6. NRL-indicateur jonggehandicapten

Opleidingen, beroepen en salarissen
Statistische bewerking door NRL, bedoeld als hulpmiddel bij de vaststelling van het verlies
arbeidsvermogen van jonggehandicapten. Peildatum: medio 2016
Opleiding

VMBO

Startsalaris

Groeit in
... naar

€ 23.153

5 - 10 jaar

Eind- Verhouding tot
salaris
modaal
(afgerond)
€ 36.080

Beroepen

modaal *

opperman, timmerman 2
DTP-er (junior)
kapper
administratief medewerker

MBO

€ 28.683

10 - 15 jaar

€ 44.839

modaal *

DTP-er (senior)

+ 30%

secretariaatsmedewerker
timmerman 1
chauffeur

HBO

€ 35.511

15 - 17 jaar

€ 67.038

modaal *

systeembeheerder

+ 90%

onderwijzer
manager
inkoper
financieel adviseur

WO

€ 39.352

15 - 20 jaar

€ 94.658

2x modaal

jurist/advocaat in loondienst

+ 70%

ingenieur
keuringsarts
beleidsmedewerker

1.	De gegevens zijn afgeleid uit het CBS-loonstructuuronderzoek 2002, de CBS-index brutolonen,
de Loonwijzer, Intermediair en de overheidsschalen BBRA. In de lonen is een 13e maand opgenomen,
nu ook de overheid tot verstrekking hiervan is overgegaan.
2. De vermelde salarissen zijn het gemiddelde van de salarissen in de private sector
(Loonwijzer, Intermediair), de overheid (BBRA) en de landelijke trend (CBS).
3. De vermelde startsalarissen zijn gebaseerd op het vakvolwassen loon.
Voor jeugdlonen kan een percentage daarvan worden genomen.
Inkomensterminologie
- Modaal

€ 37.000: meest voorkomende inkomen (v/h ziekenfondsgrens)

- Minimumloon

€ 9.150 vanaf 18 jaar oplopend tot € 20.109 vanaf 23 jaar

- CBS-loonindex

2010 = 100; 2016 = 107,6

1. Hoe jonger het kind, hoe abstracter de inschatting van het theoretisch te verdienen salaris.
2. Naarmate de uitgangspunten voor beroep en carrière exacter worden geformuleerd, zoals
bijvoorbeeld het van kracht zijn van een specificieke CAO, des te nauwkeuriger zal het
inkomensverloop kunnen worden berekend.
3. Hoe lager het opleidingsniveau is, hoe eerder er begonnen wordt met werken en hoe lager
het startsalaris zal zijn (jeugdschalen). Bij een hoger opleidingsniveau wordt er later met
werken begonnen en is het startsalaris hoger.
4. De NRL-indicateur jonggehandicapten is tevens te gebruiken voor het bepalen van
inkomens van volwassenen van wie alleen het opleidingsniveau bekend is.
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