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Versiebeheer 
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Naamgeving aangepast, gemeentenummer = gemeentecode 
3.2 Hoofdstuk 6 aangevuld. Verwijzing ivm beheersbaarheid zo 
gelaten. 
3.3.2 omschreven adhv foto (t-t1) 
In inleiding paragraaf over Wet verzelfstandiging 
Informatiseringsbank verwijderd 
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1.0 Definitief David Bos 06-03-2013 
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• Tekstuele aanpassingen 
• GBA is vervangen door BRP 
• Uitbreiden bestand Namen en Rugnummers met BRIN-

volgnummer, Locatiecode BVE, Niveau, Onderwijssoort 
• Toevoegen bestand Startpopulatie Namen en Rugnummers 

Hans Molenaar 04-11-2015 

2.1 Openingstijden Helpdesk aangepast 
 Voorbeelden toegevoegd bij Niveau en Onderwijssoort 

Victorien van der 
Wal  
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Victorien van der 
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Dijk/Tanya 
Beliaeva 
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1. INLEIDING 

De doelstelling van het kabinet is maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) in 

2024. Om dit te bereiken, nemen scholen en gemeenten met het regionaal programma VSV 

maatregelen om VSV te voorkomen en tegen te gaan.  
 
In de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO) is vastgelegd dat DUO bepaalde leerlinggegevens 

mag doorleveren aan gemeenten, regio’s en onderwijsinstellingen. Het gaat hier om gegevens op 

basis van in- en uitschrijving in het basisregister. 

 
Voor de VSV-resultaten zijn de gegevens voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en voortgezet 

onderwijs (VO), zoals dat staat geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers, bepalend. 

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de landelijke definitie van VSV gebruikt. 

De Tweede Kamer wordt jaarlijks op basis van de landelijke definitie geïnformeerd over het aantal 

nieuwe VSV-ers en ook andere VSV informatieproducten zijn gebaseerd op deze definitie. Door de 

landelijke definitie te hanteren ontstaat er weinig verschil tussen de voorlopige cijfers en de 

definitieve cijfers over het aantal nieuwe VSV-ers. De verschillen ontstonden onder andere doordat 

leerlingen/studenten met terugwerkende kracht werden gecorrigeerd omdat zij bijvoorbeeld toch niet 

aan bekostigingsvoorwaarden voldeden of als examendeelnemer werden ingeschreven en dan als 

VSV-ers tellen. In de landelijke definitie telt iedere correcte inschrijving en is deze niet afhankelijk 

van de bekostiging.  

Het verschil tussen de convenantdefinitie en de landelijke definitie staat in onderstaande tabel. 

 

 Convenant Landelijk 

Niet bekostigde inschrijvingen in de startpopulatie Nee Ja 

Examen & onbekostigde deelnemers in de startpopulatie* Nee Ja 

Vavo-deelnemers in de startpopulatie Nee Ja 

Doorstroom naar examen- of onbekostigde deelnemer VSV Geen VSV 

* Leerlingen/studenten in de derde leerweg tellen niet mee in de startpopulatie of als VSV-ers. 

 

Voor de regeling prestatiebekostiging VO wordt er voor de nieuwe draaironde met definitieve cijfers 

een extra N&R bestand in november geleverd met hierin de VSV-ers die voor deze regeling 

meetellen. De verschillen tussen het aantal VSV-ers op basis van de convenantdefinitie en de 

landelijke definitie zullen klein zijn.  

 

1.1 ACHTERGROND PROGRAMMA VAN LEVERING 

Om richting te kunnen geven aan de noodzakelijke aanpassingen aan processen en systemen, wordt 

gebruik gemaakt van een Programma van Levering. Dit “PvL” beschrijft in detail de elektronische 

gegevensuitwisseling tussen DUO, onderwijsinstellingen, regio’s en gemeenten. Op basis van dit PvL 

kunnen de gemeenten hun administratieve processen, systemen en organisatie voorbereiden. 

