
1 
 

Verslag kwartiermakersfase van het Nationaal Cohortonderzoek 
Onderwijs (NCO) 
 
Versie 12 mei 2016 
 
Mark Levels 
Rolf van der Velden 
 

1. Inleiding 
 
In het afgelopen decennium heeft een grootschalig longitudinaal onderzoek plaatsgevonden, COOL5-18 
(Cohortonderzoek onderwijsloopbanen) waarbij zo’n 20.000 leerlingen die instroomden in het PO of VO gevolgd 
zijn in hun ontwikkeling. In dit onderzoek werd zowel de ontwikkeling in cognitieve prestaties in beeld gebracht 
(door afname van testen of gebruik van leerlingvolgsystemen) als het succes in de schoolloopbaan (via de 
gegevens in de Basisregistratie Onderwijs BRON). Naast deze gegevens werden aanvullende gegevens verzameld 
over de non-cognitieve vaardigheden (bv. schoolmotivatie, burgerschap, via aanvullende testen), evenals de 
achtergrondkenmerken van de ouders (bv. sociaal milieu via oudervragenlijsten). 
 
Een van de grootste problemen van het COOL onderzoek betrof de geringe respons onder scholen. Hierdoor kwam 
de representativiteit van de data in gevaar en werd de facto het panelkarakter van het onderzoek ondergraven. 
Ter illustratie: van de leerlingen die in groep 3 van het PO instroomden in COOL, werd meer dan driekwart in groep 
8 niet meer bereikt door non-respons van scholen of door zittenblijven of schoolwissel van leerlingen. Bij de 
overgang van PO naar VO ‘verdween’ nog eens een aanzienlijk deel van de leerlingen omdat PO-leerlingen 
uitwaaieren over een grote hoeveelheid VO-scholen. De belangrijkste reden voor de lage respons onder scholen 
was de grote belasting (bij VO-scholen werden leerlingen gedurende een hele dag getest) en de geringe ervaren 
meerwaarde voor de scholen zelf. 
 
In 2015 is in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Ministerie van OCW een 
evaluatie1 gemaakt van het COOL onderzoek waarvan de financiering in 2016 afloopt. Kern van het advies is om 
het nieuwe Nationale Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) op een andere manier op te zetten: 
 
1) De basis van het NCO wordt gevormd door registergegevens over de onderwijsloopbanen (onderwijspositie 

per leerjaar) van de leerlingen (gebaseerd op BRON).  
2) Deze gegevens worden aangevuld met gegevens over de ontwikkeling in cognitieve prestaties, te ontlenen aan 

leerlingvolgsystemen (LVS), CITO eindtoets, basisschooladvies, examenprofiel en gegevens van het Centraal 
Examen (CE) en Schoolexamen (SE) (allemaal uit BRON).  

3) Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met gegevens over de achtergrond van de leerlingen uit BRON 
(leerlinggewicht), en uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) (inkomen ouders, sociale status beide ouders 
(loondienst, zelfstandige, werkloos/uitkering, overig), WOZ waarde huis, sociale statusscore wijk, huwelijkse 
status (gehuwd/samenwonend, gescheiden/alleenstaand, overig), geboorteland kind, geboorteland ouders, 
samenstelling huishouden, plaats in de kinderrij) alsmede met de gegevens uit BRON over de onderwijspositie 
van de andere kinderen uit het gezin.  

                                                           
1 R. van der Velden, H. van der Maas (2015), Naar een toekomstbestendig cohortonderzoek, ROA-R-2015/1, 
Maastricht: ROA. 
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4) Deze basisgegevens worden vervolgens verrijkt door het CBS door ze te koppelen aan andere register- of 
survey data over de uitkomsten van onderwijs, zoals de schoolverlatersonderzoeken van het ROA en de SSB 
registerdata (o.a. arbeidsmarktuitkomsten, gezinsvorming).  

5) De onderwijsgegevens van de leerlingen worden op BRIN-vestiging niveau gekoppeld aan kenmerken van 
scholen via de jaarlijkse stelselonderzoeken van de inspectie onder 400 scholen van het PO en 200 scholen van 
het VO. De respons op deze onderzoeken is vrijwel 100%. Er wordt informatie verzameld over bv. 
onderwijsmethoden, lestijden etc. Omdat deze stelselonderzoeken jaarlijks rouleren over de scholen, zal voor 
een groot aantal scholen deze informatie op enig moment beschikbaar zijn. Het is voorts zinvol om te kijken of 
op deze scholen ook aanvullende informatie verzameld kan worden.  

6) Omdat adresgegevens bekend zijn, is het mogelijk om kenmerken van woonomgevingen toe te voegen. Te 
denken valt aan uit de data geaggregeerde gegevens op wijk- of zelfs buurtniveau, maar ook op gegevens uit 
externe databronnen, zoals Kinderen In Tel. 

7) Aanvullend aan deze basisregistratie en stelselonderzoeken worden aanvullende specifieke modules gepland. 
Deze modules vinden bij een gerichte steekproef plaats. De omvang van de steekproef en de frequentie en het 
design (cross-sectioneel, longitudinaal, doorlooptijd) worden afgestemd op de specifieke onderzoeksvraag. 
Mogelijke modules zijn: voorschoolse ontwikkeling, speciaal onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, ICT, 
burgerschap, studie- en beroepskeuze of de internationale onderzoeken waar Nederland in participeert (zoals 
PISA en TIMMS).  

 
Om verantwoordingsstructuren helder vast te leggen, wordt het NCO ingebed bij het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Een dergelijke inbedding past bij de taak van het NRO om zorg te dragen voor 
verzamelen, ontsluiten en combineren van gegevens over leerlingen op een zodanige wijze dat deze voor 
relevante aspecten in hun ontwikkeling gevolgd kunnen worden. Om het cohortonderzoek nieuwe stijl vorm te 
geven wordt binnen het NRO een eenheid NCO ingericht. Deze bestaat uit de Nationaal Coördinator, met een 
kleine staf van onderzoekers en beleidsmedewerkers. De Nationaal Coördinator legt verantwoording af aan de 
programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) van het NRO en legt aan de PROO voorstellen 
voor modulen van cohortonderzoek voor. 
 
Alvorens het NCO geïmplementeerd kan worden, is het door NRO en PROO raadzaam geacht om in een pilot de 
haalbaarheid van het NCO te onderzoeken. In de pilot dienen de fundamenten te worden gelegd voor de latere 
implementatie van de NCO en dient te worden vastgesteld hoe een aantal zaken het beste geregeld zou kunnen 
worden en hoe bepaalde hindernissen overwonnen zouden kunnen worden.  
 
In september 2015 zijn Rolf van der Velden en Mark Levels aangesteld als kwartiermakers om de haalbaarheid van 
de voorgestelde opzet te toetsen. Deze haalbaarheidsstudie loopt van september 2015 tot en met april 2016. 
Opdracht is om de technische haalbaarheid te onderzoeken (zijn de relevante data in de verschillende registers 
ook aanwezig en te koppelen?), de juridische haalbaarheid (hoe wordt de privacy beschermd van personen en 
instellingen?), de organisatorische haalbaarheid (hoe kunnen we de verschillende betrokken organisaties effectief 
laten samenwerken?) alsmede de vraag in hoeverre er voldoende draagvlak zal zijn bij het onderwijsveld.  
 
In dit verslag zullen we elk van deze punten behandelen. Eerst zullen we verslag doen van het werkproces dat 
gevolgd is (hoofdstuk 2). We vervolgen met een schets van de opzet van het NCO, en aanbevelingen voor de 
werkzaamheden voor de korte en langere termijn (hoofdstuk 3).  
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2. Gevolgde werkwijze, evaluatie van het proces en consequenties voor de 
implementatie van het NCO 

 
In de afgelopen maanden is door de kwartiermakers een groot aantal gesprekken gevoerd met diverse 
betrokkenen, zoals OCW, CBS, Inspectie, DUO, CITO, NRO, PROO, PO-Raad, VO-Raad en schoolbesturen in PO en 
VO over de organisatorische haalbaarheid en het draagvlak onder scholen (zie appendix 1 voor een overzicht van 
gesprekken), is een verkenning uitgevoerd van de beschikbare databestanden ten behoeve van de technische 
haalbaarheid (zie appendix 2 voor een overzicht) en is advies ingewonnen bij juristen over de juridische 
haalbaarheid (zie appendix 3). Tevens zijn diverse presentaties gegeven over de beoogde opzet voor een groter 
publiek (zie appendix 1). 
 
In de eerste maanden werd al snel duidelijk dat het project technisch haalbaar is. In beginsel zijn alle data 
aanwezig die nodig zijn om een goede infrastructuur op te bouwen. Natuurlijk betekent dit niet dat er geen 
problemen zullen zijn. Sommige data zijn niet voor alle instroom- of uitstroomcohorten aanwezig, bij andere data 
is sprake van een trendbreuk in de waarneming en bij weer andere data is sprake van vervuiling in bestanden 
doordat data lokaal (op schoolniveau) zijn ingevoerd waarbij niet altijd hetzelfde format is aangehouden. In 
appendix 2 gaan we in op de beschikbaarheid van de data bij verschillende bronnen en presenteren we de 
belangrijkste witte vlekken. Een belangrijk aandachtspunt betreft de gegevens over de cognitieve ontwikkeling van 
leerlingen uit het leerlingvolgsysteem. Hoewel de meeste scholen toetsen gebruiken van het CITO, zijn er ook 
andere toetsen die gebruikt worden. Bovendien kunnen versies van dezelfde toets in de tijd verschillen. Uit het 
overleg met het CITO komt naar voren dat deze toetsen wel weer onderling geëquivaleerd kunnen worden, al zal 
dat aanvullend onderzoek vereisen. Een ander punt is dat scholen verschillende administratiepakketten gebruiken 
en bovendien de gegevens volgens verschillende formats kunnen invoeren. Bovendien is de invoer nu nog 
handmatig en kan ook op die manier ruis ontstaan. Binnen COOL en ook binnen de Onderwijs Monitor Limburg is 
al uitgebreid ervaring op gedaan met het ophalen van gegevens uit de LVS. Hieruit komt naar voren dat dit 
weliswaar bewerkelijk is, maar wel technisch haalbaar. Bovendien worden steeds meer gegevens centraal 
verwerkt en zijn afspraken gemaakt tussen leveranciers van administratiepakketten om tot een meer uniforme 
dataverwerking te komen. Dat zal het in de toekomst makkelijker maken om dit type gegeven centraal af te 
tappen. We concluderen daarom dat het NCO volgens de oorspronkelijke opzet in beginsel technisch haalbaar is.  
 
