
INDELING VAN DE BEROEPEN VOLGENS ISCO CODE

Code ISCO Beroep

1 Hoger kader en bedrijfsleiders

11 Hoger kader van de openbare administratie

111 Leden van de wetgevende macht

112 Leidinggevende functionarissen en overheidsdiensten

113 Traditionele chefs en dorpschefs

114 Bestuurskaders en gespecialiseerde organisaties

12 Bedrijfsdirecteurs

121 Bedrijfsleiders

122 Leidinggevende kaderleden, productie

123 Andere leidinggevende kaderleden

13 Leiders en zaakvoerders

131 Leiders en zaakvoerders

2 Wetenschappelijk personeel

21 Specialisten in wetenschappen:natuurkunde, wiskunde en techniek

211 Natuurkundigen en scheikundigen

212 Wiskundigen, statistici 

213 Informatici

214 Architecten, ingenieurs

22 Specialisten in gezondheidswetenschappen

221 Biologen, agronomen en de verwante technici

222 Artsen, tandartsen, veeartsen en aanverwante vakspecialisten

223 Gediplomeerde verplegers, vroedvrouwen - kaderpersoneel

23 Onderwijzend personeel

231 Universiteitsprofessoren en professoren in het Hoger Onderwijs

232 Onderwijzend personeel in het secundair onderwijs

233 Onderwijzend personeel in het lager- en kleuteronderwijs

234 Onderwijzend personeel in het buitengewoon onderwijs

235 Ander onderwijzend personeel

24 Andere specialisten in intellectuele en wetenschappelijke beroepen

241 Boekhouders, personeelsbeleid, kaders en administratieve functies

242 Juristen

243 Bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten

244 Specialisten sociale wetenschappen (economisten, sociologen, filosofen, vertalers, psychologen)

245 Auteurs, journalisten, beeldhouwers, schilders, musici, acteurs

246 Bedienaars van de eredienst 
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3 Beroepen van het tussenkader

31 Tussenkader wetenschappelijk personeel & technici

311 Technici van de natuurwetenschappen

312 Technici informatica

313 Technici elektronische apparaten

314 Technici transportmiddelen

315 Inspecteurs van gebouwen, veiligheid, gezondheid en kwaliteit

32 Tussenkader gezondheidswetenschappen

321 Technici

322 Medisch personeel (behalve verplegend)

323 Verplegend personeel

324 Traditionele geneesheren en kruidendokters

33 Tussenkader onderwijzend personeel

331 Lager onderwijs

332 Kleuteronderwijs

333 Buitengewoon onderwijs

334 Ander tussenkader in het onderwijs

34 Ander tussenkader

341 Financiën en verkoop

342 Commerciële agenten en makelaars

343 Administratief beheer

344 Openbare diensten douane en belastingen

345 Politie

346 Sociale werkers

347 Artiesten spektakel en sport

348 leekassistenten van de erediensten

4 Administratieve bedienden

41 Kantoorpersoneel

411 Secretariaat

412 Boekhouding en financiële diensten

413 Bevoorrading, bestelling en transport

414 Bibliotheek en verzending

419 Ander kantoorpersoneel

42 Receptionisten, ontvanghostessen, loketbedienden

421 Kassiers, loketbedienden
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422 Receptiepersoneel, informatie van cliënteel (reisbureau, telefonisten, receptionisten)