Voor vragen over dit PvL kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Onderwijs via 

telefoonnummer (050) 5 999 000  of via het e-mailadres: verzuim@duo.nl 

 

1.2 BEGRENZING 

Voor de rapportages gelden de volgende begrenzingen: 

• Er kunnen alleen gegevens geleverd worden die beschikbaar zijn in het Basisregister en de BAP;  

deze gegevens worden ongewijzigd overgenomen. 

• Er worden alleen gegevens geleverd over het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) en het 

bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

• De verstrekking van gegevens vindt plaats op basis van het burgerservicenummer of, indien deze 

niet bekend is, het onderwijsnummer. 

• De gegevens betreffen alleen gewijzigde gegevens over de periode 1 oktober tot en met 30 

september van het volgende jaar. 

mailto:verzuim@duo.nl
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1.3 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

Uitgangspunten: 

• Gemeenten, regio’s en instellingen hebben bij de gegevensuitwisseling geen andere rol, dan dat 

ze hun wettelijke taken moeten uitvoeren en een inspanning om VSV-ers te voorkomen. 

• Voor de levering van gegevens van DUO aan gemeenten en instellingen wordt uitgegaan van de 

relevante gegevens die bij DUO beschikbaar zijn. 

• Er worden alleen gegevens verstrekt aan gemeenten en regio’s over de eigen ingezetenen. Aan 

instellingen worden alleen gegevens vertrekt over eigen leerlingen. 

• Deelnemende gemeenten en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele eigen 

aanpassingen in technische en organisatorische zin (applicaties en/of infrastructuur en 

organisatie), welke voortvloeien uit dit PvL. 
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1.4 LEESWIJZER 

Daar waar in dit stuk verder gesproken wordt over de gemeente wordt een individuele gemeente 

bedoeld of de partij die de RMC-functie vervult in de betreffende regio. Deze partij kan de 

contactgemeente zijn, maar ook een groep van gemeenten, of een 3
e 

partij die deze taak op zich 

heeft genomen. Met instelling wordt een VO of MBO onderwijsinstelling bedoeld. 

 
Dit PvL is als volgt ingedeeld: 

 
Hoofdstuk 2 bevat de toelichting op de gebruikte definities in dit document. 

 
Hoofdstuk 3 geeft aan op welke manier de gegevensverstrekking plaats gaat vinden. 

 
In hoofdstuk 4 worden de technische consequenties van de gekozen oplossing beschreven, inclusief 

de bijbehorende controles. 

 
Hoofdstuk 5 bevat de inspanningsverwachting van de gemeenten en de rol van DUO. Tevens is een 

leveringskalender toegevoegd met daarin de belangrijkste mijlpaal. 

 
Hoofdstuk 6 ten slotte, beschrijft de wijze van aanmelden en aansluiten en geeft de 

contactmogelijkheden met DUO weer. 

 
Hoofdstuk 7 bevat de bijlagen behorende bij dit PvL. 
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2. DEFINITIES 

Dit hoofdstuk definieert de begrippen uit het PvL. 

 

Begrip Betekenis 

Basisregister Het BasisRegister Onderwijs, waarin van de onderwijs ontvangenden die 
bekostigd onderwijs volgen persoonsgegevens, inschrijvingsgegevens en 
resultaatgegevens zijn geregistreerd. 

BRINnummer Een door de DUO (locatie Den Haag) in het kader van de 
BasisRegistratie INstellingen toegekend identificerend nummer voor een 
onderwijsinstelling. 

Register 

Onderwijsdeelnemers 

Register Onderwijsdeelnemers 

BRP De Basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke 
Basisadministratie Personen (GBA) vervangen. In de BRP staan 
persoonsgegevens van inwoners in Nederland (de ingezetenen) en van 

personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse 
overheid (de niet-ingezetenen). 

Burgerservicenummer Het burgerservicenummer (BSN) is het unieke persoonsnummer van 
iedere burger die ingeschreven staat in de BRP.  

BSN Zie Burgerservicenummer 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs  

CSV CSV is een bestandsextensie die staat voor Comma Separated Values. 
Dit is een databaseformaat waarbij de waarden in een tekstbestand 
worden vastgelegd, en door komma’s worden gescheiden. 

