
Code Naam in dropdown Betekenis afkortingen

VSO voortgezet speciaal onderwijs NIET GEBRUIKEN VOOR REGISTRATIE IN RIO

1000O0014

1000O0078

1002O0026 vmbo/havo/vwo voorbereid. Lj voorbereidend leerjaar

1002O0014 vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj voorbereidend leerjaar

1002O0015 vwo voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0222 vwo-gymnasium onderbouw

1002O0112 vwo-atheneum onderbouw

1002O0013 havo/vwo voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0275 havo-onderbouw

1002O0022 vmbo/havo voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0004 vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0024 vmbo voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0032 vmbo-bb/kb voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0012 vmbo-gl/tl voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0355 vmbo-tl/mavo onderbouw

1002O0011 vmbo-gl voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0031 vmbo-kb voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0029 vmbo-bb voorbereid. lj voorbereidend leerjaar

1002O0026 vmbo/havo/vwo voorbereid. Lj voorbereidend leerjaar

1002O1742 vmbo MTE onderbouw maritiem en techniek

1000O0050

1002O0263 vwo-gymnasium cultuur/maat cultuur en maatschappij

1002O0262 vwo-gymnasium economie/maat economie en maatschappij

1002O0261 vwo-gymnasium natuur/gezond natuur en gezondheid

1002O0258 vwo-gymnasium natuur/techniek natuur en techniek

1000O0051

1002O0193 vwo-atheneum cultuur/maat cultuur en maatschappij

1002O0190 vwo-atheneum economie/maat economie en maatschappij

1002O0187 vwo-atheneum natuur/gezond natuur en gezondheid

1002O0184 vwo-atheneum natuur/techniek natuur en techniek

1000O0052

1002O0332 havo cultuur/maatschappij cultuur en maatschappij

1002O0331 havo economie/maatschappij economie en maatschappij

1002O0329 havo natuur/gezondheid natuur en gezondheid

1002O0328 havo natuur/techniek natuur en techniek

1000O0053

1002O0421 vmbo-tl/mavo economie

1002O0422 vmbo-tl/mavo groen

1002O0418 vmbo-tl/mavo techniek

1002O0423 vmbo-tl/mavo z/prof. lj3 zonder profiel leerjaar 3

1002O0420 vmbo-tl/mavo ZW zorg en welzijn

vwo-atheneum bovenbouw

havo bovenbouw

vmbo-tl/mavo bovenbouw
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Niveau

vervolgonderwijs

vo-onderbouw

vwo-gymnasium bovenbouw
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1000O0054 beroepsroute

1002O2341 vmbo-tl/mavo b-route EC nv4 beroepsroute economie niveau 4

1002O2347 vmbo-tl/mavo b-route ISP nv4 beroepsroute intersectoraal programma niveau 4