Ook is in de afgelopen maanden nauwgezet onderzoek gedaan naar de juridische haalbaarheid. We hebben 
hiervoor de hulp ingeroepen van mr. Jacqueline Krabben van PrivacyCare die een expert is op het terrein van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en onder meer gewerkt heeft voor het College Bescherming 
Persoonsgegevens. Voor een weergave van haar advies verwijzen we naar appendix 3. Het belangrijkste juridische 
vraagstuk waar we mee te maken hebben is de vraag of scholen gegevens uit het LVS mogen leveren aan het NCO 
voor onderzoek. Hier speelt het issue dat afzonderlijke scholen verantwoordelijk zijn voor de privacy van de 
gegevens in het LVS. Met andere woorden, er is niet één partij (bv. CITO) waarmee onderhandeld kan worden. 
Deze scholen mogen de gegevens niet zomaar leveren aan externe partijen. In gevallen waarbij sprake is van 
herleidbare gegevens is actieve toestemming nodig van de ouders (indien de leerling jonger is dan 16 jaar) of van 
de leerling zelf (indien die 16 of ouder is). De wet laat ruimte om in geval van wetenschappelijk onderderzoek en 
statistiek wanneer sprake is van ‘onevenredige’ inspanning onder voorwaarden een andere weg te bewandelen. 
Het is echter maar zeer de vraag wanneer daarvan sprake is. De insteek die we gekozen hebben omzeilt deze 
problemen door een centrale rol te geven aan het CBS als ‘entrusted third party’. Het CBS mag gegevens 
verzamelen vanuit haar wettelijke taak en mag die data ook koppelen aan andere persoonsgegevens in het kader 
van onderzoek en statistiek. Deze methode is voor NCO prima omdat NCO zelf geen persoonsgegevens nodig heeft 
voor de doelstellingen. Voor scholen geldt het CBS als een duidelijke ‘trusted third party’. De rol van CBS is deze 
gegevens samen te brengen met het oog op statistiek. Dat betekent dat ouders en leerlingen geen instemming 
hoeven te geven voor het verstrekken van herleidbare gegevens aan CBS conform de CBS wetgeving, wel is het van 
belang dat scholen de ouders en leerlingen duidelijk informeren hoe de gegevens uit LVS worden verwerkt. De 
verwerking door CBS en ter beschikkingstelling van bepaalde gegevens gebeurt vervolgens geheel in 
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overeenstemming met de daarvoor geldende (wettelijke) richtlijnen bij het CBS. Het NCO zal namens het CBS de 
scholen benaderen met het verzoek om medewerking te verlenen. Scholen zullen hiertoe zo gewenst een 
overeenkomst aangaan met NRO en CBS. De gegevens kunnen vervolgens via de bestaande administratieve 
pakketten (van CITO, PARNASYS, ESIS etc.) ge-upload worden naar het CBS. 
 
Dit betekent dat het CBS op twee manieren een centrale rol speelt bij de totstandkoming van het NCO. Op de 
eerste plaats betreft dat de koppeling van BRON data aan andere registerdata van het CBS en op de tweede plaats 
betreft dit de rol van ‘entrusted third party’ bij de koppeling van gegevens uit LVS aan de onderwijsloopbanen 
zoals verkregen uit BRON. Deze centrale rol van het CBS heeft directe consequenties voor de organisatorische 
vormgeving. We komen hier in het volgende hoofdstuk nog op terug.  
 
Ook de contacten met de schoolbesturen geven aanleiding om de organisatie en de verdere implementatie van het 
NCO op een bepaalde manier vorm te geven. Voor het welslagen van het NCO is het namelijk van cruciaal belang 
dat het draagvlak voor het NCO bij scholen in het PO en VO voldoende groot is. Daarvoor is de steun noodzakelijk 
van zowel de schoolbesturen als de schoolleiders. Bij de voorgenomen opzet van het NCO is de medewerking van 
scholen voor twee zaken noodzakelijk:  
 

 Ten eerste is het nodig om van zoveel mogelijk (liefst alle) scholen toestemming te krijgen om gegevens van de 
leerlingvolgsystemen (op individueel niveau i.c. op basis van het onderwijsnummer) te mogen koppelen aan 
gegevens over de verdere loopbaan van leerlingen in BRON of andere registers van het CBS. Zonder een 
grootschalige toestemming van schoolbesturen om deze gegevens (via CITO of andere aanbieders van 
leerlingvolgsystemen) beschikbaar te stellen, kan het NCO niet goed van de grond komen. Dit staat of valt 
immers met de aanwezigheid van gegevens over de ontwikkeling van schoolprestaties.  

 Ten tweede voorziet het NCO in een opzet waarbij een steekproef van scholen participeert in aanvullende 
onderzoeken (zogeheten modules). Ook hiervoor geldt dat zonder een goed draagvlak onder schoolbesturen, 
schoolleiders en docenten, dergelijk onderzoek niet goed kan worden uitgevoerd.  

 
In de afgelopen periode hebben we met een groot aantal schoolbesturen gesproken uit het VO en PO gesproken 
en er staan voor de komende maanden nog diverse gesprekken op stapel (voor een overzicht, zie appendix 1). Uit 
deze gesprekken komt naar voren dat schoolbestuurders en schoolleiders zich zeer bewust zijn van hun taak en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat er ook draagvlak bestaat voor onderzoek. Echter, men is zeer 
kritisch over de wijze waarop dat in het verleden bij COOL is uitgevoerd, zowel met betrekking tot de 
onderzoeklast als met betrekking tot de potentiële opbrengst voor de scholen zelf. De facto is het draagvlak voor 
onderwijsonderzoek door COOL zodanig afgebrokkeld dat gevreesd moet worden dat toekomstige grootschalige 
dataverzamelingen (zoals PISA, burgerschap etc.) niet of slechts met grote moeite kunnen worden uitgevoerd. Dit 
is aanleiding geweest om de strategie voor de implementatie voor het NCO tussentijds grondig bij te stellen. Eerst 
en vooral zal het draagvlak bij scholen voor het NCO moeten worden vergroot. Alle andere zaken worden immers 
irrelevant als er geen draagvlak bij scholen aanwezig is. Daarvoor zijn drie zaken van belang: herstel van 
vertrouwen, het leveren van relevante informatie waar scholen iets mee kunnen en het daadwerkelijk 
verminderen van de onderzoeklast voor scholen. We gaan hieronder op elk van deze punten in. 
 
1. Herstel van vertrouwen 
In de eerste plaats moet het vertrouwen worden hersteld. Dit doen we door een ‘charme offensief’, waarbij we 
een rondgang maken bij een groot aantal schoolbesturen. Doel daarvan is om goed te luisteren naar wat scholen 
willen, en tegelijkertijd een goede relatie op te bouwen tussen NRO en de schoolbesturen en een voedingsbodem 
te leggen voor het NCO. Uit die rondgang wordt duidelijk dat scholen allergisch zijn voor een top-down 
benadering. De gedachte dat we het NCO van de grond zouden krijgen door dit vanuit OCW of zelfs de sectorraden 
top-down te organiseren werkt eerder contra-productief. Er is veel huiver voor ‘weer meer regelgeving of 
verplichtingen’ en ook een zekere terughoudendheid voor alles wat uit ‘Den Haag’ komt. De enige manier om dit 
voor elkaar te krijgen is om van onderop schoolbesturen en schoolleiders enthousiast te maken voor het NCO. Als 
er draagvlak ontstaat onder een voldoende aantal invloedrijke schoolbestuurders en schoolleiders, dan zullen – zo 
is de verwachting – de anderen wel volgen. In de gesprekken die we inmiddels hebben gevoerd is duidelijk 
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geworden dat dit draagvlak zeker aanwezig is. Vrijwel alle schoolbestuurders die we gesproken hebben zijn 
enthousiast over onze aanpak. Deze schoolbesturen vertegenwoordigen ruwweg 10% van alle scholen in 
Nederland. In de komende maanden willen we de gesprekken met andere schoolbesturen continueren en willen 
we dit ook verder opschalen naar alle schoolbesturen. In deze fase van opschaling is de rol van de sectorraden en 
andere overkoepelende organisaties zoals AVS, VERUS, LVGS en VGS, van belang. Cruciaal voor het winnen van het 
vertrouwen is echter stap 2, de levering van relevant informatie. 
 
2. Leveren van relevante informatie 
Schoolbesturen geven aan dat er bij scholen behoefte is aan systematische informatie over de opbrengsten van de 
school, zowel om te kijken wat er met de leerlingen gebeurd is na het verlaten van de school, als naar de 
toegevoegde waarde van een school in vergelijking met scholen die ‘echt’ vergelijkbaar zijn. Deze data zijn al 
aanwezig, maar worden nog onvoldoende gebruikt om scholen en schoolbesturen te informeren. Zo is in ‘Mijn 
vensters’ van de VO-Raad wel enige informatie beschikbaar over de doorstroom naar het vervolgonderwijs, maar 
ontbreekt er ook nog veel en – erg belangrijk – scholen kunnen zich niet vergelijken met andere scholen met 
dezelfde leerlingpopulatie (de vergelijking vindt nu plaats met scholen met een zelfde omvang of denominatie). 
Omdat die data niet direct beschikbaar is worden op tal van plaatsen (o.a. Limburg, Brabant, Rotterdam. 
Zaanstreek) initiatieven ontwikkeld om deze zelf te verzamelen en ontsluiten. Schoolbesturen geven aan dat ze 
vooral veel interesse hebben in de informatie over waar de leerlingen blijven na het verlaten van de opleiding, 
maar dat ze ook geïnteresseerd zijn in betere rapporten over hoe de leerlingen het doen tijdens de opleiding, en 
dan in vergelijking met andere scholen die in termen van sociaaleconomische compositie goed vergelijkbaar zijn. 
Op dit moment schieten de data die bijvoorbeeld de inspectie levert daarvoor nog tekort. Echter ook die data zijn 
beschikbaar, weliswaar niet in BRON, maar wel in het SSB. Voor beide typen informatie willen we rapportages 
ontwikkelen die aan scholen en schoolbesturen – vertrouwelijk – beschikbaar worden gesteld. Het is belangrijk dat 
deze rapporten al snel aan scholen geleverd wordt onder het motto ‘eerst wat leveren en daarna pas wat terug 
vragen’. We zijn ervan overtuigd dat het draagvlak onder scholen voor het NCO enorm zal verbeteren, als ze zien 
wat er vanuit NRO voor hen gedaan wordt.  
 
