
 

 

 

Informatiebijeenkomst Open Modules Primair en voortgezet onderwijs NCO 

2018 

 

Op 16 maart 2018 vond de informatiebijeenkomst over de subsidieronde Open modules in het 

primair en voortgezet onderwijs Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2018 plaats in Utrecht. 

Tijdens de informatiebijeenkomst konden geïnteresseerden vragen stellen. Hieronder vindt u een 

overzicht van de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop. 
 
De modules zijn bedoeld om witte vlekken in het NCO op te vullen. Hoe komen wij 
erachter welke data al beschikbaar zijn? 

De basis van het cohort wordt gevormd door BRON, met daarin de onderwijsposities per jaar, 

schoolkenmerken en een aantal uitkomstmaten zoals het centraal examen en adviezen. In 

september 2018 worden de eerste gegevens van NCO gepubliceerd. Het gaat om de 

instroomcohorten po vanaf 2010 en de instroomcohorten vo vanaf 2007. Hieraan worden meerdere 

achtergrondkenmerken gekoppeld, zoals inkomen, sociaaleconomische positie van de ouders, etc. 

Deze gegevens vormen de kern van het NCO. Het is de bedoeling hier steeds meer gegevens aan 

toe te voegen die we uit registers kunnen halen.  

Opleidingsniveau van de ouders maakt het komend jaar nog geen deel uit van het bestand. Er is 

meer tijd nodig voor afstemming met het CBS om de gegevens volledig te krijgen. 

 

Hoe zit met het volgen van leerlingen nadat ze van school af gaan? 

Leerlingen worden gevolgd zolang ze nog in het onderwijs zitten (of daar na onderbreking weer in 

terugkeren). Vooralsnog zitten er geen gegevens in over de arbeidsmarktintrede , maar dat is op 

termijn wel de bedoeling. Het is nu nog niet mogelijk om leerlingen te volgen vanaf instroom in het 

primair onderwijs tot en met uitstroom uit het voortgezet onderwijs, omdat het eerste 

instroomcohort PO pas in 2010 begint. Dit is over ongeveer twee jaar wel mogelijk. Wel wordt een 

aantal kenmerken toegevoegd over hoe leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om plaatsing na drie jaar of welk diploma na vijf jaar.  

 

Zijn in deze ronde al gegevens over scholen beschikbaar? 

In deze ronde nog niet. Deze zijn echter wel te koppelen bij het CBS op basis van brincode. 

 

Zijn alleen leerlingen van 2007 beschikbaar en niet die van 2008? 

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2007. Het gaat dus ook om leerlingen van 2008 en later. 

 

Worden indieners verondersteld met de NCO-cohorten te werken? 

Ja. Het NCO-cohort verschijnt in september. Op zijn vroegst kan vanaf december met de gegevens 

gewerkt worden.  

 

Waar ligt de grens van wat door het NCO gedaan wordt aan dataverzameling en wat 

verantwoordelijkheid is van de onderzoekers? 

Het is de bedoeling dat onderzoekers zelf scholen benaderen. Het onderzoek moet data opleveren 

die witte vlekken in het NCO opvullen en aan het NCO gekoppeld kunnen worden. Deze data zijn 

vanaf 2007 beschikbaar. Dat betekent dat data verzameld moeten worden bij de huidige cohorten. 

Het is overigens niet zo dat deze perse aan de instroomcohorten van 2007 of 2010 gehangen 

moeten worden. Onderzoekers kunnen dus zelf bepalen wie ze benaderen, vanaf 2007. De keuze 

staat vrij, zolang het primair of voortgezet onderwijs betreft. 

 

Moeten onderzoekers zelf contact opnemen met scholen voor het verzamelen van data? 

De onderzoekers versturen de brief. Het NCO kijkt mee en zorgt dat het onderzoek gezien wordt als 

NCO-initiatief. Het NCO probeert bij scholen draagvlak te creëren in ruil voor de rapportages die alle 

scholen in het po en vo jaarlijks ontvangen. De coördinatie over welk onderzoek welke scholen krijgt 
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toegewezen ligt bij NCO. Dat is nodig vanwege onderzoeken waarvan de steekproef vastligt, zoals 

PISA. Daarmee zorgt het NCO bovendien dat scholen niet te vaak worden benaderd.  

 

Wie coördineert de steekproef? 

Het NCO coördineert de steekproef, omdat het NCO het overzicht heeft van wie wanneer benaderd 

is. Vo-scholen zullen ongeveer een keer per drie jaar benaderd worden, po-scholen ongeveer een 

keer per acht jaar. Onderzoekers moeten zelf de steekproef uitvoeren. 

 

Wat gebeurt er als de beoogde respons niet wordt behaald? 

De verantwoordelijkheid voor het behalen van de respons ligt bij onderzoekers. Zij hebben een 

inspanningsverplichting.  

 

Is de Open module eenmalig? 

Het streven is om regelmatig subsidierondes voor modules uit te zetten, waarin onderzoekers zelf 

mogen bepalen welke groep leerlingen ze binnen een bepaalde tijdsperiode volgen.  

