
1 
 

Bijlage: Internationale standaardindeling van de beroepen1
 (op niveau 3 cijfers) 

Belangrijk: Gelieve enkel de codes bestaande uit 3 cijfers op het vragenformulier over te 
nemen! 
Er zijn 113 categorieën weergegeven; een opmerking die u kan helpen bij het terugvinden 
van de passende beroepscode voor de werknemers is dat de functies zijn gerangschikt in 
afnemende mate van complexiteit van de taken en kennisvereisten verbonden aan de functie: 
hoger kader en directie horen onder groep 1, personeelsleden behorend tot het middenkader 
zullen meestal onder groep 2 te classificeren zijn, enz … 
 

Groep 1: Managers 
 
11 Directeurs van grote ondernemingen 
 
112 Directeurs van grote ondernemingen 
 
12 Managers op administratief en commercieel gebied 
 
121 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief 
gebied 
122 Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en 
speur- en ontwikkelingswerk 
 
13 Managers op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten 
 
132 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de 
logistiek 
133 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
134 Managers op het gebied van professionele diensten 
 
14 Managers in het hotel en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied 
van andere diensten 
 
141 Hotel- en restaurantmanagers 
142 Managers in de detail- en groothandel 
143 Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 
 

Groep 2: Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen 
 
21 Wetenschappers en ingenieurs 
 
211 Natuur- en aardwetenschappers 
212 Wiskundigen, actuarissen en statistici 
213 Biowetenschappers 
214 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) 
215 Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 
216 Architecten, planologen, landmeters en designers 
 
22 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 
 
221 Artsen 
222 Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 
223 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
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225 Dierenartsen 
226 Andere specialisten op het gebied van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld 
tandartsen, apothekers, kinesisten, diëtisten, logopedisten, …) 
 
23 Onderwijsdeskundigen 
 
231 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 
232 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 
233 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 
234 Onderwijzers in het lager- en kleuteronderwijs 
235 Andere onderwijsdeskundigen (bijvoorbeeld leraren in het buitengewoon 
onderwijs, specialisten op het gebied van onderwijsmethoden, …) 
 
24 Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 
 
241 Specialisten op financieel gebied (bijvoorbeeld accountants, boekhoudkundig 
kaderpersoneel, financieel analisten, beleggingsadviseurs, …) 
242 Specialisten op het gebied van organisatie en bestuur (bijvoorbeeld 
beleidsadviseurs, specialisten op het gebied van personeelsopleidingen of 
personeelsontwikkeling, …) 
243 Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations 
 
25 Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie 
 
251 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten 
252 Databank- en netwerkspecialisten 
 
26 Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars 
 
261 Juristen 
262 Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren 
263 Specialisten in de sociale wetenschappen en menswetenschappen (bijvoorbeeld 
economen, sociologen, antropologen, historici, psychologen, …) 
264 Auteurs, journalisten en taalkundigen 
265 Scheppende en uitvoerende kunstenaars 
 

Groep 3: Technici en verwante beroepen 
 
31 Technici op het gebied van wetenschap en techniek 
 
311 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen 
312 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid 
313 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen 
314 Technici op het gebied van biowetenschappen 
315 Bestuurders en technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders 
 
32 Technici op het gebied van de gezondheidszorg 
 
321 Technici op medisch en farmaceutisch gebied 
322 Verpleegkundigen en assistent-vroedvrouwen 
323 Beoefenaars van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
324 Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 
325 Ander ondersteunend personeel op het gebied van de gezondheidszorg 
(bijvoorbeeld tandartsassistenten, medisch assistenten, …) 
 
 



33 Ondersteunend personeel op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 
 
331 Ondersteunend personeel op financieel en wiskundig gebied (bijvoorbeeld 
effecten- en valutahandelaars en –makelaars, adviseurs kredieten en leningen, 
boekhouders, taxateurs en schade-experts, …) 
332 Handelsvertegenwoordigers en inkopers 
333 Zakelijke dienstverleners (bijvoorbeeld expediteurs, organisatoren van 
conferenties en evenementen, arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers, 
makelaars en beheerders van onroerend goed, …) 
334 Administratieve secretaressen en gespecialiseerde secretaressen 
 
34 Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied 
 
341 Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied 
342 Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness 
343 Vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied 
 
35 Technici op het gebied van informatie en communicatietechnologie 
 
351 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en 
gebruikersondersteuning 
352 Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 

 
Groep 4: Administratief personeel 
 
41 Administratief medewerkers 
 
411 Administratief medewerkers, algemeen 
412 Secretariaatsmedewerkers, algemeen 
413 Typisten 
 
42 Klantenbediendend personeel 
 
421 Loketbedienden, incasseerders en dergelijke 
422 Klanteninformatieverstrekkers 
 
43 Administratief personeel in de boekhouding, financiën, loonadministratie en dergelijke en 
Magazijniers 
 
431 Administratief personeel in de boekhouding, financiën, loonadministratie en 
dergelijke 
432 Magazijniers en logistiek medewerkers 
 