Doelgroep De verzameling personen die in de landelijke definitie  genoemd 
worden. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

Kwalificatie De aanduiding van het onderwijs, waarvoor het diploma is behaald. 

Locatiecode  Het NHR-vestigingsnummer van het gebouw (het adres) waar de 
opleiding van de onderwijsdeelnemer hoofdzakelijk wordt gevolgd. 

NHR Nederlands Handels Register 

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Onderwijsnummer Het identificerende door DUO aan een leerling toegekende nummer in 
het geval dat het burgerservicenummer van deze leerling initieel niet 
achterhaald kon worden. 

Persoonsgebonden 
nummer 

Het burgerservicenummer of het onderwijsnummer. 

PGN Zie Persoonsgebonden nummer 

PO Primair Onderwijs 

Potentieel VSV-er  

 

Persoon die voldoet aan de landelijke definitie van voortijdig 

schoolverlater en zonder wijziging geteld gaat worden als voortijdig 
schoolverlater. 

RMC Regionale Meld- en Coördinatie functie 

RMC- regio Het gebied dat onder de hoede valt van de organisatie die de RMC 

functie vervult. 

Startkwalificatie Een persoon heeft een startkwalificatie indien hij in het bezit is van een 
diploma mbo vanaf niveau 2, havo of vwo. 

Statusdatum De datum waarop de stand van de RMC gegevens geldig is. 

UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format. Tekencodering met variabele 
lengte, standaardcodering van XML verkeer. 

VO Voortgezet Onderwijs 

(V)SO (Voorgezet) Speciaal Onderwijs 

VSV-er Voortijdig Schoolverlater 

WRO Wet Register Onderwijsdeelnemers 
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3. PROCESMODEL NAMEN EN RUGNUMMERS RAPPORTAGE 

In 3.1 wordt ingegaan op de wijze waarop de gegevenslevering plaatsvindt. In 3.2 volgt een korte 

uitleg over de toegang tot de gegevens en in 3.3 wordt ingegaan op de inhoud en de actualiteit van 

de actueel verzuim gegevens. Een gemeente of regio ontvangt alleen gegevens van personen die op 

1 oktober van het betreffende jaar ingezetenen zijn van de desbetreffende gemeente of regio. 

Instellingen krijgen de gegevens van de leerlingen welke op 1 oktober op de school ingeschreven 

staan. 

3.1 WIJZE VAN RAPPORTEREN 

De rapportages op de landelijke definitie worden twee keer per jaar aangemaakt. Dit gebeurt in 

februari/maart voor de voorlopige cijfers en in oktober/november voor de definitieve
 
cijfers. In 

oktober/november wordt een extra bestand aangemaakt op de convenant definitie voor de 

resultaatafhankelijke bekostiging VO.  

 

Na controle worden de bestanden geplaatst op MijnDuo. 

DUO/Den Haag levert de geanonimiseerde gegevens aan welke aangevuld worden door 

DUO/Groningen met persoonsgegevens. 

 

In verband met de privacy worden de rapportages via MijnDuo ter beschikking gesteld. De 

rapportages bevatten alleen gegevens over VSV bij de betreffende RMC-regio, gemeente of 

instelling. De gegevens zijn alleen bedoeld voor de betrokken RMC-regio’s, gemeenten of instellingen 

en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld gezien de privacy aspecten. 

 Namen en Rugnummers 

De rapportage Namen en Rugnummers (N&R) heeft betrekking op Absoluut Verzuim en geeft de stand 

van zaken weer voor wat betreft het aantal VSV-ers conform de landelijke definitie over het gehele betreffende 

jaar (oktober jaar t - oktober jaar t+1).  De N&R-rapportage is het overzicht waarop staat welke 

scholier/student voor de betreffende instelling als VSV’er wordt aangemerkt. De rapportage wordt 2 

keer per jaar aangemaakt. In februari/maart met de voorlopige cijfers en in oktober/november met de 

definitieve
 

cijfers en wordt verzonden naar scholen, gemeenten en RMC’s. Voor de 

resultaatafhankelijke bekostiging VO wordt er op basis van de convenantdefinitie en definitieve cijfers, 

in oktober/november een extra N&R rapportage beschikbaar gesteld. Deze cijfers zullen nagenoeg niet 

afwijken van deze N&R rapportage die op basis van de landelijke definitie is berekend. 

