
Open data Metadata  

Dataset  

Individuele Beroepsopleidingen (IBO)  

 
Identificatie  

 

Bestandsnaam  individuele_beroepsopleiding.csv  

Titel   Individuele Beroepsopleidingen (IBO): gestart in voorbije 24 maanden 

Startdatum 

Einddatum 

Periodiciteit  Maandelijks 

Doel Ter beschikking stellen van data inzake gestarte IBO in Vlaanderen (gestart in voorbije 24 maanden) 

Taal   Nederlands 

 

Contactgegevens 

 

Organisatie VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)  

Adres Keizerslaan 11 - 1000 Brussel  

Mail opendata@vdab.be 

Telefoon 02 506 15 69 

Fax 

URL   opendata.vdab.be/  

 

 

Variabelen 

 

aantal_ibo  aantal gestarte IBO-contracten 

arbeidshandicap   kenmerk van de IBO-cursist bij start contract : 

https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_arbeidsgehandicapten.html 

bedrijfsgrootte  aantal personeelsleden van de bedrijfsvestiging waar de IBO plaatsvindt 

beroepencluster  groepering van het IBO-beroep 

contracttype  gewone IBO of IBO-plus 

eindmaand  op basis van einddatum van het IBO-contract 

geslacht   kenmerk van de IBO-cursist bij start contract 

leeftijd_detail  kenmerk van de IBO-cursist bij start contract 

nationaliteit kenmerk van de IBO-cursist bij start contract : 

https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwznat.html 

origine kenmerk van de IBO-cursist bij start contract : 

https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwzori.html 

paritair_comite  paritair comité waarbinnen IBO-contract valt 

provincie_bedrijf  provincie van de bedrijfsvestiging waar de IBO plaatsvindt 

provincie_cursist provincie van de woonplaats van de IBO-cursist 

rapporteringsmaand maand waarin de IBO-data worden aangemaakt (op laatste dag) 

reden_stopzetting reden van stopzetting indien SITUATIE  stopzetting 

situatie   toestand van IBO-contract op datum van rapporteringsmaand 

startmaand  op basis van startdatum van IBO-contract 

studieniveau_detail kenmerk van de IBO-cursist bij start contract : 

https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwzstud.html 

werkloosheidsduur kenmerk van de IBO-cursist bij start contract : 

https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwzduur.html 

  



 

 

 

 

 

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 gespecifieerd 

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 bronnen of 

licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding 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 officiële 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.   


