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Toelichting bestand / Leerlingen / Voortgezet onderwijs / Bestand nr. 1: 

 

Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar vestiging, onderwijstype, lwoo indicatie, voortgezet onderwijs naar vestiging, onderwijstype, lwoo indicatie, voortgezet onderwijs naar vestiging, onderwijstype, lwoo indicatie, voortgezet onderwijs naar vestiging, onderwijstype, lwoo indicatie, 

sector, afdeling en opleidingsector, afdeling en opleidingsector, afdeling en opleidingsector, afdeling en opleiding    

    

    

Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud     

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofd- en nevenvestiging) naar 

onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie lwoo (leerlingondersteunend onderwijs), sector, 

afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar. Op de 

website zijn de definities te vinden van de begrippen die voorkomen in het bestand. 

    

Bronnen Bronnen Bronnen Bronnen     

- De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand voortgezet onderwijs en komen uit BRON (Basisregister 

Onderwijsnummer) 

- De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen) 

- De opleidinggegevens zijn afgeleid uit de regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs 

    

Gegevensselectie Gegevensselectie Gegevensselectie Gegevensselectie     

Het aantal leerlingen betreft het aantal hoofdinschrijvingen waarvan het geslacht bekend is. Indien een leerling 

meerdere inschrijvingen heeft, is alleen de laatst bekende inschrijving meegeteld. Dubbele leerlingen komen dus niet 

voor. 

    

Toelichting specifieke variabelen en waarden Toelichting specifieke variabelen en waarden Toelichting specifieke variabelen en waarden Toelichting specifieke variabelen en waarden     

ONDERWIJSTYPE: 

Brugjaar 1Brugjaar 1Brugjaar 1Brugjaar 1----2 en havo/vwo lj 3:2 en havo/vwo lj 3:2 en havo/vwo lj 3:2 en havo/vwo lj 3: Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk 

of een leerling onder vmbo, havo of vwo valt. Daarom zijn voor vmbo, havo en vwo de eerste 2 leerjaren onder de 

noemer 'Brugjaar 1-2' geplaatst en voor havo-vwo ook leerjaar 3 onder 'havo/vwo lj. 3'. Hierdoor worden de aantallen 

statistisch vergelijkbaar. Uit de elementcode en bijbehorende opleidingsnaam kan worden afgeleid of het al dan niet 

een combinatieklas betreft. 

Engelse stroom (ofwel International Baccalaureate middle yearEngelse stroom (ofwel International Baccalaureate middle yearEngelse stroom (ofwel International Baccalaureate middle yearEngelse stroom (ofwel International Baccalaureate middle years programme):s programme):s programme):s programme): tot en met schooljaar 2009-2010 heette 

het International Baccalaureate middle years programme Engelse Stroom (ES). Dit vormt samen met het International 

Baccalaureate diplom programme (IB) het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). De opleiding is 

bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en duurt 4 of 5 jaar. De vakken die de leerlingen volgen zijn vergelijkbaar met die 

in het voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo (o.a. wiskunde, geschiedenis, scheikunde), maar 

worden voor het merendeel in het Engels aangeboden. Daarnaast is voor alle leerlingen een cursus Nederlands 

verplicht. Het leerplan van het International Baccalaureate middle years programme is mede gericht op de 

mogelijkheid om de leerlingen door te laten stromen naar het eerste leerjaar van het Internationaal Baccalaureaat 

diplom programme (IB) of tussentijds vwo, havo of vmbo onderwijs te vervolgen. De cursus leidt op voor een 

internationaal erkend diploma. Bij Nederlandse leerlingen geldt dat zij ten minste twee jaar in het buitenland 

onderwijs moeten hebben genoten of in de nabije toekomst zullen gaan volgen. 

Internationaal Baccelaureaat (ofwel International Baccalaureate diplom programme):Internationaal Baccelaureaat (ofwel International Baccalaureate diplom programme):Internationaal Baccelaureaat (ofwel International Baccalaureate diplom programme):Internationaal Baccelaureaat (ofwel International Baccalaureate diplom programme): het diploma Internationaal 

Baccalaureaat (IB) is te behalen door leerlingen van 16 tot 19 jaar uit het voortgezet onderwijs, op het niveau van het 

Nederlandse vwo. De leerling volgt twee jaar lang zes vakken die hij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, 

sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Bij Nederlandse leerlingen geldt dat zij ten minste 

twee jaar in het buitenland onderwijs moeten hebben genoten of in de nabije toekomst zullen gaan volgen. Het 

diploma Internationaal Baccalaureaat geeft toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarnaast kunnen 

universiteiten nog aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld als het gaat om taalkennis. 
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Vm2:Vm2:Vm2:Vm2: betreft de experimentele leerroute vmbo-mbo2 waarbij een leerling een startkwalificatie op mbo2-niveau kan 

halen in het vo. In de leergang vmbo-mbo2 worden het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg in 

het vmbo en de verwante opleiding mbo2 als een programmatisch geheel aangeboden aan leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg aan een vmbo-school op de locatie van de vmbo-school of van de instelling. De 

studieduur van de leergang vmbo-mbo2 bedraagt ten hoogste vier jaar. 

Vavo:Vavo:Vavo:Vavo: vo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) staan ingeschreven aan een vo 

instelling, maar volgen les aan een regionaal opleidingencentrum (roc). Het aantal leerlingen op een vo vestiging dient 

dus berekend te worden exclusief de vo leerlingen uitbesteed aan vavo.  

Lwoo:Lwoo:Lwoo:Lwoo: Een leerling kan leerwegondersteunend onderwijs volgen als hij extra ondersteuning nodig heeft om een 

diploma te halen. Als een leerling lwoo krijgt, volgt hij onderwijs in een van de vier vmbo leerwegen.  

 

LEER- OF VERBLIJFSJAAR: 

In het vmbo, havo en vwo spreekt men van leerjaar. In het praktijkonderwijs spreekt men van verblijfsjaar, omdat 

leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.  

 

VO SECTOR: 

Indien Sector COMSector COMSector COMSector COM voorkomt dan gaat het om intersectorale programma's. Deze bevatten kenmerken van diverse 

sectoren (bijvoorbeeld techniek in combinatie met economie). Hierdoor kan de opleiding niet aan een bestaande 

sector worden toegewezen. 

 

AFDELING: 

Als de opleiding wordt aangeduid met de toevoeging ISP ISP ISP ISP dan gaat het om intrasectorale programma's. Bijvoorbeeld 

sector techniek, afdeling techniek breed is een intrasectoraal programma met vakken uit de diverse techniek 

opleidingen. 

 

Kwaliteit van de gegevensKwaliteit van de gegevensKwaliteit van de gegevensKwaliteit van de gegevens    

- De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie 

van OCW, Vo-raad, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens 

van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van 

onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. 

- De leerlingenaantallen in het laatst gepubliceerde bestand (laatste peiljaar) zijn gebaseerd op een voorlopige foto 

uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer), welke nog niet is goedgekeurd door de 

accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, 

foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld. Deze worden door DUO 

verwerkt en in een nieuw bestand op de website gepubliceerd.  

- De instellinggegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en betreffen een 

momentopname uit BRIN (Basisregister Instellingen).  

    

 

 


