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Toelichting bestand / Leerlingen / Mbo / Bestand nr. 15 

 

Mbo deelnemers per brinnummer, leerweg, niveau,  opleiding 

sbb,  brinnummer, vooropleiding en diverse indicatoren: 

wijziging instelling, nieuwe instroom uit vo, nieuwe instroom 

in mbo, nieuwe instroom opleiding, indirecte instroom. 
 
Inhoud 

In dit bestand staat het aantal bekostigde deelnemers in het mbo per instelling en 

beroepsopleiding verdeeld naar vooropleiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het 

totaal aantal deelnemers in een jaar (bijv 2017) per instelling en opleiding, en verschillende 

soorten instromers in dat jaar. Met behulp van de gegevens in dit bestand zijn opleidingen 

per instelling te vergelijken op basis van het aantal deelnemers, de soort instroom, de 

vooropleiding op het voorgezet onderwijs en eerder behaalde mbo-diploma’s.  

 
Gegevens in het bestand:  

 
JAAR Jaar van telling (jaar T) waarop de gegevens betrekking hebben. 

BRIN Brinnummer van de school in jaar T. 

NIVEAU Niveau van de opleiding. 

LEERWEG Leerweg. 

SBERCLUSID Code opleiding volgens stichting Samenwerking Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB)  op 
01-10 in jaar van telling (jaar T) . 

SBERCLUSNM Naam opleiding volgens stichting Samenwerking Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB)  op 
01-10 in jaar van telling. 

WYZBRINMBO Andere instelling MBO in jaar T-1. Waarden: J of N. 

VOJAAR Jaar van het diploma/jaar van laatste inschrijving voortgezet onderwijs. 

VOVOOROPL Hoogst behaalde vo-diploma voorafgaand aan de instroom in het mbo. 

MBOJAAR Jaar waarin het hoogst behaalde mbo-diploma is behaald. 

MBOVOOROPL Hoogst behaalde mbo-diploma voor peildatum 1 oktober van het betreffende jaar. 

NWINUITVO Directe instroom in het mbo vanuit het vo (jaar T-1 ingeschreven in het vo) = nieuwe instroom 
vanuit vo. Waarden: J of N. 

NWINSTRMBO Nieuwe instroom in het mbo; in jaar T-1 niet ingeschreven in het mbo. Waarden: J of N. 
deelnemer kan in jaren voor jaar T-1 wel mbo-onderwijs hebben gehad. 

NWINSTROPL Deelnemers met bekostigde inschrijving voor bepaalde mbo- opleiding in het betreffende jaar 
en in het jaar daarvoor niet voor die opleiding. . Waarden: J of N 
Het gaat hier om de opleiding volgens stichting Samenwerking Beroepsopleiding 
Bedrijfsleven (SBB)   

INDIRINSTR Indirecte instroom in het mbo (in jaar T-1 geen inschrijving in het onderwijs mbo of vo). 
Waarden: J of N. 

AANTAL Totaal aantal deelnemers met bekostigde inschrijving op het mbo in het betreffende jaar. 

 

 

Bronnen 

- De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit BRON 

(Basisregister Onderwijsnummer). 

 
Gegevensselectie 

- Het bestand bevat alle deelnemers die op 1-10 van het jaar een bekostigde 

inschrijving hadden op het mbo. 

- Voor het bepalen van de opleiding is de indeling gehanteerd op het niveau van de 

beroepsopleiding volgens de crebo-koppeltabel, gepubliceerd op https://www.s-

bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/overzichten-rondom-kwalificeren-en-

examineren/crebo. Dit bestand maakt het mogelijk om op meerdere niveaus (domein, 

beroepsopleiding, etc.) overzichten te maken in relatie tot de crebo-code. Hierdoor 
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kunnen crebo-codes die inhoudelijk overeenkomen gegroepeerd worden naar 

bijvoorbeeld een beroepsopleiding of kwalificatiedossier. De gegevens betreffen alle 

opleidingen die vanaf 1997 in het crebo-register zijn opgenomen.  

 

 

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. 


