
 

 

Relaties tussen vestigingen. 

 

Inhoud. 

In dit bestand staan de relaties die vestigingen met elkaar hebben.  Een netwerk van de vestigingen 

in Nederland. 

Het aantal relaties tussen 2 vestigingen is niet het aantal leerlingen. Het getal geeft aan hoeveel 

relaties er in totaal tussen 2 vestigingen liggen.  

Een relatie tussen 2 vestigingen geeft aan dat er van iemand die op een vestiging zit, een broer, zus, 

of iemand anders die op hetzelfde adres woont, op een andere vestiging ingeschreven is. Het totaal 

van het relaties tussen 2 vestigingen is in het overzicht opgenomen. 

Van de vestigingen of personen is verder geen informatie in dit bestand opgenomen. Ook niet het 

adres. 

In de tekening staat een voorbeeld met de relaties tussen 2 vestigingen. De leerlingen met dezelfde 

kleur wonen op hetzelfde adres. Het aantal relaties tussen deze vestigingen is 10. 

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal relaties tussen vestigingen een betere maat is voor de 

overdracht van een besmetting dan bijvoorbeeld de afstand tussen de vestigingen. 

Vestiging A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestiging B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van alle combinaties van vestigingen wordt het totaal aantal relaties bepaald en dat is als aantal 

opgenomen in dit bestand. 

Meer informatie over de vestigingen is in andere open data bestanden van Duo te vinden. 

 

Gegevens in het bestand: 

Kolom Definitie 

brinvest De brincode van de ene vestiging van de combinatie 

andere  De brincode van de andere vestiging van de combinatie 

aantal  Aantal relaties dat er bestaat tussen de vestigingen. 

 

Bronnen 

De versleutelde adressen komen uit de Bron-database.  

De vestiging die bij een persoon hoort wordt bepaald op basis van bekostigingsinformatie van 

informatieproducten. 

 

Selectie 

Alle leerlingen in het bekostigde onderwijs  waarvan het adres bekend is zijn geselecteerd.  

Er wordt niet gekeken naar waar de leerling woont. Dit kan dus ook in het buitenland zijn. Leerlingen 

waarvan geen adres bekend is zijn niet opgenomen. 

Enkel de combinaties waarbij een relatie ligt zijn opgenomen. De overige combinaties hebben een 

aantal van 0. 

 

Kwaliteit van de gegevens 

De leerlinggegevens  in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister 

Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt 

gebaseerd op deze gegevens. De gegevens geven de stand weer op de peildatum 1 oktober. Na 1 

december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog 

leiden tot bijstellingen. 

De locatie waar les gevolgd wordt kan soms afwijken van de plaats van de vestiging waar een leerling 

bekostigd wordt. 