3. Verminderen van de onderzoeklast 
De hele opzet van NCO is erop gericht om enerzijds betere data te krijgen en tegelijkertijd de onderzoeklast voor 
scholen te verminderen. Ons streven zou zijn dat scholen in het VO gemiddeld eens in de vier jaar ‘aan de beurt’ 
zijn om mee te doen aan onderzoek voor het NCO. Bij het PO ligt dat bijvoorbeeld op eens in de 8-10 jaar. Dit vergt 
wel een goede afstemming en regie vanuit het NCO. Hiervoor is een aantal zaken noodzakelijk. Ten eerste is het 
noodzakelijk dat alle vanuit NRO gefinancierde grootschalige dataverzamelingen (bv. met een ondergrens van 20 
scholen) via het NCO lopen om ervoor te zorgen dat de onderzoeklast gelijkmatig gespreid wordt. Al deze 
aanvullende onderzoeken noemen we ‘modules’. Ten tweede is het van belang dat op het niveau van de 
programmaraden van NRO een duidelijke afweging wordt gemaakt welke modules op welk moment en bij welke 
scholen worden uitgevoerd (en vooral welke niet!). Ten derde is het noodzakelijk om de totale stroom aan 
onderzoek in te dammen. Dit kan enerzijds door te zorgen dat terughoudendheid wordt betracht bij belangrijke 
opdrachtgevers als OCW om onderzoek uit te zetten dat dergelijke grootschalige inspanning vereist. NRO kan ook 
een belangrijke bijdrage leveren door expliciet geld vrij te maken voor onderzoek dat kan worden uitgevoerd op 
basis van reeds beschikbare data van het NCO, door verschillende dataverzamelingstrajecten slimmer te 
combineren in een vrije module of door bij de beoordelingscriteria van onderzoeksvoorstellen de bevragingslast 
voor scholen nadrukkelijker mee te wegen. Ten slotte zou het goed zijn als onderzoekers en docenten van 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten een convenant zouden tekenen waarin ze aangeven meer 
gebruik te zullen maken van reeds beschikbare data bij opdrachten voor studenten e.d. Dit voorstel is geopperd 
door een docent/onderzoeker van de UvA en we denken dat dit een goed voorbeeld zou kunnen geven.  
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3. Hoe verder?  

3.1 Werkzaamheden op de korte termijn 
 
Rapportages aan scholen 
Op basis van het onderzoek dat we als kwartiermakers in de afgelopen maanden hebben verricht, concluderen we 
dat het NCO technisch en juridisch haalbaar is en dat het draagvlak voor een dergelijk opzet voor scholen en 
schoolbesturen in beginsel aanwezig is. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat scholen nu al op basis van 
beschikbare data rapportages geleverd krijgen die direct relevant zijn. In de afgelopen twee maanden is daarom al 
begonnen met het ontwikkelen van een opzet voor een dergelijke rapportage. Een voorbeeldrapportage voor het 
VWO staat in appendix 4. Vergelijkbare rapportages zijn ontwikkeld voor het HAVO, VMBO gl/tl, VMBO kb, VMBO 
kb en PO. In overleg met NRO en de PROO is besloten om middelen vrij te maken om een dergelijke rapportage in 
het najaar van 2016 aan alle scholen in het VO en PO te leveren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met 
medewerkers van schoolbesturen over de opzet van de rapportage en met het CBS over de technische realisatie.  
 
Om de rapportages te realiseren is een opdracht verstrekt aan het Centrum van Beleidsstatistiek (CvB). De 
werkzaamheden van het CvB bestaan uit het koppelen van de relevante databestanden, het documenteren 
daarvan voor externe gebruikers en het sturen van rapportages aan de scholen (ruim 7000 in het PO, ruim 700 in 
het VO). Naast de werkzaamheden van het CvB zijn nog additionele werkzaamheden nodig om de data te 
analyseren en te controleren op plausibiliteit en consistentie van de tijdreeksen, nieuwe variabelen aan te maken 
en de output te genereren die opgenomen wordt in de schoolrapporten. Deze aanvullende werkzaamheden 
worden geschat op 5 maanden werk voor een onderzoeker en 1 maand voor een projectleider. De betreffende 
medewerkers zullen – net als de huidige kwartiermakers - vanuit NRO opereren.  
 
Aangezien de rapportages eigenlijk een vorm van dienstverlening zijn voor scholen, bedoeld om het draagvlak voor 
het NCO te vergroten, maar tegelijkertijd ook gezien kunnen worden als een belangrijk instrument in het kader van 
kwaliteitsbewaking en –verbetering, wordt op dit moment verkend in hoeverre de kosten hiervan aanvullend door 
OCW gefinancierd kunnen worden. Hiervoor worden gesprekken gevoerd tussen de directeur NRO en de 
kwartiermakers enerzijds en de velddirecties PO, VO en MBO van OCW anderzijds.  
 
Een apart aandachtspunt vormt de begeleiding van scholen en schoolbesturen bij het gebruik en inzet van deze 
rapportages in het kader van de eigen kwaliteitszorg. Voor een klein deel is de inzet van de onderzoeker en 
projectleider bedoeld om vragen van scholen te beantwoorden. Maar daarnaast is het van belang om ook een 
netwerk van kwaliteitszorgmedewerkers te creëren die hiermee belast is. Hiervoor willen we zo veel mogelijk 
aansluiten bij bestaande initiatieven en organisaties, zoals de initiatieven van de PO- en VO-Raad, de regionale 
academische werkplaatsen etc. De verdere ontwikkeling van deze begeleidingsstructuur valt buiten de directe taak 
van het NCO en zal hier niet verder behandeld worden. Het is echter zaak dat NRO hierover met het veld in contact 
treedt en verder ontwikkelt (bv. samen met de sectorraden).  
 
Besluitvorming moduleonderzoek 
Een van de doelstellingen op korte termijn betreft de besluitvorming rondom moduleonderzoeken. Het verdient 
de aanbeveling om in de PROO vrij snel een besluit te nemen over de prioritering van verschillende modules, en de 
afstemming met de lopende (inter)nationale onderzoeken te coördineren. De voorgestelde module over de 
gevolgen van de invoering van het passend onderwijs voor leerlingen kent een zekere urgentie. De lange termijn 
programmering van de evaluatie van de invoer van het passend onderwijs heeft expliciet als doel om tussen 2016 
en 2020 studies te verrichten naar het verband tussen de invoer van het passend onderwijs en leerresultaten van 
scholieren. Het NCO ruggegraatbestand kan deels dienen als bron van de gewenste secundaire analyses naar de 
gevolgen voor de uitval en doorstroom naar het vervolgonderwijs, het behalen van diploma’s en de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt, maar aanvullende data (over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de 
kenmerken van zorgleerlingen)zijn noodzakelijk en moeten aanvullend worden uitgevraagd. COOLspeciaal zou 
deels in deze informatiebehoefte voorzien. Het verdient gezien de continuering de aanbeveling om in 2017 en 
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2020 een vragenlijstmodule uit te zetten. Zoals we in verderop laten zien, zou dit passen in de tijdsplanningen van 
grote internationale onderzoeken. 
 
Daarnaast bestaat er behoefte aan gegevens over de gevolgen van deelname aan Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie, met name over de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Post hoc identificatie van deelnemers aan VVE 
in de registers is om verschillende redenen erg lastig. BRON heeft gegevens over VVE (deelname, kwaliteit), maar is 
slecht gevuld. Er is geen bekostigingsprikkel, en die komt er waarschijnlijk ook niet, waarmee de vulling 
waarschijnlijk niet snel verbetert. Dit maakt dat het ook op de lange termijn onzeker is of het NCO een geschikte 
gegevensbron is voor onderzoek naar voor- en vroegscholen. Aanvullend moduleonderzoek blijft daarom 
waarschijnlijk noodzakelijk, en moet op termijn worden uitgezet. Het nog (tot 2020) lopende preCOOL onderzoek 
kan tot die tijd deels in deze informatiebehoefte voorzien. 
 
Samenstellen ruggengraatbestand NCO 
Tezelfdertijd kan een aanvang worden gemaakt met het schonen en koppelen van de al beschikbare 
registerbestanden, en het creëren van de basis voor het ruggengraatbestand van het NCO (zie appendix 2). We 
leggen verder uit hoe dat georganiseerd zou kunnen worden in de volgende paragraaf.   
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3.2 De organisatie van het NCO op langere termijn 
 
Organogram organisatiestructuur en inbedding Nationaal Cohortonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie van het NCO 
Van belang voor het welslagen van het NCO is dat deze direct bij NRO wordt ondergebracht. Op die manier wordt 
voorkomen dat, zoals bij COOL, onduidelijkheden bestaan over wie eindverantwoordelijk is voor de nieuw op te 
richten data infrastructuur. Vanuit NRO zal een klein gespecialiseerd team belast zijn met de opzet en uitbouw van 
het NCO, onder leiding van een nationaal coördinator die voor 0,6 fte opereert vanuit NRO. Deze zal ondersteund 
moeten worden met 1 fte onderzoeker en 0,2 fte ondersteuning voor administratieve aangelegenheden. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de bestaande faciliteiten van NRO op het terrein van PR en communicatie. 
 
De taak van de nationaal coördinator is: 

 Ontwerp en design van de data infrastructuur 

 Overleg met data leveranciers zoals CBS, DUO, Inspectie en CITO 

 Advisering aan NRO (c.q. de programmaraden) over de mogelijkheden van het NCO voor onderzoek 

 Overleg met NRO (c.q. de programmaraden) en OCW over uit te voeren modules 

 Steekproefontwerp voor de modules (rouleerschema over scholen) 

 Overleg met onderzoekers over de modules en de koppeling aan het NCO 

 Overleg met sectorraden en schoolbesturen over te leveren rapportages 

 Ontwerp van de schoolrapporten 

 Overleg met schoolbesturen over de levering van gegevens uit het LVS aan CBS 

NRO PROO 

Begeleidings- 
commissie 

NCO 

Nationaal 
Coordinator 

NCO 

NCO team 
CBS 

NCO team 
NRO 

Technische 
adviescommissie

oep 

DUO Cito CBS/ 
CvB 

Onder- 
zoekers 

Staf NRO 
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 Overleg met de leveranciers van administratiepakketten (CITO, PARNASYS, ESIS etc.) over de technische 
levering van de LVS gegevens aan CBS 

 Overleg met CITO over het equivaleren van testgegevens in de tijd en tussen verschillende toets leveranciers 

 Het jaarlijks opstellen van een werkprogramma voor het NCO, inclusief planning, begroting en mogelijk 
rouleerschema voor modules.  

 
Formeel valt het NCO onder de PROO. Het is echter wenselijk dat specifiek voor het NCO een specifieke 
begeleidingscommissie wordt samengesteld, waarin 6 leden zitting hebben: 3 uit de wetenschap, 2 uit het beleid 
en 1 uit het onderwijsveld. Het is wenselijk dat deze leden worden voorgedragen door de 3 programmaraden van 
NRO: PROO, PROBO en PPO. Om de continuïteit te bewaren worden leden benoemd voor een periode van telkens 
3 jaar met de mogelijkheid van verlenging. De leden kiezen gezamenlijk uit hun midden een voorzitter (bij voorkeur 
uit de wetenschap). Ook deze wordt benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van verlenging. 
Het secretariaat van de begeleidingscommissie wordt gevoerd door NRO. De begeleidingscommissie komt 3-4 
maal per jaar bij elkaar, of zoveel vaker als zij dat nodig acht. Tussen de voorzitter en de nationaal coördinator zal 
frequenter contact zijn.  
 
