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Toelichting bestand / Primair onderwijs / Leerlingen / po / Bestand nr. 6 / tabblad per vestiging 

 

 

Historische leerlingenaantallen po 
 

 

Inhoud 

In dit bestand staat per vestiging in het primair onderwijs het aantal leerlingen vanaf 1996. Dit bestand gaat daarmee verder terug 

dan andere overzichten met het aantal leerlingen (in de regel tot 2010). De naam van de vestiging, het bijbehorend bestuur en de 

denominatie zijn opgenomen in het bestand.  

 

Gegevens in het bestand 

 

kolom Excel-bestand kolom CSV-bestand definitie 

BRIN BRINNUMMER Registratienummer van de instelling. 

nummer vestiging VESTIGINGSNUMMER Registratienummer van de vestiging. 

naam vestiging INSTELLINGSNAAM_VESTIGING Naam van de vestiging. 

soort SOORT_PO Het soort primair onderwijs: 

BO: basisonderwijs 

SBO: speciaal basisonderwijs 

SO: speciaal onderwijs  

VSO: voortgezet speciaal onderwijs  

SOVSO: speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

ONB: onbekend 

denominatie DENOMINATIE_VESTIGING De levensbeschouwing of godsdienst die de vestiging uitdraagt. 

bestuur BEVOEGD_GEZAG_NUMMER Nummer van het schoolbestuur.  

leerlingen 1996 

t/m leerlingen 2009 

LEERLINGEN_1996  

t/m LEERLINGEN_2009 

Het totaal aantal bekostigde leerlingen ingeschreven op de 

vestiging op de peildatum. De leerlingengegevens van 1996 t/m 

2009 zijn gebaseerd op telformulieren 

leerlingen 1996 

t/m leerlingen 2021 

LEERLINGEN_1996  

t/m LEERLINGEN_2021 

Het totaal aantal bekostigde leerlingen ingeschreven op de 

vestiging op de peildatum. Het betreffen definitieve  aantallen. 

leerlingen 2022 LEERLINGEN_2022 Het totaal aantal bekostigde leerlingen ingeschreven op de 

vestiging per 1 oktober 2022. Het betreft een voorlopig aantal. 

 

 

Bronnen  

- De peildatum is altijd 1 oktober en gaat in 1996 over schooljaar 1996-1997, in 1997 over schooljaar 1997-1998, enzovoort. 

- De leerlingengegevens van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zijn vanaf 2010 zijn volgens het 1-cijferbestand 

WPO (Wet op het primair onderwijs) 

- De leerlingengegevens van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn vanaf 2010 volgens het 

1-cijferbestand WEC (Wet op de expertisecentra) 

- De leerlinggegevens kwamen vanaf 2010 uit het kwamen voorheen uit het Basisregister Onderwijsnummer (BRON). 

Inmiddels komen de leerlinggegevens uit Register Onderwijsdeelnemers  (ROD) 

- De instellinggegevens komen uit Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en vervangt daarmee het  Basisregister 

Instellingen (BRIN) 

 

Kwaliteit van de gegevens 

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

CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van 
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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 de voorlopig 1-cijferbestanden. 

De instellinggegevens in deze voorlopige 1-bestanden zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en betreffen 

een momentopname uit ROD 

- Het komt voor dat er leerlingen ingeschreven zijn op een vestiging die niet (meer) voorkomt in RIO. Dit komt met name voor 

bij oudere schooljaren van voor 2003. In latere jaren komt dit nauwelijks meer voor. Wanneer dit het geval is, is de vestiging 

wel vermeld, maar is de naam van de vestiging niet vermeldt, en zo ook niet de denominatie en het bestuursnummer. 

Mogelijk is ook het soort primair onderwijs onbekend. 

- Wanneer op een vestiging zowel leerlingen staan ingeschreven op het soort SO én hert soort VSO, dan worden beide 

aantallen opgesteld bij het soort SOVSO. 

- Mogelijk dat vestigingen in de tijd verschillende soorten primair onderwijs hebben gekend. In het bestand is het huidige soort 

primair onderwijs leidend. In geval de vestging is opgeheven, geldt de laatst bekende soort onderwijs.  
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Historische leerlingaantallen po – per jaar 
 

 

Inhoud 

Het bestand met "Historische leerlingenaantallen po per jaar", is gelijk aan het bestand "Historische leerlingenaantallen po" (per 

vestiging), met dien vestande dat de aantallen per jaar nu niet in aparte kolommen staan, maar in aparte rijen. Ook is een aantal 

kenmerken van de vestiging achterwege gelaten, namelijk de naam van de vestiging, het bestuur en de denominatie van de 

vestiging. Zie voor nadere toelichtingen ook in de toelichting "Historische leerlingenaantallen po".  

 

Gegevens in het bestand 

 

kolom Excel-bestand definitie 

BRIN Registratienummer van de instelling. 

nummer vestiging Registratienummer van de schoolvestiging. 

soort Het soort primair onderwijs: 

BO: basisonderwijs 

SBO: speciaal basisonderwijs 

SO: speciaal onderwijs  

VSO: voortgezet speciaal onderwijs  

SOVSO: speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

ONB: onbekend 

jaar kalenderjaar van peildatum van het betreffende schooljaar.  

leerlingen Het totaal aantal bekostigde leerlingen ingeschreven op de 

vestiging op de peildatum. 

 

Bronnen  

- De peildatum is altijd 1 oktober en gaat in 1996 over schooljaar 1996-1997, in 1997 over schooljaar 1997-1998, enzovoort. 

- De leerlingengegevens van 1996 t/m 2009 zijn gebaseerd op telformulieren. De leerlingengegevens van 2010 t/m 2021 

betreffen definitieve  aantallen. De leerlingengegevens van 2022 betreffen voorlopige  aantallen. 

 

Zie voor nadere toelichtingen in de toelichting "Historische leerlingenaantallen po" versie 2022. 

 