 

 

Definitie Persoonsgegevens van voortijdige schoolverlaters volgens de landelijke definitie 

Trigger Op afroep door OCW 

Frequentie Twee maal per jaar 

3.2 TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Om een bestand op te halen of te versturen via MijnDuo hebben gemeenten en instellingen naast 

toegangsnaam en wachtwoord een token nodig voor de identificatie en authenticatie. 

 

In hoofdstuk 6 wordt het traject van aanmelding en aansluiting beschreven. Puntsgewijs wordt 

aangegeven hoe de aanmelding en het toezenden van de benodigdheden voor de toegang tot 

MijnDuo in zijn werk gaat. 

3.3 ABSOLUUT VERZUIM GEGEVENS 

 Inhoud gegevens 

Bij de huidige wet- en regelgeving mag slechts een beperkte hoeveelheid gegevens geleverd worden. 

De gegevens die geleverd worden hebben als peilmoment 1 oktober, het begin van een schooljaar, 

en bevatten alle gegevens tot en met 30 september van het volgende jaar. Als een leerling tijdens 

het schooljaar van school verandert en de nieuwe school zonder startkwalificatie verlaat blijft de 

https://wiki.prd.duo.nl/display/VERZUIMRAP/Absoluut+Verzuim
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eerste school verantwoordelijk. Indien een leerling verhuist tijdens het schooljaar en de (nieuwe) 

school zonder startkwalificatie verlaat, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de leerling 

woonde in het begin van het schooljaar. 

Dit leidt tot een vaste set van gegevens, welke binnen de kaders van de regeling beschikbaar gesteld 

mogen worden. De gegevens worden gelijktijdig voor gemeenten, regio’s en instellingen gemaakt, 

zodat de informatie uniform en eenduidig is voor alle betrokkenen. De indeling van de gegevens is 

voor iedere gemeente, regio en instelling uniform; variaties in het aanbieden van gegevens zijn niet 

mogelijk. Dit geldt ook voor de aanlevering. 

 Actualiteit gegevens 

Zoals in 3.1 gemeld wordt vindt in februari/maart de rapportage plaats op basis van de voorlopige 

cijfers en in oktober/november de rapportage op basis van de definitieve cijfers. Dit bestand blijft 

drie maanden op MijnDuo beschikbaar. Drie maanden na het plaatsen wordt dit bestand er afgehaald 

en kunt u deze niet meer opvragen bij DUO. De rapportage in februari/maart is gebaseerd op de 

gegevens zoals deze beschikbaar zijn in december. Deze gegevens bestaan uit het verschil tussen de 

foto van de gegevens op 1 oktober van een jaar (t) en de foto van de gegevens op 30 september het 

volgende jaar (t1) zoals deze bekend zijn in december van dat jaar (t-t1). Op de gegevens op de 

foto (t1) kunnen nog met terugwerkende kracht mutaties plaatsvinden, waardoor de waarden in de 

rapportage veranderen. Mutaties kunnen nog tot juni doorgevoerd worden. Daarna is een 

mutatiestop van kracht. De rapportage in oktober/november wordt gebaseerd op de cijfers (t1) zoals 

deze in juni beschikbaar zijn en is daarmee definitief. 
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4. TECHNISCHE CONSEQUENTIES 

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het bestand met de gegevens technisch inhoudelijk toegelicht 

en wordt nader ingegaan op de wijze waarop de controles hierop plaatsvinden. 

4.1 TECHNISCH MODEL RAPPORTAGES 

 Bestanden 

De bestanden worden als csv-bestand op initiatief van DUO en in opdracht van OCW geleverd. 