De taken van de begeleidingscommissie zijn: 

 Beoordelen, en – eventueel na wijzigen – vaststellen van het werkprogramma. 

 Bewaken van de begroting voor NCO. 

 Selecteren van modules die in het kader van NCO worden uitgevoerd. 

 Evaluatie van het draagvlak voor NCO bij het onderwijsveld en het zo nodig adviseren van acties om deze te 
bevorderen.  

 Evaluatie van de impact van het NCO voor beleid en het zo nodig adviseren van acties om deze te bevorderen.  

 Evaluatie van de wetenschappelijke opbrengst van het NCO en het zo nodig adviseren van acties om deze te 
bevorderen.  

 
Het NCO zal nauw samenwerken met het CBS. De reden voor deze specifieke positie voor het CBS is eerder 
uitgelegd: het CBS vormt een knooppunt als het gaat om het koppelen van de verschillende databestanden en het 
CBS kan naar scholen bij uitstek de rol spelen van ‘entrusted third party’ waardoor het makkelijker wordt om van 
de scholen privacy-gevoelige informatie krijgen. Andere organisaties zoals DUO en Inspectie kunnen deze rol niet 
of in ieder geval minder goed vervullen, a) omdat ze niet over alle relevante data beschikken en b) omdat ze een 
minder neutraal karakter hebben dan het CBS. Om het vertrouwen van scholen te winnen is het noodzakelijk dat 
ze zeker weten dat vertrouwelijke informatie die zij verstrekken niet met een omweg bij het Ministerie van OCW of 
bij de Inspectie terecht komt. Deze constructie doet daar recht aan, omdat de koppeling van data achter de ‘muur’ 
van het CBS plaatsvindt en zowel NRO als CBS een volstrekt onafhankelijke positie hebben. Ook bij CBS zal een 
klein gespecialiseerd team worden opgericht met expertise op het gebied van cohortonderzoek, de relevante 
registers (BRON, SSB) en de beveiliging en ontsluiting van de data voor derden. Het CBS team staat onder leiding 
van een projectleider. Voor de structurele werkzaamheden van het CBS wordt een aparte 
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen CBS en NRO. Een concept versie is bijgesloten in appendix 5. De 
overeenkomst houdt in dat NRO vanuit het NCO budgetmiddelen ter beschikking zal stellen aan het CBS voor het 
uitvoeren van een werkprogramma. Dit werkprogramma wordt jaarlijks opgesteld in overleg met de nationaal 
coördinator. NRO zal de personele kosten vergoeden van naar schatting 1 fte bij CBS. CBS zal de daarvoor 
benodigde materiële infrastructuur om niet beschikbaar stellen.  
 
Te verwachte werkzaamheden voor het team CBS betreffen: 

 Meedenken over de opzet en inrichting van de data infrastructuur. 

 Verrichten van relevante koppelingen van zowel registerdata binnen CBS als data die vergaard zijn in het kader 
van NCO (bv. Testgegevens van CITO, data uit modules). 

 Het beschikbaar stellen van de gekoppelde gegevens in de Remote Access (RA), toegankelijk voor de 
onderzoekers van NCO en het zo nodig controleren van de output. 
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 Analyseren van bestaande register data met het oog op geschiktheid voor cohortonderzoek en de jaarlijkse 
rapportages aan scholen: plausibiliteitsanalyses, analyse en zo nodig imputatie van missende waarden, 
analyse of data in de tijd vergelijkbaar zijn etc. 

 Verrijking van oudere cohort data met registerdata. 

 Het maken van bestandsdocumentatie. 

 Het beveiligen van micro databestanden door data swapping of andere technieken waardoor deze data breed 
beschikbaar kunnen worden gesteld via DANS. 

 Het voorstellen en daadwerkelijk ontsluiten van databestanden voor onderzoeksdoeleinden via DANS of RA en 
het beantwoorden van technische vragen hierover. 

 
Naast deze structurele samenwerking zal het CBS meewerken aan de jaarlijkse rapportage aan scholen door het 
NCO. De werkzaamheden betreffen het adviseren en mee analyseren van de te gebruiken data, en het feitelijk 
maken van de rapportages en toezenden aan de scholen. Vooralsnog is de ontwikkeling van deze rapportage 
gebeurd in het kader van een maatwerkopdracht voor het CvB. Deze opdracht omvatte uitsluitend het maken van 
de rapportage ‘Waar blijven de leerlingen?’. Naar verwachting zal de opdracht voor de andere rapportage ook via 
een maatwerk opdracht plaatsvinden. En datzelfde geldt voor de jaarlijkse update van deze rapportages. Voor 
deze werkzaamheden van het CvB en de werkzaamheden vanuit NCO voor deze rapportage (onder andere 
inhoudelijke uitvoering van de rapportages, het beantwoorden van technisch/inhoudelijke vragen over 
schoolrapporten van scholen en het terugkoppelen van geregistreerde fouten in de data aan de data leveranciers) 
wordt aanvullende financiering gevraagd vanuit OCW.  
 
Ten slotte kent het NCO een technische adviescommissie. Hierin hebben zitting 2 specialisten uit de universitaire 
wereld (op het terrein van big data en cohortonderzoek), en inhoudelijke specialisten vanuit DUO (specifiek voor 
de kennis uit BRON), CITO (specifiek voor de kennis over de testen uit het LVS) en Inspectie (specifiek voor de 
kennis over de stelselonderzoeken en data op niveau van scholen). De technische adviescommissie of individuele 
leden daarvan overleggen zo vaak met het NCO als nodig is, maar komen in ieder geval eens per jaar bij elkaar om 
de technische kwaliteit van het NCO te beoordelen en voorstellen te doen voor verbetering. 
 
Ontsluiting van data 
Er wordt naar gestreefd de gegevens aan een zo breed mogelijk wetenschappelijk publiek beschikbaar te stellen. 
De data van het NCO zal daarom via twee kanalen worden ontsloten. Ten eerste zullen de data van NCO zoveel als 
mogelijk via DANS beschikbaar worden gesteld. In overleg met de Nationaal Coördinator zal CBS maatregelen 
nemen om de privacy te waarborgen van individuen en instellingen, waarbij gekeken wordt of door middel van 
technieken als data swapping meer data beschikbaar kunnen worden gesteld dan tot op heden gebruikelijk is.  
 
Ten tweede zal het ook voorkomen dat onderzoekers verdergaande eisen hebben dan mogelijk is met de data die 
via DANS beschikbaar worden gesteld. In al deze gevallen zal het contact verlopen via de gebruikelijke kanalen van 
CvB en kunnen data via de beveiligde omgeving van CBS beschikbaar worden gesteld (RA). Dit wordt geregeld in 
afzonderlijke contracten tussen het CvB en de betreffende onderzoekers.  
 
Vermindering van de onderzoeklasten 
De nieuwe opzet van het NCO vermindert de onderzoeklasten voor de scholen op twee manieren. Ten eerste zal in 
de toekomst door de koppeling aan LVS geen noodzaak meer zijn om leerlingen apart te testen op het gebied van 
cognitieve prestaties. Die gegevens worden immers afgetapt via het LVS. Bij COOL werden in het VO leerlingen nog 
gedurende bijna een hele dag getest, waardoor de bereidheid van scholen om mee te werken erg gering was. Bij 
de voorgenomen opzet van het NCO zal dit niet meer nodig zijn. Ook op andere gebieden zal de belasting voor 
scholen, leerlingen en ouders veel lager zijn, omdat veel informatie uit registerdata wordt gehaald.  
 
Ten tweede zal door het NRO ook zorgvuldig regie worden gevoerd welke onderzoeken nog wel worden 
uitgevoerd. Vanuit het NCO zal in nauw overleg met zowel wetenschappers, beleid en het onderwijsveld een keuze 
worden gemaakt welke onderzoeken aangemerkt worden als aanvullende landelijke modules. Daardoor wordt 
ondoelmatige overlap tussen verschillende onderzoeken voorkomen en kan tevens een rouleerschema worden 
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opgesteld waardoor de onderzoeklast evenwichtig over scholen kan worden verdeeld. Uiteraard kan dat alleen 
slagen wanneer er ook voldoende commitment bestaat bij de scholen om aan deze ‘centrale’ onderzoeken mee te 
doen. Hiervoor zullen we een ‘convenant’ met de sectorraden sluiten, waarin enerzijds de levering van rapporten 
en andere informatie aan de scholen is vastgelegd, en anderzijds de medewerking van scholen bij de levering van 
informatie uit LVS en de deelname aan de landelijke modules. In het convenant leggen we vast dat scholen in het 
VO ééns in de 4-5 jaar benaderd worden vanuit NRO voor deelname aan module onderzoek en scholen in het PO 
ééns in de 8-10 jaar.  
 
Om tot een effectief rouleerschema te komen is het nodig dat alle grootschalige dataverzamelingen die vanuit 
NRO gefinancierd worden via het NCO lopen (zie appendix 6). Alleen op die manier kan immers de regie behouden 
blijven en worden alle grootschalige dataverzamelingen in het rouleerschema ingepast. De grens voor wat als 
‘grootschalig’ wordt aangemerkt ligt bijvoorbeeld bij 20 of meer deelnemende scholen. Voor de goede orde: de 
grootschalige dataverzamelingen omvatten dus niet alleen de eerder vermelde ‘modules’ maar ook ander 
grootschalig onderwijsonderzoek dat via NRO gefinancierd wordt (bv. de evaluatie onderzoeken die in opdracht 
van OCW via de PROBO worden uitgevoerd, zoals de evaluatie VMBO of passend onderwijs). In dat kader is het 
wenselijk dat ook met OCW afstemming plaats vindt over de uitvoering van grootschalig onderwijsonderzoek dat 
niet via NRO plaats vindt, maar rechtstreeks via de raamcontracten. 
 
Een roulatieschema alleen is niet genoeg om tot een vermindering van onderzoekslasten te komen. Daarnaast is 
het belangrijk dat ook de daadwerkelijke belasting van scholen omlaag gaat. NRO kan hier direct aan bijdragen 
door in de programmaraden de modules en andere grootschalige dataverzamelingen helder te prioriteren en aan 
te geven welke een hoge en welke een lage prioriteit hebben. Uitsluitend geprioriteerde onderzoeken kunnen via 
het NCO worden uitgezet en daarmee profiteren van de naamsbekendheid en de afspraken die in het kader van 
het convenant zijn gemaakt. Hierbij heeft de begeleidingscommissie van het NCO de doorslaggevende stem.  
 
