het ESF-project activiteiten 
uitvoeren die verband houden met het 
zoeken naar werk.  
‘Inactieven’ wordt gedefinieerd zoals in 
de indicator ‘inactieven’. 
‘Bezig met het zoeken naar werk’ moet 
begrepen worden als personen die 
gewoonlijk geen werk hebben, 
beschikbaar zijn voor werk en actief op 
zoek zijn naar werk zoals gedefinieerd in 
de indicator ‘Werklozen’ 
‘Na de deelname’ moet begrepen 
worden als binnen een termijn van 4 
weken nadat de deelnemer het ESF-
project heeft verlaten.    

publieke dienst voor arbeidsbemiddeling moeten altijd worden meegeteld, ook 
al zijn ze niet onmiddellijk beschikbaar voor werk. 
Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in werkstatus bij 
het verlaten van het ESF-project, in vergelijking met de situatie bij instap in het 
project (waar de deelnemer inactief, niet bezig was met het zoeken naar werk). 
 
 

25 Deelnemers die na de 
deelname 
onderwijs/opleiding 
volgen 

Personen die ESF-steun hebben 
ontvangen en die onderwijs (levenslang 
leren, formeel leren) of 
opleidingsactiviteiten (off-the-job/in-
the-job opleiding, beroepsopleiding …) 
volgen onmiddellijk na het verlaten van 
het ESF-project. 
‘Na de deelname’ moet begrepen 
worden als binnen een termijn van 4 
weken nadat de deelnemer het ESF-
project heeft verlaten  

Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de situatie bij het 
verlaten van het ESF-project, in vergelijking met de situatie bij instap in het 
project (waar de deelnemer geen onderwijs/opleiding volgde). 
Het is niet relevant welke de financieringsbron is van de vervolgopleiding .   

26 Deelnemers die na de 
deelname een 
kwalificatie behalen 

Personen die ESF-steun hebben 
ontvangen en die een kwalificatie 
hebben verworven bij het verlaten van 
het ESF-project 
Kwalificatie betekent een formeel 
resultaat van een assessment en 

Bron: Europese Commissie, European Qualifications Framework - 
https://ec.europa.eu/ploteus/glossary 
  
De formulering in cursief is (een zo letterlijk mogelijke vertaling van de definitie van/ 
identiek aan de EQF definitie.  
 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/glossary


valideringsproces dat behaald werd 
wanneer een bevoegde instantie 
vaststelt dat een individu leerresultaten 
behaald heeft binnen vastgestelde 
standaarden. 
‘Na de deelname’ moet begrepen 
worden als binnen een termijn van 4 
weken nadat de deelnemer het ESF-
project heeft verlaten 

Deze indicator kan verder worden opgesplitst volgens ISCED en EQF-niveau, 
waarbij het hoogst bereikte niveau wordt geregistreerd. 
Alleen kwalificaties die behaald werden als gevolg van een ESF-project moeten 
worden gerapporteerd. Ze moeten slechts eenmaal per deelnemer/project 
worden gerapporteerd. 
 
 

27 Deelnemers die na de 
deelname aan het werk 
zijn, met inbegrip van 
werk als zelfstandige 

Werkloze of inactieve personen die ESF-
steun hebben ontvangen en die 
onmiddellijk na het verlaten van het 
ESF-project aan het werk zijn, met 
inbegrip van werk als zelfstandige. 
Hierbij wordt ‘werklozen’ gedefinieerd 
zoals in de indicator ‘werklozen, onder 
wie  langdurig werklozen’. 
‘Inactieven’ wordt gedefinieerd zoals in 
de indicator ‘Inactieven’.  
‘Werkenden onder wie zelfstandigen’ 
wordt gedefinieerd zoals in de indicator 
‘Werkenden, onder wie zelfstandigen’. 
‘Na het verlaten’ moet begrepen 
worden als binnen een termijn van 4 
weken nadat de deelnemer het ESF-
project heeft verlaten 

 
 
 
 
Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de 
tewerkstellingsstatus bij het verlaten van het ESF-project, in vergelijking met 
de situatie bij instap in het project (waar de deelnemer werkloos of inactief 
was). 

