
Open data Metadata 

Dataset 

Talenkennis niet-werkende werkzoekenden 
volgens gemeente 
Identificatie 
 
Bestandsnaam 
Titel 
Startdatum  
Einddatum 
Periodiciteit 
Doel 
 
Taal 
 
Contactgegevens 
 
Organisatie 
Adres 
Mail 
Telefoon 
Fax 
URL 
 
Belangrijkste variabelen 
 
Jaar_maand 
kennis Nederlands 
 
provincie 
regio 
 
resoc 
 
 
arrondissement 
gemeente 
geslacht 
Leeftijd 
 
 
 
werkloos 
studieniveau 
allochtoon 
arbeidsgehandicapt 
Niet-werkende werkzoekende (NWWZ) 
 

  
 
talenkennis_nwwz.csv 
Talenkennis NWWZ naar Gemeente 
06/2015 
  
Semestrieel 
Ter beschikking stellen van data inzake NWWZ met een beoordeling van de 
kennis van het Nederlands in Vlaanderen volgens gemeente 
Nederlands 
 
  
 
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - België 
opendata@vdab.be 
02 506 15 88 
02 506 15 28 
opendata.vdab.be/ 
 
  
 
Jaar en maand van de meting 
Mate waarin men het Nederlands beheerst: niet, in beperkte mate, goed, zeer 
goed 
De provincie van de woonplaats van de werkzoekende 
De geografische indeling volgens VDAB-regio (op basis van de woonplaats van 
de werkzoekende) 
De geografische indeling volgens de Regionaal Economische en Sociale Over-
legcomités, daarin wordt overleg gevoerd tussen de sociale partners en de 
lokale en provinciale besturen (volgens de woonplaats van de werkzoekende) 
Het arrondissement van de woonplaats van de werkzoekende 
De woonplaats van de werkzoekende, basis van de geografische indelingen 
M/V 
De leeftijd van de werkzoekenden, ingedeeld in 3 groepen: 
* jonger dan 25 jaar 
* 25 tot 50 jaar 
* 50 jaar en ouder 
De werkloosheidsduur op basis van eurostatdatum 
arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help/nwwzstud.htm 
arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help/nwwzetn.htm 
arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help/arbeidsgehandicapten.htm 
arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help/nwwz.htm 
 



Gebruiksvoorwaarden  -  Bronvermeldingsverplichting (uittreksel Modellicentie Open Data) 

Modellicentie Open Data: Artikel 4  

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifi-
eerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever 
en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bron-
nen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende ver-
melding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 
1.2”.  

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe 
op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige offici-
ële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.  

 

Modellicentie Open Data: Artikel 8  

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de 
licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.  

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor 
de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de 
bepalingen van deze licentie.  