NRO kan ook op indirecte wijze de onderzoeksbelasting omlaag brengen door expliciet geld vrij te maken voor 
onderzoek op basis van de NCO data en door in de beoordelingscriteria expliciet de onderzoeksbelasting van 
scholen mee te laten wegen in de beoordeling.  
 
Ten slotte, de onderzoeksbelasting voor scholen wordt niet alleen bepaald door NRO, maar ook door de 
onderzoeksvragen vanuit het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, andere onderwijsorganisaties 
en vanuit indiduele onderzoekers, docenten en studenten van hogescholen en universiteiten. Het NCO kan in de 
toekomst ook een platform vormen voor deze stakeholders met het doel om een kwalitatief goed data 
infrastructuur te ontwikkelen die voor zowel wetenschap, beleid als praktijk voldoende bruikbaar is. Ook hiervoor 
zal afstemmingsoverleg moeten plaats vinden. 
  



12 
 

Appendix 1: lijst met gesprekken 
 
Organisaties of personen: 
 

 CITO (Anton Beguin, Jos Keuning): 22-10-2015 

 CBS (Maarten Alders, Ruben Dood, Marja Exterkate, Sabine Gans, Ivo Gorissen, Marijke Hartgers, Robert 
Hermans, Sita Tan, Tanja Traag): 14-1-2016, 4-2-2016, 11-2-2016, 31-3-2016 

 DUO (Erik Fleur, Ben van Lochem, Toon Walschots): 25-3-2016 

 Theo Hooghiemstra (privacy expert): 14-10-2015 

 Inspectie (Rosalie Kok, Erna Scholtes, Inge de Wolf): 5-11-2015 

 Maastricht University (Onderwijs Monitor Limburg: Karien Coppens, Raoul Haagbeuker, Tyas Prevoo, Trudie 
Schils): 13-10-2015  

 NDSW/NWO: 19-11-2015 

 PROO (Herman van de Werfhorst): 15-10-2015, 20-2-2016  

 OCW (Ingrid van Erp VO, Bram Gakeer Kennis, Maartje Gofers PO, Pim Kantebeen Kennis, Jeanne van Loon 
Kennis, Floor van Oort Kennis, Lucas Peeters PO, Manon Persoon PO, Jiska Riphagen-Gietema PO, Annemarie 
Sipkes Kennis, Ronald Slomp ICT PO/VO, Mark van der Steeg Kennis, Pauline Thoolen Kennis, Rutger van der 
Ven MBO, Ib Waterreus Kennis, Sharida Wazir VO, Titia Zwarts PO, Marian Zandbergen PO, Mariska Zwinkels 
Kennis): 11-9-2015, 2-10-2015, 15-10-2015, 18-12-2015, 21-1-2016, 3-3-2016, 14-4-2016 

 Stichting LeerKRACHT (Wouter Oosterheert, Jaap Versfelt): 16-12-2015, 28-1-2016 

 Boom (Judith Rood, Johan Schokker): 04-05-2016 
 
 
Schoolbesturen: 
 

 De Haagse Scholen (Saskia Schenning, Jo Willenborg): 18-12-2015 

 Katholieke Scholenstichting Utrecht KSU (Jansje Dekker, Mogens Domela, Jeanine van Maanen): 9-3-2016 

 Pettelaar overleg (consortium van schoolbesturen in voornamelijk PO: Almeerse scholengroep ASG Almere, De 
BASIS Arnhem e.o., Stichting BOOR Rotterdam e.o., Conexus Primair onderwijs Nijmegen e.o., Lucac Onderwijs 
Den Haag e.o., Mosalira Maastricht e.o., PROOMINENT Ede e.o., Stichting SchOOl Lelystad e.o., SIGNUM Den 
Bosch e.o., SPO Utrecht e.o., Wereldkidz Rijn en Hevelland, M&O groep): 5-4-2016 

 Reviuscollege (Ilse van Eekelen): 3-3-2016 

 Stichting BOOR (Huub van Blijswijk, Saskia Klomps, Anne de Visch Eybergen): 10-12-2015 

 Stichting Carmelcollege (Fridse Mobach, Romain Rijk): 3-12-2015 

 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO (Bennie van Est, André Postema): 4-11-2015 

 Stichting Lucas onderwijs (Ewald van Vliet): 18-12-2015 

 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs OMO (Eugène Bernard): 9-10-2015 

 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving CVO (Henk Post, Nadine 
Vestering): 16-12-2015 

 Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (Gijsbert Vonk): telefonisch 11-3-2016 

 Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs VERUS (Dick den Bakker, Wim Kuiper, Jan Westert): 22-3-
2016 

 Zaans Primair openbaar onderwijs (Annelie van Eck, Niko Persoon): 23-2-2016 
 
Presentaties: 
 

 NRO: 19-11-2015 

 NWO-PROO: 27-11-2015 

 Conferentie Big Data: 4-12-2015 

 Internationaal Kennisnetwerk OCW: 21-1-2016 

 Kennismarkt OCW: 10-3-2016 
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 EU conference Evidence and Data informed Policy Making in Education: 7-4-2015 

 Expertgroep Big Data: 14-4-2016 

 ORD: 25 mei 2016 
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Appendix 2: Overzicht data 
 

1. MOGELIJKE ONTSLUITINGSFORMATEN 
 
1A. DATABESTANDEN RUGGENGRAAT 
 
Alreeds gekoppelde en geschoonde data, gehaald uit verschillende bestaande datasets. Het betreft een koppeling 
op BSN/ onderwijsnummer (RIN) van gegevens uit: 

 BRON-stromenbestand (DUO/CBS) 

 Diverse bestanden SSB (CBS) 

 Leerling Volgsysteem (Cito) 

 Bestanden van de onderwijsinspectie 
 
Voorgestelde ontsluitingsformaten 
Het beoogde NCO kan bestaan uit tenminste vijf bestanden, elk met een eigen niveau van detail en beveiliging, te 
weten:  

 Een (virtueel) beperkt toegankelijk NCO bestand  

 twee publiekelijk toegankelijke scholierenbestanden (een voor vo, een voor po),  

 een publiekelijk toegankelijk scholenbestand  

 een beperkt toegankelijk scholenbestand 
 

Beperkt toegankelijk NCO-bestand  

 Dit is geen fysiek bestand. Het is een stuk computercode (syntax) waarmee onderzoekers van het CBS op 
verzoek van bewerkers gegevensbestanden op maat kunnen samenstellen uit de verschillende aanwezige 
registerbestanden. 

 Vier aparte soorten syntax, een voor instroomcohorten in het po, een voor instroomcohorten in het vo, een 
voor uitstroomcohorten in het po en een voor uitstroomcohorten in het vo   

 Virtuele populatiedataset op individueel niveau 

 Een record bevat longitudinale gegevens over 1 leerling 
o Individuele gegevens (jaar 1e instroom of uitstroom in PO/VO, schoolloopbaan, relevante 

achtergrondkenmerken, toetsscores LVS) 
o Gegevens over ouderlijk huishouden 

 Longitudinaal, in wide format (een record per persoon) 

 Variabelen geschoond en bewerkt, maar niet gecategoriseerd of geanonimiseerd 

 Middels ID-nummers koppeling mogelijk met: 
o Bestand met niet-identificerende school- en instellingskenmerken 
o Bestand met niet-identificerende buurtkenmerken 
o Bestanden met niet-identificerende gemeentekenmerken 
o Bestanden met provinciekenmerken 
o Overige SSB-bestanden of ROA bestanden (bv. arbeidsmarkt) 

 Beheerd door NCO-afdeling bij het CBS, en onder voorwaarden ontsloten middels remote access  
 
Publiekelijk toegankelijke scholierenbestanden  

 Twee aparte soorten files: een voor po, een voor vo 

 Kan een random sample uit de full student file zijn 

 Gegevens op individueel niveau 

 Longitudinaal, in wide format (een record per persoon), discrete tijd, jaar/ maand 

 Variabelen geschoond en bewerkt en gecategoriseerd en geanonimiseerd (door data swapping) 

 Koppeling mogelijk met 
o Bestand met niet-identificerende school- en instellingskenmerken  
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o Onder voorwaarden: koppeling overige SSB bestanden (Vgl. LISS-data regeling) 

 Beheerd door NRO (nationaal coördinator) en ontsloten via DANS 
 
Publiek toegankelijk scholenbestand 

 In de scholierenbestanden bevinden zich versleutelde identificatienummers van alle Nederlandse scholen/ 
instellingen, op basis van brin/crebo/croho 

 Deze sleutel is de unieke id van alle scholen en instellingen in de school files 

 Bevat longitudinale (discrete tijd: jaar/ maand) macrogegevens over scholen en instellingen, ontleend aan de 
GBA (aggregaten van individuele kenmerken), CITO (aggregaten), en de Onderwijsinspectie (administratieve 
gegevens en gegevens uit de jaarlijkse stelselonderzoeken onder 400 PO en 200 VO-scholen). 

 De gegevens zijn zodanig gecodeerd en gecombineerd dat het identificeren van scholen of instellingen 
onmogelijk is 

 Beheerd door NRO en ontsloten via DANS. Mogelijk ook publiek ontsloten door het CBS 
 
Beperkt toegankelijk scholenbestand  

 Bevat alle gegevens uit de precoded school file, maar daarenboven ook de ruwe gegevens, en identificeerbare 
schoolnummers (brin + vestigingscode).  

 Wordt niet ontsloten, maar gebruikt door onderzoekers van NRO/NCO en CBS als basis voor vertrouwelijke 
gerichte rapportage aan schoolleiders/ bevoegd gezagen 

 Beheerd en bewerkt door CBS/NRO.  
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2. VOORSTEL STROOMSCHEMA DATABRONNEN TUSSEN INSTELLINGEN 
 

 
  

 

VII. Bewerker NRO 

 

II. DUO IV. Aanbieders LVS 

VIII. 
Onderzoekers 

IX. Derden 

(openbaar) 

X. Onderwijsinstelling (niet 

openbaar) 

 

VI.DANS 

I. Onderwijsinstellingen 

  

III. Inspectie van het Onderwijs 

 

 

V. CBS 

Adm. scholendata LVS data BRON 

SSB 

(Virtueel) Beperkt toegankelijk NCO-bestand 

Beperkt toegankelijk scholenbestand 

Instellings 
Rapporten 

Publiek toegankelijk 
scholenbstand 

Publiek toegankelijk 
scholierenbstand 

Publiek toegankelijk 
scholenbstand 

Publiek toegankelijk 
scholierenbstand 

Beperkt toegankelijk 
scholierenbestand (maatwerk) 

Openbare 
Rapporten 
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3. BESCHIKBARE DATABRONNEN  
 
Blijkens het stroomschema maakt het NCO gebruik van verschillende gegevensbronnen. We bespreken hieronder 
de meest belangrijke. Daarbij gaan we in op de beschikbaarheid, mogelijke witte vlekken, alsook op mogelijke 
beperkingen aan het gebruik. 
 