28 Kansarme deelnemers die 
na de deelname op zoek 
gaan naar werk, 
onderwijs/opleiding 
volgen, een kwalificatie 
hebben behaald, aan het 
werk zijn, met inbegrip 

‘Kansarme deelnemers’ worden 
gedefinieerd zoals in de indicatoren: 

- ‘deelnemers uit huishoudens 
waarin niemand werk heeft’, 

- ‘deelnemers uit 
eenoudergezinnen met 
afhankelijke kinderen’ ‘(zie opm 

 



van werk als zelfstandige indicator 14) 
- Migranten, deelnemers met 

een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de 
Roma 

- Deelnemers met een handicap 
- Andere kansarmen 

 
‘op zoek naar werk’ wordt gedefinieerd 
zoals in de indicator ‘Inactieve 
deelnemers die na de deelname op 
zoek gaan naar werk’ 
‘onderwijs/opleiding’ wordt 
gedefinieerd zoals in de indicator 
‘deelnemers die na deelname 
onderwijs/opleiding volgen 
‘een kwalificatie behalen’ wordt 
gedefinieerd zoals in de indicator 
‘deelnemers die na de deelname een 
kwalificatie behalen’, 
‘Werk’ wordt gedefinieerd zoals in de 
indicator ‘Werkenden, onder wie 
zelfstandigen’ 
‘Na de deelname’ moet begrepen 
worden als binnen een termijn van 4 
weken nadat de deelnemer het ESF-
project heeft verlaten 

29 Deelnemers die zes 
maanden na de deelname 
aan het werk zijn, met 
inbegrip van werk als 

Werkloze en inactieve personen die 
ESF-steun ontvangen hebben en die 6 
maanden na het verlaten van het ESF-
project aan het werk zijn, met inbegrip 

Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de 
werk(gelegenheids)status 6 maanden na het verlaten van het project in 
vergelijking met de situatie bij instap in het project (waar de deelnemer 
werkloos of inactief was). 



zelfstandige van werk als zelfstandige  
‘Werklozen’ wordt gedefinieerd als in 
de indicator ‘Werklozen onder wie 
langdurig werklozen’ 
‘Inactieven’ wordt gedefinieerd als in de 
indicator ‘Inactieven’ 
‘Aan het werk, met inbegrip van werk 
als zelfstandige’ wordt gedefinieerd als 
in de indicator ‘werkenden, onder wie 
zelfstandigen’ 

30 Deelnemers wier 
arbeidsmarktsituatie zes 
maanden na de deelname 
verbeterd was 

 
Personen die werk hebben op het 
ogenblik dat ze startten in het ESF-
project en die, als gevolg van de steun 
de overgang maakten van precair naar 
stabiel werk, en/of van 
ondertewerkstelling naar voltijds werk, 
en/of naar een job overgestapt zijn 
waarvoor hogere 
competenties/vaardigheden/kwalificati
es vereist zijn, en/of promotie kregen 6 
maanden na het verlaten van het ESF-
project. 
Onder precair werk verstaan we 
‘tijdelijk werk’ en ‘arbeidsovereenkomst 
van beperkte duur’. Gelet op 
institutionele verschillen tussen 
lidstaten  beschrijven de concepten 
‘tijdelijk werk’ en ‘arbeidsovereenkomst 
van beperkte duur’ situaties die als 
gelijkaardig beschouwd kunnen worden 
in verschillende institutionele contexten. 
Werkenden met een 

Bron: Eurostat, LFS  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology 
  
(The wording in italics is identical to the LFS definition – bestaat enkel in het Engels)  
 
Competenties moeten we verstaan als het bewezen vermogen om kennis, 
vaardigheden en persoonlijke, sociale en/of methodologische bekwaamheden 
te gebruiken in werk- of studiesituaties en in professionele en persoonlijke 
ontwikkeling. In de context van het European Qualifications Framework wordt 
competentie omschreven in termen van verantwoordelijkheid en autonomie. 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_
internal_market/c11104_en.htm 
  