 Rapportages 

4.1.2.1 NAMEN EN RUGNUMMERS 

Het rapport heeft een naam in de vorm van NenREEJJTX####.csv, waarbij: 

• EEJJ staat voor het jaar van de levering 

• T staat voor het type levering (V = voorlopige cijfers, D = definitieve cijfers)  

• X staat voor de ontvanger (R = RMC- regio, G = Gemeente, I = Instelling) 

• #### staat voor RMC (met voorloopnullen), de gemeentecode (met voorloopnullen) of het 

BRINnummer. 

 

De leveringen vanuit DUO zijn komma gescheiden (csv) en in de tekenset UTF-8, met alle velden 

tussen dubbele aanhalingstekens (“). 

 

Het bestand bevat een kopregel, die de kolomnamen van de rapportage bevat:  

Burgerservicenummer, Onderwijsnummer, Geboortedatum, Geslacht, Achternaam, Voorvoegsel, 

Voornamen, Postcode_Cijfers, RMC_Regio, RMC_Regio_Naam, Gemcode, Gemeentenaam, BRIN, 

BRIN_Volgnr, Locatiecode, BRIN_Vest_Naam, Crebo, Examen, indBekostigd, Niveau, Onderwijssoort 

4.1.2.2 STARTPOPULATIE NAMEN EN RUGNUMMERS 

Het rapport heeft een naam in de vorm van NRSPEEJJTX####.csv, waarbij: 

• EEJJ staat voor het jaar van de levering 

• T staat voor het type levering (V = voorlopige cijfers, D = definitieve cijfers)  

• X staat voor de ontvanger (R = RMC- regio, G = Gemeente, I = Instelling) 

• #### staat voor RMC (met voorloopnullen), de gemeentecode (met voorloopnullen) of het 

BRINnummer. 

 

De leveringen vanuit DUO zijn komma gescheiden (csv) en in de tekenset UTF-8, met alle velden 

tussen dubbele aanhalingstekens (“). 

 

Het bestand bevat een kopregel, die de kolomnamen van de rapportage bevat:  

Burgerservicenummer, Onderwijsnummer, Geboortedatum, Geslacht, Achternaam, Voorvoegsel, 

Voornamen, Postcode_Cijfers, RMC_Regio, RMC_Regio_Naam, Gemcode, Gemeentenaam, BRIN, 

BRIN_Volgnr, Locatiecode, BRIN_Vest_Naam, Crebo, Examen, indBekostigd, Niveau, Onderwijssoort 

 De records logisch en technisch 

Formaat: 

Er wordt gewerkt met een record waarbij alle velden alfanumeriek zijn.  

In geval van datum zal het formaat dd-mm-eejj (dag maand eeuw jaar) gebruikt. 

Onbekende datums worden leeg gelaten. 

 

Uitlijning, verdere opmaak: 

Alfanumerieke waardelijsten worden zowel in kleine- als in hoofdletters ingevuld, zoals beschikbaar 

vanuit het Basisregister. 
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 Opbouw records gegevensleveringen 

De inhoud van beide gegevensleveringen voldoet aan het volgende formaat: 
Attribuut Max 

Lengte 
Definitie/ 
Toelichting 

Persoonsgegevens   
Burgerservicenummer (BSN) 9 Het burgerservicenummer van de VSV-er. 

Onderwijsnummer 9 Het onderwijsnummer zoals dat door DUO toegewezen is, indien het 
BSN niet kon worden achterhaald 

Geboortedatum 10 De aanduiding van de datum waarop de VSV-er is geboren 

Geslacht 1 ‘V’ indien de VSV-er-er het vrouwelijk geslacht heeft, ‘M’ indien 
mannelijk. 

Achternaam 200 De achternaam van de VSV-er-er 

Voorvoegsel 10 De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden 
(inclusief spaties) die aan de achternaam van de 
onderwijsontvangende vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de 
geslachtsnaam van de VSV-er vormt 

Voornamen 200 De verzameling van één of meer voornamen van de VSV-er (inclusief 
spaties), ter onderscheiding van personen met dezelfde 
geslachtsnaam 

Cijfers postcode 4 4-cijferige code, zoals deze door de BRP aan het woongebied van de 
VSV-er-er gekoppeld is. 