 

Is er een vast format voor de terugkoppeling naar scholen? 

Hier is geen standaard voor. Aanvragers worden geacht dit binnen het eigen onderzoek en binnen de 

eigen begroting te regelen.  

 

Moet de steekproef een minimale omvang hebben? 

De omvang van de steekproef staat vrij. Het onderzoek moet wel echt iets toevoegen aan het NCO. 

De steekproef mag daarom niet te klein zijn en niet regionaal. 

 

Hoe wordt de koppeling gelegd?  

Bij voorkeur via het BSN-nummer, maar het is ook mogelijk op basis van 

naam/geboortedatum/brinvest. Daarmee kan 95% gekoppeld worden.  

 

Wie betaalt de kosten voor het CBS voor koppeling, etc? 

Aanvragers moeten in het voorstel de kosten voor het CBS begroten. Hoeveel gereserveerd moet 

worden, hangt af van het design. De algemene kosten voor het koppelen van één ronde bedragen 

ongeveer 2.500 euro. Per dataset moet voor de koppeling betaald worden. Het is aan te raden voor 

het CBS een stelpost op te nemen in de begroting die voldoende groot is. Het bedrag hangt ook af 

van hoeveel (extra) data die van het CBS nodig is, en of er bijvoorbeeld data nodig zijn die niet in 

het NCO voorkomen. Neem hiervor zonodig contact op met het CBS (Centrum voor 

Beleidsstatistiek). Ook kosten voor remote access moeten aanvullend worden begroot. 

 

Welke data zijn bij het CBS en NCO beschikbaar? 

Hiervoor kan op internet gezocht worden naar CBS microdataservices. De nationaal coördinatoren 

van het NCO maken een lijst van gegevens uit het NCO. Deze zal worden rondgestuurd naar de 

deelnemers aan de bijeenkomst.  

 

Het CBS moet altijd toestemming geven voor het koppelen van gegevens. Wie is hiervoor 
verantwoordelijk? Wordt dit door het NCO bekeken op het moment dat de aanvraag wordt 
ingediend? 

De regels voor het leveren van data aan CBS zijn helder. Onderzoekers moeten dit zelf vooraf 

toetsen bij het CBS.  

 
Wanneer moeten de in het project verzamelde data beschikbaar worden gesteld? 

De data moeten één jaar na verzameling (dus niet na beëindiging van het project) beschikbaar 

worden gesteld. Daarmee hebben de onderzoekers die de data verzamelen één jaar voorsprong op 

anderen.  

 

Hoe zit het met auteursrechten van bijvoorbeeld schalen die gebruikt worden bij de data? 
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Deze moeten zelf worden afgekocht. Bij voorkeur maken onderzoekers gebruik van een instrument 

dat publiek beschikbaar is. Zodra onderzoekers data veranderen of imputeren, dan moeten zij 

toelichten wat de oorspronkelijke data zijn en wat ermee is gebeurd. Vervolgens is het aan andere 

onderzoekers om te bepalen welke data ze kiezen. Daarom is het nodig om alle data op itemniveau 

beschikbaar te stellen.  

 

Zijn alle leerlingen in Nederland meegenomen in de koppeling met de lvs? 

Dat is nog niet het geval. Er is nu een pilot uitgezet onder een beperkt aantal scholen in het po, 

ongeveer 250. De pilot moet eind dit jaar worden afgerond. Als uit de verkenning blijkt dat de 

gegevens bruikbaar zijn, zal de pilot daarna worden opgeschaald en kunnen vanaf 2019 gegevens 

van meer scholen gekoppeld worden. Voor deze module kan daar nog geen gebruik van worden 

gemaakt. Mochten er in het onderzoek scholen meedoen die geen onderdeel zijn van de pilot, dan is 

het voor NCO ook interessant om een gezamenlijke brief naar het desbetreffende bestuur te sturen.  

 

Worden restricties gesteld aan het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens? 

Het staat onderzoekers in beginsel vrij om bijzondere persoonsgegevens op te vragen. Zij moeten 

echter op de juiste wijze informeren en toestemming vragen. Anders zal het CBS koppeling niet 

toestaan. In de lvs-pilot worden alleen niet-bijzondere persoonsgegevens verzameld (reken-

/taaltoetsen vanaf groep 3), zodat geen actieve toestemming hoeft te worden gevraagd. 

Toestemming van de schoolbesturen is hiervoor voldoende. Het schoolbestuur is verantwoordelijk. 

Zij kunnen toestemming geven de gegevens te bewerken. Ouders moeten worden geïnformeerd en 

moeten de gelegenheid krijgen nee te zeggen. Zodra bijzondere persoonsgegevens verzameld 

worden , is actieve toestemming nodig.  

 

Kunnen wij een overzicht krijgen van wanneer welke toestemming nodig is voor het 

verzamelen van data?  

Het NCO zal voor de aanvraagdeadline een overzicht verspreiden van welke toestemming wanneer 

nodig is en wie op welke wijze moet worden geïnformeerd. 