EQF framework: 
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97# 
 

‘Kwalificatie’ wordt gedefinieerd als in de indicator ‘Deelnemers die na de 
deelname een kwalificatie behalen’. 
 In overeenstemming met het Besluit van de Raad van 21 oktober 2010 
betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(2010/707/EU) richtsnoer 7: De lidstaten dienen de arbeidsmarktsegmentatie 
te bestrijden met maatregelen om onzeker werk, onvolledige werkgelegenheid 

en zwart werken tegen te gaan. 
http://eur-

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_en.htm
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:EN:PDF


arbeidsovereenkomst van beperkte duur 
zijn werkenden wiens hoofdbaan zal 
eindigen hetzij na een termijn die vooraf 
was bepaald, hetzij na termijn die 
vooraf niet was bepaald, maar in elk 
geval gedefinieerd werd door objectieve 
criteria, zoals het voltooien van een 
opdracht of van de termijn dat de 
werkende die men vervangt afwezig is.  
Ondertewerkstelling moet begrepen 
worden als onvrijwillig deeltijds werk. 
Dit geldt wanneer respondenten 
verklaren dat ze deeltijds werken omdat 
ze er niet in slagen voltijds werk te 
vinden. 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:EN:PDF 
  
  

Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de status 6 
maanden na het verlaten van het ESF-project in vergelijking met de situatie bij 
de instap in het project. 
 
 
 
 
 
   

31 Deelnemers ouder dan 54 
jaar die zes maanden na 
de deelname aan het 
werk zijn, met inbegrip 
van werk als zelfstandige 

‘Ouder dan 54 jaar’ wordt gedefinieerd 
zoals in de indicator ‘ouder dan 54 jaar’. 
‘Aan het werk zijn, met inbegrip van 
werk als zelfstandige’ wordt 
gedefinieerd als in de indicator 
‘Deelnemers die 6 maanden na de 
deelname aan het werk zijn, met 
inbegrip van werk als zelfstandige’, 
waarvan ‘Deelnemers ouder dan 54 jaar 
die zes maanden na de deelname aan 
het werk zijn, met inbegrip van werk als 
zelfstandige’ een subgroep is. 

Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de 
werk/tewerkstellingsstatus 6 maanden na het verlaten van het ESF-project in 
vergelijking met de situatie bij de instap in het project (waarbij de deelnemer 
toen werkloos of inactief was). 

32 Kansarme deelnemers die 
zes maanden na de 
deelname aan het werk 
zijn, met inbegrip van 
werk als zelfstandige 

Kansarme deelnemers die 6 maanden 
na het verlaten van het ESF-project aan 
het werk zijn, met inbegrip van werk als 
zelfstandige. 
‘Kansarme deelnemers’ worden 
gedefinieerd als in de indicatoren: 

 
 
 
 
 
Deze indicator moet begrepen worden als een verandering in de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:EN:PDF


- ‘Deelnemers uit huishoudens 
waarin niemand werk heeft’ 

- ‘Deelnemers uit 
eenoudergezinnen met 
afhankelijke kinderen’ 

- ‘migranten, , deelnemers met 
een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de 
Roma) 

- ‘deelnemers met een handicap’ 
- ‘andere kansarmen’ 

‘Aan het werk zijn, met inbegrip van 
werk als zelfstandige’ wordt 
gedefinieerd als in de indicator 
‘Deelnemers die zes maanden na de 
deelname aan het werk zijn, met 
inbegrip van werk als zelfstandige’, 
waarvan ‘Kansarme deelnemers die zes 
maanden na de deelname aan het werk 
zijn, met inbegrip van werk als 
zelfstandige’ een subgroep is. 

werk/tewerkstellingsstatus zes maanden na het verlaten van het ESF-project, 
ten opzichte van de situatie op het moment van intrede in het ESF-project 
(waarbij de deelnemer toen werkloos of inactief was) 

 

 