BRON (DUO/ CBS) 
 
Algemeen 
Bevat gegevens van leerlingen in alle instellingen in po/ vo/ bve/ hbo/ wo, met uitzondering van overstappers naar 
onderwijs in het buitenland tijdens of na mbo of vo, remigranten, mensen die vrijstelling hebben van leerplicht 
(sinds 2013 een apart register: het Vrijstellingenregister). De dekkingsgraad verschilt per onderwijssoort en –
niveau. ID: PGN= BSN of Onderwijsnummer  
 
Inhoud 

 BSN/ Onderwijsnummer 

 Instellingscode Vestiging (alleen in po/vo) 

 Opleidingscode 

 Jaar van de opleiding 

 Instroomdatum 

 Uitstroomdatum 

 Eindtoets uitslagen CITO, sinds 2009 voor deelnemende scholen 

 Eindtoets uitslagen CITO, IEP en Route 8 (sinds 2013-2014) 

 Advies basisschoolleraar(sinds 2009 voor deelnemende scholen,) 

 Gecorrigeerd advies basisschoolleraar (sinds 2013-2014) 

 Eindexamenuitslagen VO 
o Per vak uitslagen CE 
o Per vak uitslagen SE 
o Profiel  
o Geen eindexamen  
o Geslaagd 
o Gezakt 
o Teruggetrokken 
o Certificaat 
o Gespreid 
o 3e periode 

 
Dekking bekostigd, regulier onderwijs  

 vo sinds 03/04, 659 instellingen, 943000 leerlingen 

 po sinds 2010/2011, 7700 instellingen, 1.6M (2009-10 niet helemaal dekkend) 

 bve sinds 2005/2006, 71 instellingen, 600.000 leerlingen 

 vavo sinds 2006/2007 (maar valt buiten NCO) 

 ho: sinds 1990-1991, 70 instellingen, 600.000 leerlingen (al sinds 1986-87 aanwezig, maar pas sinds 1990-91 
goed betrouwbaar, ook mbt examens 

 
Dekking Politieopleidingen (diverse scholen binnen de Politieacademie):  

 Dekkingsgraad: geen 

 Initieel (van mbo2-MA): ongeveer 1700-2500 instromers per jaar 

 Post-initieel (functiegerichte trainingen ed): ongeveer 20.000 per jaar 
 

Dekking defensieopleidingen (kma/ kms):  

 Dekking: geen 
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Dekking onderwijs aan gedetineerden:  

 Dekking: geen 
 

Dekking praktijkonderwijs:  

 Tussen 2003 en 2008 beperkt in BRON 

 Sinds 2008-2009 volledig in BRON 
 
Dekking speciaal basisonderwijs 

 Sinds 2010 in BRON opgenomen 
 
Dekking voortgezet speciaal onderwijs 

 Sinds 2010 in BRON opgenomen 
 
Dekking erkend niet-bekostigd onderwijs:  

 Relevant wettelijk kader: wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet 
op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen 
van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister 
onderwijs 

o TK (32.713.2): 8 11 2011 aangenomen 
o EK 22 11 2011 afgehamerd 
o SB: publicatie 21 12 2011  

 Bepaling: 
o Alle scholen die op basis van artikel 56 wet voortgezet onderwijs zijn aangewezen. Dat zijn alle 

scholen (vwo havo mavo vmbo) die een eindexamen mogen afnemen met als doel een diploma af te 
geven 

o Alle beroepsopleidingen die op basis van artikel 14.1 wet educatie en beroepsonderwijs zijn 
aangewezen, die diploma’s (als bedoeld in art 7.4.6.) uitgeven, aan kwaliteitscontrole doen, het 
onderwijs volgens de wet is ingericht, etc. etc.  en die staan ingeschreven in het crebo 

o Volwasseneneducatie vavo: alle opleidingen educatie waarvoor toepassing is gegeven aan art 14a.1 
WEB, die diploma’s afgeven. 

 Invoering bij verschillende onderwijssoorten op verschillende momenten: 
o Dekking particulier basisonderwijs: Geen gegevens in BRON 

 Bv. Florencius (Laren en Amstelveen), Maupertuus (Driebergen), Winford (5 locaties), 
Instituut Blankensteijn, Eerde  

o Dekking algemeen particulier voortgezet onderwijs: gegevens worden niet standaard bij DUO 
verzameld.  

 CBS heeft sinds 2013-2014 informatie 
 Bv. de Nieuwe School, Luzac, etc.  
 Gegevens nog niet gebruikt door CBS. Plan is dit te doen als ook het ho-deel aanwezig is (in 

2017).  
o Dekking particulier mbo onderwijs: sinds 2013-2014 in BRON opgenomen 

 Ongeveer 8 instellingen (Schoevers, TIO, EuroCollege, Linnartz Opleidingen) 
 Gegevens nog niet gebruikt door CBS. Plan is dit te doen als ook het ho-deel aanwezig is (in 

2017).  
 Kwaliteit is onderzocht. Dekking: 90% van de instellingen levert aan. Kwaliteit mbt diploma’s 

valt tegen. 
o Dekking particulier hoger onderwijs: vanaf 01-01-2017  

 Business schools (8) 
 Schools of management  (3) 
 Hogeschool tio 

  



19 
 

3B1. TOETSGEGEVENS UIT LEERLINGVOLGSYSTEMEN PRIMAIR ONDERWIJS 
 
Er zijn twee grote aanbieders van toetsende leerlingvolgsystemen in het po: Cito en Boom Test Uitgeverijen. Cito 
Volgsysteem primair en speciaal onderwijs heeft (volgens Cito) een dekkingsgraad van 99% van alle scholen. Deze 
algemene dekkingsgraad geeft volgens onze inschatting voldoende algemene dekking om het NCO in eerste aanleg 
volledig op het Cito LVS te baseren. Gegevens van andere testaanbieders zullen in de toekomst wel belangrijker 
worden, omdat we verwachten dat Boom en eventuele andere aanbieders hun marktaandeel zullen versterken. 
Op dat moment moeten de testen geëquivaleerd worden. Daartoe bestaan technische mogelijkheden.  
 
 
BOOM TEST UITGEVERS LVS 
 
Algemeen2 
Het Boom Onderwijs leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende Schoolvaardigheidstoetsen (SVT’s). De SVT’s 
kunnen op ieder moment worden afgenomen. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit : 

 Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen  

 Schoolvaardigheidstoets Rekenen/Wiskunde 

 Schoolvaardigheidstoets hoofdrekenen 

 Schoolvaardigheidstoets Spelling  

 Schoolvaardigheidstoets  Begrijpend Lezen  
  
Overige relevante toetsen die in omloop zijn:  

 NIO 

 Begintest  

 Tussentest  

 Drempeltest 

 LeerMotivatieTest 

 NPV-J2 

 TempoTest Automatiseren 
  
(Mogelijke) beperkingen 
Mogelijk beperkende omstandigheden zijn de momenteel nog relatief lage dekkingsgraad van de getoetste 
vaardigheden onder scholen (als compleet lovs),  eventuele structurele afwijkingen veroorzaakt doordat er 
verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn, en codering van gegevens om herkenning van de toetsaanbieder te 
voorkomen. 
  
Relatief lage dekkingsgraad 
In vergelijking met Cito heeft Boom LVS een lager marktaandeel. We verwachten wel dat dit aandeel de komende 
jaren gaat groeien. Het NIO wordt wel op veel scholen afgenomen.  
  
Gegevensverwerking 
Scoren wordt door instellingen zelf gedaan. Daarbij kunnen fouten gemaakt worden. School- en leerlinggegevens 
worden uit de verschillende lokale systemen naar een centraal testcentrum geëxporteerd. EXML-bestanden met 
leerlinggegevens kunnen vanuit het LAS worden geïmporteerd in het Testcentrum. In het Testcentrum vindt 
normering en rapportage plaats. Resultaten kunnen worden geëxporteerd naar het LAS, alleen zijn de meeste LAS-
sen op dit moment nog niet zover. Situatie is nu dat dit bij dot.com school mogelijk is. Bij Esis kunnen de 
genormeerde percentielscores handmatig worden ingevoerd. Voor ParnasSys geldt nu de uitzondering dat scholen 
wel in ParnasSys de SVT’s kunnen normeren, dus zonder gebruik te maken van het Testcentrum. Wanneer 
ParnasSys ook de mogelijkheid beidt van een koppeling, is het streven dit via het Testcentrum te laten verlopen.   
 

                                                           
2 Informatie is ontleend aan gesprekken met Boom 
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Communicatie tussen de het testsysteem en het LAS verloopt meestal volgens protocollen zoals vastgelegd in de 
Afspraak Uitwisseling Leergegevens. Dat verkleint de foutgevoeligheid. Esis maakt geen deel uit van de UL-
afspraak, maar heeft voor Boom LVS een aparte applicatie. 
  
Anonimisering toetsaanbieder 
Het is niet in het belang van toetsaanbieders als hun toetsen herkenbaar aan aanbieders te koppelen zijn. 
Equivalering van resultaten en schaling op inhoud moet herkenning kunnen verhinderen. 
 
 
CITO VOLGSYSTEEM PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS3 
 
Algemeen 
Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs bevat vaardigheidstoetsen en observatielijsten voor scholieren 
in groepen 1-8. De toetsen kunnen twee keer per schooljaar afgenomen worden, namelijk in januari en juni. Meest 
gebruikte toetsen: 
• Taal voor kleuters (groep 1-2) 
• Rekenen voor Kleuters (groep 1-2) 
• Rekenen-Wiskunde (groep 3-8) 
• Begrijpend Lezen (groep 3-8) 
• Spelling (groep 3-8) 
• Taalverzorging (groep 6-8) 
• Woordenschat (groep 3-8) 
 
(Mogelijke) beperkingen 
Mogelijk beperkende omstandigheden zijn de dekkingsgraad van de getoetste vaardigheden, het bestaan van 
meerdere versies van een toetspakket, het bestaan van meerdere generaties van hetzelfde toetspakket, en 
eventuele structurele afwijkingen veroorzaakt doordat er verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn. Ook zijn er 
beperkingen ten aanzien van de herkenbaarheid van cito. 
 
Niet volledige dekkingsgraad getoetste vaardigheden 
Cito Volgsysteem kent verschillende toetsen (zie boven). Een beperkende factor is mogelijk dat scholen niet alle 
toetsen hoeven af te nemen. Niet alle informatie is dus voor alle scholen in alle leerjaren beschikbaar. 
 
Verschillende versies van een toetspakket 
Binnen een toetspakket zijn meerdere versies beschikbaar: 

 Voor elk leerjaar en afnamemoment bestaat een andere versie van de toetsen.  

