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ISCED code overzicht 

De International Standard Classification of Education, oftewel ISCED code is de internationale 
onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen. Door een kwalificatie 
te koppelen aan een ISCED code, wordt een kwalificatie nationaal en internationaal vergelijkbaar. 
 
Hieronder is het overzicht toegevoegd met de verschillende ISCED codes: 
 
01 onderwijs 0110 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch- 

didactische cursussen 
0111 onderwijskunde 
0112 opleiding kleuterleidsters 
0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
basiseducatie 
0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken 

 

02 vormgeving, kunst, talen 
en geschiedenis 
 

0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 
0210 kunst 
0211 audiovisuele techniek en mediaproductie 
0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving 
0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis 
0214 kunstnijverheid 
0215 muziek en theater 
0221 theologie, levensbeschouwing 
0222 geschiedenis, archeologie 
0223 filosofie en ethiek 
0231 vreemde talen 
0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap 

 

03 journalistiek, gedrag en 
maatschappij 

0300 journalistiek, gedrag en maatschappij 
0311 economie en econometrie 
0312 politicologie en maatschappijwetenschappen 
0313 psychologie 
0314 sociologie en culturele wetenschappen 
0321 journalistiek 
0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening 

 

04 recht, administratie, 
handel en zakelijke 
dienstverlening 

0410 bedrijfskunde en administratie 
0411 financieel management en fiscaal recht 
0412 financiële dienstverlening 
0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen 
0414 marketing en public relations 
0415 secretariële en administratieve ondersteuning 
0416 groothandel en detailhandel 
0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen 
0421 recht 

 

05 wiskunde, 
natuurwetenschappen 

0500 wiskunde, natuurwetenschappen 
0511 biologie 
0512 biochemie 
0521 milieu 
0522 natuurbeheer 
0531 scheikunde 
0532 aardwetenschappen 
0533 natuurkunde 
0541 wiskunde 
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0542 statistiek 
 

06 informatica 0611 computergebruik 
0612 ontwerp en beheer van database en netwerken 
0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse 
0619 informatica overig 

 

07 techniek, industrie en 
bouwkunde 

0700 techniek, industrie en bouwkunde 
0710 techniek en technische dienstverlening 
0711 scheikundige technologie en procestechniek 
0712 milieubescherming en milieutechnologie 
0713 elektro- en energietechniek 
0714 elektronica en industriële automatisering 
0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking 
0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde 
0720 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 
0721 levensmiddelentechnologie 
0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek 
0723 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging 
0724 delfstofwinning 
0731 architectuur en stedebouwkunde 
0732 bouwkunde en civiele techniek 

 

08 landbouw, 
diergeneeskunde en -
verzorging 

0810 landbouw 
0811 landbouw en veeteelt 
0812 tuinbouw 
0821 bosbouw 
0831 visserij 
0841 diergeneeskunde en -verzorging 

 

09 gezondheidszorg en 
welzijn 

0910 gezondheidszorg 
0911 tandheelkunde 
0912 geneeskunde 
0913 verpleeg- en verloskunde 
0914 medische diagnostiek en medische technologie 
0915 therapie en revalidatie 
0916 farmacie 
0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie 
0919 gezondheidszorg overig 
0920 welzijn 
0921 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en 
gezinszorg 
0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 
0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk 

 

10 dienstverlening 1011 huishoudkunde, facilitaire dienstverlening en reiniging 
1012 schoonheids- en haarverzorging 
1013 horeca 
1014 sport 
1015 toerisme en vrijetijdsbesteding 
1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie 
1022 veiligheid op het werk en ergonomie 
1031 krijgsmacht 
1032 openbare orde en veiligheid 
1041 transport en logistiek 
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