44 Ander administratief personeel 
 
441 Ander administratief personeel (bijvoorbeeld bibliotheekmedewerkers, postboden 
en postsorteerders, medewerkers personeelsadministratie, codeurs, archief- en 
kopieermedewerkers, …) 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5: Dienstverlenend personeel en verkopers 
 
51 Medewerkers persoonlijke dienstverlening 
 
511 Reisbegeleiders, conducteurs, reisleiders en gidsen 
512 Koks 
513 Kelners en barmannen 
514 Kappers, schoonheidsspecialisten en dergelijke 
515 Toezichthouders van huishoudelijk personeel en conciërges 
516 Andere verleners van persoonlijke diensten (bijvoorbeeld 
begrafenisondernemers, dierenverzorgers, rijinstructeurs, astrologen, …) 
 
52 Verkopers 
 
521 Markthandelaars en straathandelaars (uitsluitend in voedingsmiddelen) 
522 Winkeliers en verkopers in winkels 
523 Kassiers en ticketverkopers 
524 Andere verkopers (bijvoorbeeld mannequins, demonstrateurs, huis-aanhuisverkopers, 
verkopers via telefoon, internet of callcenter, verkopers in eetgelegenheden, …) 
 
53 Verzorgend personeel 
 
531 Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke, 
onthaalmoeders en onderwijsassistenten 
532 Verzorgend personeel in de gezondheidszorg 
 
54 Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid 
 
541 Veiligheidspersoneel 
 

Groep 7: Ambachtslieden 
 
71 Bouwarbeiders, met uitzondering van elektriciens 
 
711 Bouwarbeiders ruwbouw 
712 Bouwarbeiders afwerking 
713 Schilders, reinigers van bouwwerken en dergelijke 
 
72 Metaalarbeiders, machinemonteurs en dergelijke 
 
721 Plaat- en constructiewerkers, metaalgieters en lassers en dergelijke 
722 Smeden, gereedschapsmakers en dergelijke 
723 Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen, vliegtuigmotoren, industriële en 
landbouwmachines en fietsen 
 
73 Ambachtslieden en drukkerijmedewerkers 
 
731 Ambachtslieden (bijvoorbeeld juweliers, pottenbakkers, glasblazers, …) 
732 Drukkerijmedewerkers 
 
74 Elektriciens en elektronici 
 
741 Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en leidingen 
742 Installateurs en reparateurs op het gebied van elektronica en informatie- en 
Communicatietechnologie 



 
75 Ambachtslieden in de voedingsindustrie, de houtbewerking, de kledingindustrie en andere 
Ambachtslieden 
 
751 Ambachtslieden in de voedingsindustrie (bijvoorbeeld slagers, bakkers, …) 
752 Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van 
houtbewerkingsmachines 
753 Kleermakers, stoffeerders, schoenmakers en dergelijke 
754 Andere ambachtslieden (bijvoorbeeld ontsmetters, onderwaterwerkers, …) 
 
 
 

Groep 8: Bedieners van machines en installaties; assembleurs 
 
81 Bedieners van vaste machines en installaties 
 
811 Bedieners van mijninstallaties en installaties voor de verwerking van delfstoffen 
812 Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties en van 
installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen 
813 Bedieners van machines en installaties voor de vervaardiging van chemische en 
fotografische producten 
814 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van rubber, 
kunststof of papier 
815 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van textiel, bont 
en leer 
816 Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 
817 Bedieners van installaties voor de houtbewerking en de vervaardiging van papier 
818 Bedieners van andere vaste machines en installaties 
 
82 Assembleurs 
 
821 Assembleurs 
 
83 Bestuurders van voertuigen en bedienaars van mobiele installaties 
 
831 Treinmachinisten en dergelijke 
832 Chauffeurs van auto’s en bestelwagens en bestuurders van motorrijwielen 
833 Vrachtwagen- en buschauffeurs 
834 Bedienaars van mobiele installaties zoals land- en bosbouwmachines, 
grondverzetmachines, kranen, heftrucks en dergelijke 
835 Dekpersoneel op schepen en dergelijke 
 

Groep 9: Elementaire beroepen 
 
91 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers 
 
911 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en 
kantoren 
912 Autowassers, ruitenwassers, wasserijpersoneel en andere handarbeiders voor 
het reinigen van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke 
 
 
 
 
 



93 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid, de civieltechnische werken, 
de industrie en het transport 
 
931 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid en civieltechnische 
werken 
932 Ongeschoolde arbeiders in de industrie 
933 Ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag 
 
94 Medewerkers sneldienstrestauratie 
 
941 Medewerkers sneldienstrestauratie 
 
95 Straatverkopers en op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen 
951 Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, 
loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke 
952 Straathandelaars (met uitzondering van voedingsmiddelen) 
 
96 Vuilnisophalers en –verwerkers en andere elementaire beroepen 
 
961 Vuilnisophalers- en verwerkers 
962 Andere elementaire beroepen (bijvoorbeeld boden, krantenbezorgers, 
meteropnemers, …) 

 


