Toelichting bestand / Deelname / Mbo / Bestand nr. 10:

Aantal mbo gediplomeerden per instelling, plaats, kenniscentrum,
sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht
Inhoud:
In dit bestand staat het aantal mbo gediplomeerden per instelling, plaats waar de instelling gevestigd is,
bijhorend kenniscentrumtype mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau,
kwalificatie, sector, bedrijfstak, kenniscentrum en geslacht. Het aantal gediplomeerden staat weergegeven
over de afgelopen 5 jaren.
Gegevens in databestand
BRIN NUMMER

nummer van de school

INSTELLINGSNAAM

naam van de school

PLAATSNAAM

plaats waar de school gevestigd is

BRIN NUMMER KENNISCENTRUM

nummer van het kenniscentrum waar de school onder valt

NAAM KENNISCENTRUM

naam van het kenniscentrum waar de school onder valt

TYPE MBO
MBO SECTOR

leerweg en intensiteit (voltijd, deeltijd)
clustering van beroepsopleidingen naar vakgebied: agrarisch,
economie, techniek, zorg & welzijn, combinatie

BEDRIJFSTAK MBO

nadere onderverdeling van mbo sector

KWALIFICATIENIVEAU

niveau van de opleiding

KWALIFICATIE CODE

code van de opleiding

KWALIFICATIE NAAM

naam van de opleiding

JAAR 20.. TOTAAL

totaal aantal gediplomeerden in jaar x

JAAR 20.. MAN

totaal aantal mannelijke gediplomeerden in jaar x

JAAR 20.. VROUW

totaal aantal vrouwelijke gediplomeerden in jaar x

Bronnen
De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit BRON (Basisregister
Onderwijsnummer)
De instelling- en opleidinggegevens komen uit CREBO (Centraal Register Beroepsonderwijs) in BRIN
(Basisregister Instellingen)
De bedrijfstakken zijn volgens referentietabel ‘Bedrijfstak,’ opgesteld door DUO
Kwaliteit van de gegevens
De kwaliteit van de gegevens wordt geborgd door het Programma van Eisen Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie.
De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen
Ministerie van OCW, mbo-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.
Het aantal deelnemers in dit bestand kent twee mogelijke statussen:
Voorlopig: De aantallen in het laatst gepubliceerde peiljaar zijn gebaseerd op een voorlopige foto uit
BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer), welke nog niet is goedgekeurd door de
accountant.
Definitief: Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant
goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve deelnemersaantallen vastgesteld.
Deze worden door DUO verwerkt en in een nieuw bestand op de website gepubliceerd. Zodra de
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definitieve gegevens gepubliceerd worden, worden de voorlopige gegevens toegevoegd voor een nieuw
jaar.
De instellingsgegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en betreffen
ook een momentopname uit BRIN (Basisregister Instellingen).
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