RMC 8 De RMC code behorende bij de woongemeente waar de 
onderwijsdeelnemer op 1 oktober van het betreffende schooljaar 
woonde 

RMC- regio 100 De RMC_regio waar de VSV-er op 1 oktober woonde of op school ging. 

Gemeentecode 8 De bij de gemeente code behorende bij het woonadres op 1 oktober 

Gemeentenaam 24 De naam van de gemeente waar de VSV-er op 1 oktober volgens de 
gegevens van de onderwijsverstrekkende instelling woont conform de 

foto van het Register Onderwijsdeelnemers 

BRIN-nummer 4 De BRIN code behorende bij de instelling waar de VSV-er op 1 oktober 
op school stond ingeschreven 

BRIN-volgnummer 2 VO: 
De identificatie van de vestiging van de onderwijsinstelling waaraan 
de VSV-er op 1 oktober stond ingeschreven 

 
MBO: leeg 

Locatiecode 12 MBO: Het NHR-vestigingsnummer van het gebouw (het adres) waar 
de opleiding van de VSV-er hoofdzakelijk werd gevolgd. 
 
VO: leeg 

Schoolnaam 100 De naam van de onderwijsinstelling waar de VSV-er per 1 oktober op 
stond ingeschreven. 

CREBO 5 De identificatie van het onderwijs welke de VSV-er gedurende de 
inschrijving volgt of heeft gevolgd. 
VO : ELEMENT-code, MBO: CREBO-code 

Examen 1 ‘J’ indien de nieuwe VSV-er als examendeelnemer is ingeschreven in 
het mbo  
 

Ind. bekostiging 1 ‘J’ indien de nieuwe VSV-er als niet voor bekostiging aangemelde 
deelnemer is. Voorde landelijke definitie is dit niet meer relevant voor 
bepaling VSV-er 

Niveau 100 Niveau van het onderwijs, bijvoorbeeld 
 

• onderbouw 
• mbo niveau 3 
• havo/vwo bovenbouw    
 

Onderwijssoort 100 Soort onderwijs, bijvoorbeeld 
 

• brug 1-2 
• vwo 4-6 
• Bol3 
• Bbl4 
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5. INSPANNINGSVERWACHTING 

Voor de uitvoering van efficiënte rapportage leveringen wordt van de betrokken partijen bepaalde 

inspanningen verwacht welke hier zijn beschreven. Daarnaast wordt de rol van DUO toegelicht bij het 

verstrekken van gegevens en het beantwoorden van vragen. 

5.1 LEVERINGSKALENDER 

Actie Verantwoordelijk Frequentie Termijnen 

Namen & Rugnummers landelijke definitie DUO 2 keer per jaar 
Februari en 

november 

Namen & Rugnummer convenant definitie 

voor resultaatbekostiging VO 
DUO 1 keer per jaar November 

 

De in februari/maart en oktober/november geleverde rapportages blijven drie maanden op MijnDuo 

beschikbaar. Medio mei wordt dit bestand er afgehaald en kunt u deze niet meer opvragen bij DUO. 

5.2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

In paragraaf 3.3.2 is de actualiteit van de rapportages toegelicht. Er is beschreven dat de gegevens 

op basis van het voorlopige rapport nog aan verandering onderhevig kan zijn. De gegevens in het 

Basisregister kunnen gedurende deze periode wijzigen. Het is dan ook mogelijk dat de gegevens op 

enig moment afwijken van andere bij de gemeente beschikbare informatie. Bij de levering van het 

rapport in oktober worden alle gegevens opnieuw bijgewerkt met de definitieve registraties zoals 

deze in juni bekend zijn in het Basisregister. 

 

Gemeenten, regio’s en instellingen hebben bij de gegevensuitwisseling geen andere rol, dan dat ze 

hun wettelijke taken moeten uitvoeren en een inspanning om VSV-ers te voorkomen. 
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6. COMMUNICATIE 

Zie hiervoor ook de “Gebruikershandleiding MijnDuo” op www.duo.nl/zakelijk.  