1002O2344 vmbo-tl/mavo b-route groen nv4 beroepsroute groen niveau 4

1002O2335 vmbo-tl/mavo b-route TE nv4 beroepsroute techniek niveau 4

1002O2338 vmbo-tl/mavo b-route ZW nv4 beroepsroute zorg en welzijn niveau 4

1000O0055

1002O2465 vmbo-gl BWI bouwen, wonen en interieur

1002O2528 vmbo-gl DP dienstverlening en producten

1002O2493 vmbo-gl EO economie en ondernemen

1002O2514 vmbo-gl groen

1002O2500 vmbo-gl HBR horeca, bakkerij en recreatie

1002O2521 vmbo-gl MTE maritiem en techniek

1002O2486 vmbo-gl MVI media, vormgeving en ICT

1002O2479 vmbo-gl MTR mobiliteit en transport

1002O2472 vmbo-gl PIE produceren, installeren en energie

1002O2507 vmbo-gl ZW zorg en welzijn

1000O0056 beroepsroute

1002O2340 vmbo-gl b-route EC nv4 beroepsroute economie niveau 4

1002O2340 vmbo-gl b-route ISP nv4 beroepsroute intersectoraal programma niveau 4

1002O2343 vmbo-gl b-route groen nv4 beroepsroute groen niveau 4

1002O2334 vmbo-gl b-route TE nv4 beroepsroute techniek niveau 4

1002O2337 vmbo-gl b-route ZW nv4 beroepsroute zorg en welzijn niveau 4

1000O0057

1002O2464 vmbo-kb BWI bouwen, wonen en interieur

1002O2527 vmbo-kb DP dienstverlening en producten

1002O2492 vmbo-kb EO economie en ondernemen

1002O2513 vmbo-kb groen

1002O2499 vmbo-kb HBR horeca, bakkerij en recreatie

1002O2520 vmbo-kb MTE maritiem en techniek

1002O2478 vmbo-kb MVI media, vormgeving en ICT

1002O2485 vmbo-kb MTR mobiliteit en transport

1002O2471 vmbo-kb PIE produceren, installeren en energie

1002O2506 vmbo-kb ZW zorg en welzijn

1000O0060 beroepsroute

1002O2342 vmbo-kb b-route EC nv4 beroepsroute economie niveau 4

1002O2348 vmbo-kb b-route ISP nv4 beroepsroute intersectoraal  programma niveau 4

1002O2345 vmbo-kb b-route groen nv4 beroepsroute groen niveau 4

1002O2336 vmbo-kb b-route TE nv4 beroepsroute techniek niveau 4

1002O2339 vmbo-kb b-route ZW nv4 beroepsroute zorg en welzijn niveau 4

vmbo-gl bovenbouw

vmbo-gl b-route

vmbo-kb bovenbouw

vmbo-kb b-route

Niveau

vmbo-tl/mavo b-route
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1000O0058 vakmanschapsroute

1000O0059 vakmanschapsroute economie

1002O2311 vmbo-kb v-route EC nv2 vakmanschaproute economie niveau 2

1002O2312 vmbo-kb v-route EC nv3 vakmanschaproute economie niveau 3

1000O0061 vakmanschapsroute intersectoraal programma

1002O2317 vmbo-kb v-route ISP nv2 vakmanschaproute intersectoraal programma niveau 2

1002O2318 vmbo-kb v-route ISP nv3 vakmanschaproute intersectoraal programma niveau 3

1000O0062 vakmanschapsroute groen

1002O2314 vmbo-kb v-route groen nv2 vakmanschapsroute groen niveau 2

1002O2315 vmbo-kb v-route groen nv3 vakmanschapsroute groen niveau 3

1000O0063 vakmanschapsroute techniek

1002O2305 vmbo-kb v-route TE nv2 vakmanschapsroute techniek niveau 2

1002O2306 vmbo-kb v-route TE nv3 vakmanschapsroute techniek niveau 3

1000O0064 vakmanschapsroute zorg en welzijn

1002O2308 vmbo-kb v-route ZW nv2 vakmanschapsroute zorg en welzijn niveau 2

1002O2309 vmbo-kb v-route ZW nv3 vakmanschapsroute zorg en welzijn niveau 3

1000O0065

1000O0066 bouwen, wonen en interieur (opleidingsgroep)

1002O2463 vmbo-bb BWI bouwen, wonen en interieur (opleiding)

1002O2534 vmbo-bb BWI entree-opl. bouwen, wonen en interieur entree-opleiding

1002O2532 vmbo-bb BWI leerwerktraj. bouwen, wonen en interieur leerwerktraject

1000O0067 dienstverlening en producten (opleidingsgroep)

1002O2526 vmbo-bb DP dienstverlening en producten (opleiding)

1002O2579 vmbo-bb DP entree-opl. dienstverlening en producten entree-opleiding

1002O2577 vmbo-bb DP leerwerktraj. dienstverlening en producten leerwerktraject

1000O0068 economie en ondernemen (opleidingsgroep)

1002O2491 vmbo-bb EO economie en ondernemen (opleiding)

1002O2554 vmbo-bb EO entree-opl. economie en ondernemen entree-opleiding

1002O2552 vmbo-bb EO leerwerktraj. economie en ondernemen leerwerktraject

1000O0069 groen (opleidingsgroep)

1002O2512 vmbo-bb groen groen (opleiding)

