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Toelichting bestand / Leerlingen / Voortgezet onderwijs / Bestand nr. 4: 

    

Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs per per per per bevoegd gezag en denominatie (bevoegd gezag en denominatie (bevoegd gezag en denominatie (bevoegd gezag en denominatie (VAVO apart)VAVO apart)VAVO apart)VAVO apart)    

    

    

InhoudInhoudInhoudInhoud    

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) per schoolbestuur (bevoegd gezag) en 

denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het 

volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’). Op de website zijn de definities te vinden van de kolomnamen en 

overige begrippen 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  

 

GegevensselectieGegevensselectieGegevensselectieGegevensselectie    

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. Dit bestand bevat dus geen dubbele 

leerlingen.  

    

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

DENOMINATIE: 

In dit bestand staat de actuele denominatie van een instelling vermeld. In oudere bestandsversies (eerdere peiljaren) 

gaat het dus om de denominatie van een instelling zoals deze is op het moment van de peildatum in het laatst 

gepubliceerde jaar.  

 

VAVO LEERLINGEN 

Leerlingen uitbesteed aan vavo zijn leerlingen ingeschreven op elementcodes tussen 4000-4099.  

    

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).  

    

 