 Er zijn papieren en digitale toetsen  

 Voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs bestaan speciale versies gemaakt. 
Het bestaan van meerdere versies is evenwel triviaal vanuit dataoogpunt. De verschillende versies binnen een 
toetspakket liggen op dezelfde meetschaal, en zijn te equivaleren.  
 
Verschillende generaties van een toetspakket 
Cito pleegt zelf ook verbeteringen aan de toetsen toe te brengen. Dat heeft het bestaan van verschillende 
generaties van hetzelfde toetspakket opgeleverd.  Niet alle scholen stappen direct over op de nieuwe generatie 
toetsen. Dit betekent dat 2.0 en 3.0 enige tijd naast elkaar gebruikt worden. Toetsen zijn als volgt verdeeld over de 
populatie scholen:  

 Alleen generatie 2 (beschikbaar gesteld tot en met 2012): dekkingsgraad 33% 

 Alleen generatie 3 (beschikbaar vanaf 2013): <0.5% 

 Generatie 3 in combinatie met generatie 2: dekkingsgraad 66% 

 Generatie 4 (mogelijk beschikbaar vanaf 2020): dekking 0%. 

                                                           
3 Deze paragraaf is tot stand gekomen op basis van informatie aangeleverd door Cito. 
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De nieuwe toetsen (3de generatie) liggen op een andere meetschaal dan de oude toetsen (2de generatie). Het is niet 
mogelijk om een vergelijking te maken tussen leerlingen die de oude versie maken en de leerlingen die de nieuwe 
versie maken. Voor onderzoeksdoeleinden kan 1 meetschaal geconstrueerd worden (waarbij de oude schaal wordt 
uitgedrukt in de nieuwe schaal), zodat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen de oude en de nieuwe 
toetsen. Cito beschikt over data om dit te kunnen doen.  
 
Verschillen in de wijze van gegevensverwerking 
Scholen kunnen de toetsen op verschillende manieren scoren en verwerken: in het computerprogramma LOVS van 
Cito, met de hand op basis van normtabellen,  of via een leerlingadministratiesysteem zoals Parnassys die op basis 
van een licentie bij Cito ruwe scores kan omzetten naar “geïnterpreteerde” scores (bijv. schaalscore en niveau I-V). 
Het verwerken van Cito-scores is in de grote LAS-sen geïntegreerd. Bij het scoren en verwerken worden soms 
fouten gemaakt.  
 
Anonimisering toetsaanbieder 
Het is niet in het belang van commerciële  toetsaanbieders als hun toetsen als zodanig herkenbaar zijn. 
Equivalering van resultaten en schaling op inhoud moet herkenning kunnen verhinderen. 
 
Mogelijkheden om gegevens te vergaren 
Omdat de verwerking op verschillende manieren plaatsvindt, beschikt Cito in principe niet over toetsresultaten. 
Het computerprogramma LOVS kent echter de mogelijkheid om een zogeheten monitorexport te maken en naar 
Cito te sturen. Een monitorexport is een geanonimiseerd bestand met alle LVS-resultaten van een school; een 
school kan er voor kiezen om ook de leerlingidentificaties mee te exporteren. In COOL5-18 is door KI en ITS 
gebruikgemaakt van de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Om gemakkelijk gegevens te kunnen 
“aftappen”, is door Cito een tool beschikbaar gesteld om monitorexports te maken. 
 
Cito vraagt elk jaar aan scholen om een monitorexport te maken. Vrijwel alle scholen die het computerprogramma 
LOVS gebruiken geven gehoor aan deze oproep. In de nabije toekomst zal gegevensverzameling waarschijnlijk 
technisch eenvoudiger zijn. Het is de bedoeling om op termijn (planning 2017-2018) alle scoring van de LVS-
toetsen bij Cito te laten plaatsvinden. Dit maakt de invoer ook minder foutgevoelig. De gescoorde resultaten 
kunnen vervolgens ‘ingelezen’ worden in het administratiepakket dat de school gebruikt  (LOVS van Cito, maar ook 
Parnassys, Esis of een ander pakket). Zodra deze service gereed is, beschikt Cito over alle resultaten van het Cito 
Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Aanbieders zoals Parnassys en Esis zijn volgens Cito op de hoogte van 
dit voornemen en ondersteunen het. 
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3B1. TOETSGEGEVENS UIT LEERLINGVOLGSYSTEMEN VOORTGEZET ONDERWIJS4 
 
Leerlingvolgsystemen zijn in het vo minder alomtegenwoordig. Volgens Cito neemt bijna twee-derde van alle 
scholen in het voortgezet onderwijs evenwel één of meer van de toetsen van het Cito volgsysteem voortgezet 
onderwijs af. De afgelopen jaren is dit aandeel gestaag gegroeid. Op leerlingniveau betekent dit dat: 
• De helft van de leerlingen in leerjaar 1 en 2 Toets 0,  Toets 1 en Toets 2 maakt. 
• Bijna de helft van de leerlingen in leerjaar 3 Toets 3 maakt. 
 
Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs 
Het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs omvat een serie toetsen voor de eerste 3 leerjaren in het vo.  Toetsen 
kunnen op meerdere momenten per jaar worden afgenomen. De meest gebruikte toetsen: 

 Nederlands leesvaardigheid  

 Nederlands woordenschat  

 Nederlandse taalverzorging  

 Engels leesvaardigheid  

 Engels woordenschat (in Toets 0 en Toets 1)  

 Rekenen (Toets 0) en Rekenen en Wiskunde (nieuwe Toets 1, Toets 2 en Toets 3), Rekenen/wiskunde oude 
generatie 

 
Beperkingen 
Mogelijk beperkende omstandigheden zijn de dekkingsgraad van de getoetste vaardigheden, het bestaan van 
meerdere generaties van hetzelfde toetspakket, en eventuele structurele afwijkingen veroorzaakt doordat er 
verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn. 
 
De dekkingsgraad van de getoetste vaardigheden 
Het is voor een school niet verplicht om alle onderdelen af te nemen. Deelname aan de toets Nederlands 
leesvaardigheid betekent niet dat deelgenomen wordt aan Nederlands woordenschat of andere onderdelen. 
 
 
Meerdere generaties van een toetspakket 
Cito pleegt zelf ook verbeteringen aan de toetsen toe te brengen. Dat heeft het bestaan van verschillende 
generaties van hetzelfde toetspakket opgeleverd. Ook is er spreiding tussen de verschillende opleidingsstromen, 
die tussen de generaties verschilt. Zodra een nieuwe toets beschikbaar is, kan de oude niet meer gebruikt worden. 
Binnen één generatie liggen de toetsversies op dezelfde meetschaal. De nieuwe toetsen (3de generatie) liggen op 
een andere meetschaal dan de oude toetsen (2de generatie). Het is dus niet mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen leerlingen die de oude versie maken en de leerlingen die de nieuwe versie maken. Eventueel kan voor 
onderzoeksdoeleinden 1 meetschaal geconstrueerd worden (d.w.z., oud omzetten naar nieuw), zodat er wel 
vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen de oude en de nieuwe toetsen. Cito beschikt over data om dit te 
kunnen doen. 
 
Verschillende verwerkingsmogelijkheden  
Voor de tweede generatie zijn de Toetsen op papier beschikbaar. Voor de derde generatie zowel op papier als 
digitaal. De papieren en digitale toetsen zijn inhoudelijk vergelijkbaar en liggen op dezelfde meetschaal. Daarmee 
zijn de toetsen uitwisselbaar. Bij de papieren toetsen vullen de leerlingen hun antwoorden in op een 
antwoordblad. De antwoordbladen worden door de school naar Cito gestuurd en bij Cito verwerkt. Bij de digitale 
toetsen worden de leerlingantwoorden rechtsstreeks door Cito verwerkt. Na de verwerking krijgen scholen zowel 
een rapportage op papier als uitgebreidere digitale rapportages via Cito Portal. 
  
 
 

                                                           
4 Gegevens ontleend aan informatie van Cito 
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Aftappen van gegevens 
Omdat de verwerking van Toets 0 t/m 3 bij Cito plaatsvindt, beschikt Cito over alle toetsresultaten. Er is ook een 
terugkoppeling naar de LAS-en, via SOM of magister. Bij de laatste meting van COOL5-18 is op kleine schaal 
geëxperimenteerd met het “aftappen” van gegevens van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Daartoe is 
een overeenkomst met scholen gesloten. 
 
 
3C TECHNISCHE OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN VERGARING VAN GEGEVENS UIT LVS-EN 
 
Een groot deel van de scoring van de toetsen uit leerlingvolgsystemen vindt centraal plaats (zie beneden). Dat 
vergemakkelijkt in beginsel de vergaring van gegevens. In het kader van COOL is daarnaast door Cito 
geëxperimenteerd met het direct aftappen uit de LVS-sen van scholen. Dat wordt in beginsel bemoeilijkt door het 
bestaan van verschillende volg- en administratiegegevens, bijvoorbeeld: 
 
Aanbieders  Naam digitaal Leerlingvolgsysteem 
CITO   Cito LOVS 
Rovict   ESIS 
Topicus   ParnasSys 
Topicus   SOMtoday 
Dotcomschool  Dotcomschool (OAS) 
Schoolmaster  Magister VO  
Schoolmaster  Magister-PO 
Eduscope (Unilogic) Pravoo LVS 
Eduscope (Unilogic) NLs Montessori Kind Volgsysteem 
DataCare  LVS2000 
ITS   Diagnostisch Instructie Management Systeem 
 
Om communicatie tussen verschillende digitale pakketten en educatieve applicaties te vergemakkelijken, hebben 
vertegenwoordigers van aanbieders en afnemers van digitaal toetsmateriaal en systeemleveranciers in 2015 een 
basisovereenkomst geformuleerd die als doel heeft formaten van gegevensopslag te uniformiseren (De afspraak 
UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten).5 Implementatie van deze afspraak vergemakkelijkt in de 
nabije toekomst wellicht ook de ontsluiting van deze gegevens ten behoeve van het NCO.  

                                                           
5 Bron: Edustandaard, 2015, UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Algemene beschrijving van de afspraak, versie 2.1 
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3D. GEGEVENS UIT DE SOCIAAL STATISTISCHE BESTANDEN (CBS)6 
 
KINDOUDERTAB 
 
Algemeen 
o bevat koppelingen op basis van de random identificatienummers (RIN) waarmee kinderen aan hun juridische 

ouders kunnen worden gekoppeld 
o beschikbaar voor alle mensen die in de GBA staan ingeschreven, sinds 1 januari 1995, waarvan tenminste een 

ouder bekend was 
o deze variabele biedt ook de beste mogelijkheid om (in een later stadium) gegevens over broers en zussen toe 

te voegen. 
 
(Mogelijke) beperkingen 
o Niet voor alle kinderen zijn alle ouders bekend. Het gaat hier in het kader van het NCO om een klein aantal. 