1002O2569 vmbo-bb groen entreeopl. groen entree-opleiding

1002O2567 vmbo-bb groen leerwerktraj. groen leerwerktraject

1000O0070 horeca, bakkerij en recreatie (opleidingsgroep)

1002O2498 vmbo-bb HBR horeca, bakkerij en recreatie (opleiding)

1002O2559 vmbo-bb HBR entree-opl. horeca, bakkerij en recreatie entree-opleiding

1002O2557 vmbo-bb HBR leerwerktraj. horeca, bakkerij en recreatie leerwerktraject

1000O0071 maritiem en techniek (opleidingsgroep)

1002O2519 vmbo-bb MTE maritiem en techniek (opleiding)

1002O2574 vmbo-bb MTE entree-opl. maritiem en techniek entree-opleiding

1002O2572 vmbo-bb MTE leerwerktraj. maritiem en techniek leerwerktraject

vmbo-bb groen

vmbo-bb HBR

vmbo-bb MTE

vmbo-kb v-route ZW

vmbo-bb bovenbouw

vmbo-bb BWI

vmbo-bb DP

vmbo-bb EO

vmbo-kb v-route

vmbo-kb v-route EC

vmbo-kb v-route ISP

vmbo-kb v-route groen

vmbo-kb v-route TE

Niveau
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1000O0072 media, vormgeving en ICT (opleidingsgroep)

1002O2484 vmbo-bb MVI media, vormgeving en ICT (opleiding)

1002O2549 vmbo-bb MVI entree-opl. media, vormgeving en ICT entree-opleiding

1002O2547 vmbo-bb MVI leerwerktraj. media, vormgeving en ICT leerwerktraject

1000O0073 mobiliteit en transport (opleidingsgroep)

1002O2477 vmbo-bb MTR mobiliteit en transport (opleiding)

1002O2544 vmbo-bb MTR entree-opl. mobiliteit en transport entree-opleiding

1002O2542 vmbo-bb MTR leerwerktraj. mobiliteit en transport leerwerktraject

1000O0074 produceren, installeren en energie (opleidingsgroep)

1002O2470 vmbo-bb PIE produceren, installeren en energie (opleiding)

1002O2539 vmbo-bb PIE entree-opl. produceren, installeren en energie entree-opleiding

1002O2537 vmbo-bb PIE leerwerktraj. produceren, installeren en energie leerwerktraject

1000O0075 zorg en welzijn (opleidingsgroep)

1002O2505 vmbo-bb ZW zorg en welzijn (opleiding)

1002O2564 vmbo-bb ZW entree-opl. zorg en welzijn entree-opleiding

1002O2562 vmbo-bb ZW leerwerktraj. zorg en welzijn leerwerktraject

1000O0076 vakmanschapsroute

1002O2310 vmbo-bb v-route EC nv2 vakmanschapsroute economie niveau 2

1002O2316 vmbo-bb v-route IN nv2 vakmanschapsroute intersectoraal programma niveau 2

1002O2313 vmbo-bb v-route groen nv2 vakmanschapsroute groen niveau 2

1002O2304 vmbo-bb v-route TE nv2 vakmanschapsroute techniek niveau 2

1002O2307 vmbo-bb v-route ZW nv2 vakmanschapsroute zorg en welzijn niveau 2

1000O0077 voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1002O2254 vwo-gymnasium vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1002O2249 vwo-atheneum vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1002O2259 havo vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1002O2263 vmbo-tl vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1000O0006 met erkendeopleidingscode 3520

1000O0008 arbeidsmarkt - entree (binnen vso)

1000O0007 arbeidsmarkt - uitstroom naar entree

1000O0009 arbeidsmarkt - vrij bedrijf

1000O0015 arbeidsmarkt - beschutte arbeid

1000O0010 met erkendeopleidingscode 3510

1000O0011 arbeidsmatige dagbesteding

1000O0012 activiteitgerichte dagbesteding

1000O0013 belevingsgerichte dagbesteding

arbeidsmarkt

dagbesteding

vmbo-bb MTR

vmbo-bb PIE

vmbo-bb ZW

vmbo-bb v-route

vavo

Niveau

vmbo-bb MVI
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