 

6.1 WIJZE VAN AANMELDING EN AANSLUITING 

Voor iedere gemeente, regio en instelling worden de rapportages aangemaakt. Voorwaarde is dat de 

gemeente, regio of instelling is aangesloten op MijnDuo 

 

Voor het eerste gebruik van MijnDuo, moet de organisatie aangemeld worden. Dit kan door het 

aanmeldformulier en de gebruikersovereenkomst in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. 

Als er al een beheerder is aangesteld, dan kan deze een autorisatie aanvragen via MijnDuo. 

Het aanmeldformulier en de gebruikersovereenkomst kunt u vinden via: 

www.duo.nl/zakelijk/ 

6.2 CONTACT 

Adres:  DUO 

RNE/Onderwijsnummer 

Informatiepunt Onderwijs 

Postbus 30152 

9700 LC Groningen 

 

E-mailadres:  verzuim@duo.nl 

 

Telefoon: (050) 5 999 000  

openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

mailto:verzuim@duo.nl
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7. BIJLAGEN 

7.1 BIJLAGE 1. LANDELIJKE DEFINITIE 

 

Met ingang van 2019-2020 wordt een VSV-er in de N&R, factsheets en overige rapportages met 

behulp van de landelijke definitie afgeleid en teruggekoppeld. De aanvulling betreffende de 

aanpassingen in 2012-2013 gelden ook voor de landelijke definitie. 

Schematisch is de wijziging ten opzichte van de convenantdefinitie: 

 

 Convenant Landelijk 

Niet bekostigde inschrijvingen in de startpopulatie Nee Ja 

Examen & onbekostigde deelnemers in de startpopulatie Nee Ja 

Vavo-deelnemers in de startpopulatie Nee Ja 

Doorstroom naar examen- of onbekostigde deelnemer VSV Geen VSV 

Voetnoot bij tabel: Leerlingen/studenten in de derde leerweg tellen niet mee in de startpopulatie of als VSV-er 

 

De oude convenantendefinitie zoals deze geldt tot en met schooljaar 2011-2012 luidt als volgt: 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn personen die: 

• Op 1 oktober aan het begin van het schooljaar jonger zijn dan 22 jaar en op dat moment zijn 

ingeschreven in een bekostigde VO- of MBO-opleiding en door de instelling voor bekostiging zijn 

aangemeld; 

• per 1 oktober het hierop volgende schooljaar niet meer zijn ingeschreven als voor bekostiging 

aangemelde deelnemer in een bekostigde VO-, MBO-, VAVO-, of HO-opleiding; 

• geen startkwalificerend diploma (Havo, VWO, MBO-2 diploma of hoger) hebben behaald in het 

schooljaar of al eerder. 

 

Met ingang van 2012-2013 was er sprake van een nieuwe definitie waarbij een aantal zogenaamde 

witte vlekken uit de oude definitie zijn gehaald. 

De wijzigingen betreffen het volgende: 

• Leerlingen die naar het (V)SO of PRO gaan worden geen VSV-er; 

• Leerlingen die een MBO1 diploma hebben gehaald en op 1 oktober aan het eind van het 

convenantjaar en baan van minimaal 12 uur hebben worden niet meer gezien als VSV-er; 

• Leerlingen die naar een erkende NBI (niet-bekostigde instelling) gaan worden niet meer gezien 

als VSV-er; 

• Leerlingen die binnen drie maanden na afloop van het convenantjaar alsnog een MBO diploma 

van minimaal niveau 2 halen worden niet meer gezien als VSV-er; 

• Leerlingen die een vrijstelling hebben vanuit de leerplichtwet worden niet meer gezien als VSV-

er. Het gaat hier alleen om vrijstellingen, leerlingen met een vervangende leerplicht kunnen wel 

VSV-er zijn; 

• Eerstejaars nieuwkomers worden niet meer gezien als VSV-er; 

• Leerlingen die naar de politie- of defensie-opleidingen gaan worden niet meer gezien als VSV-er. 