5 Diensten winkel- en marktverkopers

51 Diensten aan particulieren en veiligheidsdiensten

511 Begeleidingspersoneel (stewards, gidsen, controleurs en ontvangers op transportmiddelen)

512 Restauratiepersoneel (koks, opdieners)

513 Verzorgend personeel (kinderopvang, thuisverzorging)

514 Ander personeel voor diensten aan particulieren

515 Astrologen, waarzeggers

516 Personeel van veiligheids- en beschermingsdiensten

52 Modellen, verkopers, demonstrateurs

521 Mannequins

522 Verkopers en demonstrateurs voor winkels

523 Straat- en marktverkopers

6 Landbouwers en gekwalificeerd personeel voor landbouw en visvangst

61 Landbouwers en gekwalificeerde arbeiders voor landbouw en visvangst bestemd voor de markt

611 Landbouwers en gekwalificeerde arbeiders van gewassen bestemd voor de markt

612 Gekwalificeerde arbeiders voor het kweken van dieren bestemd voor de markt

613 Landbouwers en gekw. arbeiders van gemengde landb.bedrijven en veeteelt bestemd voor de markt

614 Bosarbeiders, houthakkers

615 Vissers, jagers

62 Landbouwers en arbeiders voor land- en tuinbouw en visvangst bestemd voor de levensmiddelen

621 Arbeiders voor landbouw, tuinbouw en visvangst bestemd voor levensmiddelen

7 Ambachtslui en vaklui

71 Ambachts- en vaklui voor mijnen, groeven en bouw

711 Mijn- en groevearbeiders

712 Arbeiders voor de ruwbouw

713 Arbeiders voor de afwerking van gebouwen

714 Arbeiders voor schilder- en façadewerken

72 Ambachts- en vaklui voor beroepen in de metallurgie en de metaalconstructie

721 Vormers, lassers, plaatwerkers,monteurs van ijzeren gebinten

722 Smeden, gereedschapsmakers, modelmakers

723 Bankwerkers

724 Elektromecaniciens, elektronici, herstellers van elektrische apparaten

73 Ambachtslui van de preciesiemechaniek en drukwerk

731 Mecaniciens voor precisie-instrumenten
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732 Glasmakers, pottenmakers

733 Arbeiders voor de artisanale bewerking van hout, textielen, leder en kadermaterialen

734 Werkers in de drukkerij, uitgeverij en boekbinderij

74 Andere ambachtslui

741 Werkers in de voedingsnijverheid

742 Werkers voor de behandeling van hout, meubelmakers, borstelmakers

743 Spinners, wevers, kleermaaksters, stoffeerders, patroonm., naaisters i.v.m. text.- en kledingsind.

744 Werkers in de leder-, huid- en schoenindustrie

8 Bedieners van installaties en machines en assemblage

81 Bedieners van vaste installaties

811 Bedieners voor installatie van de mijnbouw

812 Bedieners voor installatie van transformatie van metaal

813 Bedieners van glas- en keramiekinstallaties

814 Bedieners van installaties voor hout- en papierbewerking

815 Bedieners van chemische installaties

816 Bedieners van energieproductie-installaties

817 Bedieners van assemblage banden en industriële robotten

82 Bedieners van machines en monteurs 

821 Bedieners van machines voor de bewerking van metaal

822 Bedieners van machines voor de productie van chemische producten

823 Bedieners van machines voor de productie van rubber en kunststoffen

824 Bedieners van houtbewerkingsmachines

825 Bedieners van machines voor drukken en binden van papier

826 Bedieners van de machine voor textiel- en kledingsproducten 

827 Bedieners van de machines voor de productie van voedingsmiddelen 

828 Monteurs, productiearbeiders, assemblagearbeiders

829 Andere bedieners van machines 

83 Bestuurders van voertuigen en bedieners van graaf- en hefwerktuigen

831 Bestuurders van locomotieven

832 Bestuurders van motorvoertuigen

833 Bestuurders van landbouwmachines en mobiele machines, hefwerktuigen, laad- en losmachines

834 Matrozen

9 Niet gekwalificeerde arbeiders en bedienden 

91 Verkoopsdiensten 

911 Ambulante verkoop
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912 Schoenpoetsers en andere arbeiders van kleine straatberoepen

913 Huishoudhulp, schoonmaak bureau & hotels, onderhoud linnen

914 Werkers voor onderhoud van gebouwen, glazenwassers

915 Sjouwers, koeriers, besteldienst, portiers, bewakers

916 Straatvegers, vuilophalers

92 Handlangers voor landbouw, visvangst

921 Handlangers voor landbouw, visvangst

93 Handlangers voor mijnen, bouw, openbare werken etc.

931 Handlangers voor mijnen, openbare werken, onderhoud wegen

932 Handlangers voor de verwerkende industrie, inpakkers

933 Handlangers voor het transport en de behandeling van goederen 

0 Krijgsmacht

01 Krijgsmacht

011 Krijgsmacht
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