 
 

  



Programma van Levering Rapportage Namen en Rugnummers Versienummer: 3.0 
Datum: 10-02-2021 

 

 

  Pagina 15 van 17  

 

7.2 BIJLAGE 2. REKENREGELS 

 

1. In de startpopulatie worden meegeteld alle inschrijvingen op 1 oktober van enig jaar (t) in het 

vo, vavo en mbo, uitgezonderd: 

• Jongeren die zijn ingeschreven aan een niet-bekostigde instelling; 

• Jongeren die zijn ingeschreven in het praktijkonderwijs; 

• Jongere aan Engelse stroom of Internationaal Baccalaureaat; 

• Jongeren die eerstejaars nieuwkomer zijn; 

• Jongeren ouder dan 22 jaar op het moment van uitval; 

• Jongeren zonder vaste woonplaats, of wonend in het buitenland; 

• Jongeren die zijn ingeschreven in het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

2. In de telling op 1 oktober t+1 worden de volgende jongeren uit de startpopulatie niet als nieuwe 

VSV-er meegeteld: 

• Jongeren die onderwijs volgen in bekostigd of niet-bekostigd onderwijs of aan politie/defensie-

opleidingen; 

• Jongeren met een diploma van de entree opleiding (mbo niveau 1) en een baan van minimaal 12 

uur per week; 

• Jongeren met een verlate startkwalificatie mbo (tot 1 januari); 

• Jongeren die in het bezit zijn van een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of 

een diploma beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, 

van de wet; 

• Jongeren die zijn toegelaten tot een instelling voor hoger onderwijs; 

• Jongeren die in de loop van het schooljaar (tussen 1 oktober jaar t en 1 oktober jaar t+1) zijn 

geëmigreerd, overleden, geen vaste woonplaats meer hebben of een vrijstelling hebben. 

 

Extra uitleg bepaling maandcijfers: 

• Peildatum t2 is elke keer de eerste dag van de maand. 

• De startset op peildatum t1 wordt elke maand opnieuw bepaald. Op deze manier wordt geborgd 

dat wijzigingen gedurende het jaar die nog betrekking hebben op 1 oktober elke keer worden 

meegenomen. 
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7.3 BIJLAGE 3. BEPALING JUISTE INSCHRIJVING VOOR VSV BIJ DUBBELE INSCHRIJVING 

A. Voor meerdere geldige inschrijvingen, waarvan minstens 1 MBO inschrijving, geldt: 
 

Indien een persoon meerdere inschrijvingen heeft, worden de volgende beslisregels gehanteerd om 

uiteindelijk toch op slechts 1 (hoofd)inschrijving uit te komen: 

 

1. MBO-inschrijving gaat voor VO-inschrijving. Daarna geldt voor MBO-inschrijvingen: 

2. Het hoogste niveau gaat voor (1. Assistent; 2. Basisberoep; 3. Vakopleiding; 4. 

Middenkader/specialist). Dus 4 voor 3 voor 2 voor 1. 

3. De ‘laagste’ leerweg gaat voor (1. BOL; 2. COL; 3. BBL; 4. CBL). Dus 1 voor 2 voor 3 voor 4. 

4. Intensiteit (ow_vorm) VT gaat voor DT. 

5. Hoogste datum_inschrijving gaat voor. 

6. Hoogste datum_uitschrijving_werkelijk gaat voor. 

7. Hoogste datum_uitschrijving_gepland gaat voor. 

8. Laagste CREBO-code gaat voor. 

9. Laagste BRIN gaat voor. 

 

B. Voor meerdere geldige VO-inschrijvingen geldt: 

 

Indien een persoon meerdere inschrijvingen heeft, worden de volgende beslisregels gehanteerd om 

uiteindelijk toch op slechts 1 (hoofd)inschrijving uit te komen: 

 

1. Jongste inschrijving (= hoogste datum_inschrijving) gaat voor. 

2. Laagste BRIN gaat voor. 
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7.4 BIJLAGE 4. RMC REGIO INDELING 

Zie voor de RMC regio indeling de site: : aanvalopschooluitval.nl/rmc-regio  
 

http://aanvalopschooluitval.nl/rmc-regio