Gegevens van kinderen geboren na 1966 zijn over het algemeen betrouwbaar 
 
 
CITOTAB  
 
Algemeen 

 Bevat aanvullende gegevens over de deelonderwerpen van de eindtoets 

 Gegevens zijn beschikbaar vanaf 01-09-2005.  
 
Bevat  
Achtergrondgegevens van leerlingen die in het peiljaar in groep 8 van het basisonderwijs zaten en deelnamen aan 
de Eindtoets Basisonderwijs van Cito en: 

 CITOTOETSID: Soort toets 

 CITOSCORETAAL Aantal goede antwoorden Taal 

 CITOPERCENTIELTAAL Percentiel score Taal 

 CITOZSCORETAAL Z-score Taal 

 CITOSCOREREKENENWISKUNDE Aantal goede antwoorden Rekenen 

 CITOPERCENTIELREKENENWISKUNDE Percentiel score Rekenen 

 CITOZSCOREREKENENWISKUNDE Z-score Rekenen 

 CITOSCORESTUDIEVAARDIGHEDEN Aantal goede antwoorden Studievaardigheden 

 CITOPERCENTIELSTUDIEVAARDIGH Percentiel score Studievaardigheden 

 CITOZSCORESTUDIEVAARDIGH Z-score Studievaardigheden 

 CITOSCOREWERELDORIENTATIE Aantal goede antwoorden Wereldoriëntatie 

 CITOPERCENTIELWERELDORIENTATIE Percentiel score Wereldoriëntatie 

 CITOSCORETOTAALEXCLWERELDO Aantal goede antwoorden Totaal Excl. Wereldoriëntatie 

 CITOPERCENTIELTOTALEXCLWERELDO Percentiel score Totaal Excl. Wereldoriëntatie 

 CITOSCORETOTAALINCLWERELDO Aantal goede antwoorden Totaal Incl. Wereldoriëntatie 

 CITOPERCENTIELTOTALINCLWERELDO Percentiel score Totaal Incl. Wereldoriëntatie 

 CITOSTANDAARDSCORE Standaard totaalscore 

 CITOBRIN_VERSL Versleuteld basis registratie instellingen nummer 

 CITOLEERLINGGEWICHT2010 Leerlinggewicht 

 CITOTHUISTAAL Thuistaal van de leerling 

 CITOADVIESLEERKRACHT Advies schooltype leerkracht 

 CITOSCHOOLTYPEADVIES Advies schooltype o.b.v. Standaardscore 
 
 

                                                           
6 Gegevens uit deze paragraaf zijn ontleend aan de openbare documentatie van de CBS SSB-en.  
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Beperkingen 

 Eindtoets is verplicht vanaf 2014-2015. Voor uitstroomcohorten die uitstroomden uit het po voor 2014-2015 
is meer beperkt informatie beschikbaar. Een klein deel van de basisscholen nam voor die tijd geen eindtoets 
af 

 In beginsel alleen beschikbaar voor overheidsdiensten. CBS moet toestemming vragen aan het Cito om 
gegevens te mogen gebruiken in het kader van het NCO.  

 
 
GBAPERSOONTAB (Uit CBS SSB) 
 
Algemeen 

 Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen de 
demografische achtergrondgegevens die nauwelijks wijzigen 

 Alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven zijn (geweest). 

 NB: voor personen die niet in het GBA zitten, is vergelijkbare informatie vindbaar in het SSB bestand 
NIETGBAPERSOONTAB. 

 
Bevat 

 GBAGEBOORTELAND (kan beter niet worden gebruikt voor herkomstbepaling – daarvoor zijn andere 
variabelen beter geschikt) 

 GBAGESLACHT 

 GBAGEBOORTELANDMOEDER (kan beter niet worden gebruikt voor herkomstbepaling – daarvoor zijn andere 
variabelen beter geschikt) 

 GBAGEBOORTELANDVADER (kan beter niet worden gebruikt voor herkomstbepaling – daarvoor zijn andere 
variabelen beter geschikt) 

 GBAAANTALOUDERSBUITENLAND 
o Geen 
o Beiden 
o Een  

 GBAHERKOMSTGROEPERING Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de 
ouders of van zichzelf. Een autochtoon heeft als herkomstgroepering Nederland. Een 
eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een 
tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook 
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader. 

 GBAGENERATIE 
o Autochtoon 
o Eerste generatie allochtoon 
o Tweede generatie allochtoon 

 GBAGEBOORTEJAAR 

 GBAGEBOORTEMAAND 

 GBAGEBOORTEDAG 

 GBAGESLACHTMOEDER (geslacht moeder ivm mogelijke geslachtswijziging) 

 GBAGESLACHTVADER (geslacht vader ivm mogelijke geslachtswijziging) 

 GBAGEBOORTEJAARMOEDER 

 GBAGEBOORTEMAANDMOEDER 

 GBAGEBOORTEDAGMOEDER 

 GBAGEBOORTEJAARVADER 

 GBAGEBOORTEMAANDVADER 

 GBAGEBOORTEDAGVADER 
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NIETGBAPERSOONTAB 
 
Algemeen 
Bevat personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben, maar niet ingeschreven zijn in de GBA. Het betreft 
personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland 
studerenden. Binnenkort worden ook personen die zich in de strafrechtketen bevinden toegevoegd aan dit 
bestand. Omvat alle personen die vanaf 1999 een fiscale relatie met NL hebben 
 
Bevat 
o NIETGBAGEBLAND Geboorteland 
o NIETGBAGESLACHT Geslacht 
o NIETGBAGEBLANDMOEDER Geboorteland moeder 
o NIETGBAGEBLANDVADER Geboorteland vader 
o NIETGBAETNGROEP Herkomstgroepering CBS 
o NIETGBAETNGEN Herkomstgroepering Generaties 
o NIETGBAGEBJAAR Geboortejaar 
o NIETGBAGEBMND Geboortemaand 
o NIETGBAGEBDAG Geboortedag 
 
GBANATIONALITEITBUS  
 
Algemeen 
Bevat alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de GBA ingeschreven zijn (geweest). Bevat informatie over 
nationaliteiten, koppelbaar via RIN 
 
Bevat 
o GBADATUMAANVANGNATIONALITEIT Datum waarop een nationaliteit(en)combinatie van een persoon is 

ingegaan. Een persoon die: van nationaliteit verandert, een (nieuwe) nationaliteit verkrijgt (inclusief door 
geboorte of door immigratie) of een nationaliteit verliest, heeft als datum aanvang nationaliteit 
GBADATUMAANVANGNATIONALITEIT 

o GBADATUMEINDENATIONALITEIT Datum waarop een nationaliteit(en)combinatie van een persoon is 
geëindigd. Een persoon die:  van nationaliteit verandert, een (nieuwe) nationaliteit verkrijgt (inclusief door 
geboorte of door immigratie), een nationaliteit verliest, overlijdt of vertrekt naar het buitenland, heeft als 
datum einde nationaliteit GBADATUMEINDENATIONALITEIT.  

o Als aan het eind van de waarnemingsperiode geen einde aan de nationaliteitencombinatie persoon is 
gekomen dan is in de huidige versies van de GBANATIONALITEITBUS de GBADATUMEINDENATIONALITEIT 
gevuld met een fictieve datum die op of na de laatste datum van waarneming valt. Vanaf de gecoördineerde 
versie 20131 geldt voor deze gevallen dat de GBADATUMEINDENATIONALITEIT 

o GBANATIONALITEIT1 Nationaliteit is het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 
o GBANATIONALITEIT2 Nationaliteit is het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 
o GBATYPENATIONALITEIT 
 
 
NIETGBANATIONALITEITBUS  
 
Algemeen 
Bevat personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben, maar niet ingeschreven zijn in de GBA. Het betreft 
personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland 
studerenden. Binnenkort worden ook personen die zich in de strafrechtketen bevinden toegevoegd aan dit 
bestand. Beschikbaar vanaf 1999 
 
Bevat  
informatie over nationaliteiten 
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o AANVANGNATIONALITEIT  
o EINDENATIONALITEIT 
o NIETGBANAT1 Nationaliteit 1 niet GBA bevolking 
 
Beperking 1 
Omdat er bij het verrinnen van de diverse GBA-bestanden personen zijn "verdwenen", zijn deze personen aan de 
NIETGBA bevolking toegevoegd in het bestand NIETGBAPERSOON. Het is niet mogelijk om deze personen in het 
bestand NIETGBANATIONALITEIT toe te voegen. 
 
 
GBAMIGRATIEBUS  
 
Algemeen 
Bevat alle personen die zich ooit vanuit het buitenland in de GBA hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 
januari 1995 vanuit Nederland in het buitenland hebben gevestigd. Van iedereen die zich vóór 1 januari 1995 in 
Nederland heeft gevestigd is de AANVANGMIGRATIEDATUM op 1 januari 1995 gezet. 
Van personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen is de datum vestiging en het land van waar men 
vandaan komt vastgelegd. Van personen die zich vanuit Nederland in het buitenland vestigen, is de datum van 
vertrek en het land van bestemming vastgelegd. 
 
Bevat 

 AANVANGMIGRATIEDATUM (datum waarop  migratie heeft plaatsgevonden) 

 EINDEMIGRATIEDATUM (datum waarop migratiebeweging eindigt) 

 GBALANDVANBESTEMMING (Land waar een persoon zich na vertrek uit Nederland vestigt) 

 GBALANDVANWAARINGESCHREVEN (Land waar een persoon woonde voordat deze zich in Nederland 
vestigde). 

 GBAMIGRATIETYPE 
o Naast immigratie en emigratie worden er ook administratieve opnemingen en afvoeringen 

onderscheiden. 
 
 
PERINATALE REGISTRATIE NEDERLAND 
 
Algemeen 
Een record in het microdatabestand bevat informatie over moeders en kinderen, waarbij de kinderen de eenheid 
van het bestand zijn. Bevat gegevens over zwangerschap en geboorte van alle kinderen geboren na een 
zwangerschapsduur van 22 weken of meer, waarvan de moeder op moment van geboorte van het kind 
ingeschreven was in de Gemeentelijke Basisadministratie.  
 
Bevat 

 RINPERSOONS_MOEDER Soort identificatiecode moeder  

 RINPERSOON_MOEDER Identificatienummer moeder  

 RINPERSOONS_KIND_KORT Soort identificatiecode kind (kort)  

 RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID Soort identificatiecode kind (uitgebreid)  

 RINPERSOON_KIND Identificatienummer kind  

 RECNR Recordidentificatie anoniem bestand  

 BRONGEGEVENS PRN brongegevens (deelregistratie)  

 AMDD Zwangerschapsduur in dagen  

 AMWW Zwangerschapsduur in weken  

 BEVALLING Volgnr bevalling dit jaar  

 DATUMKIND Geboortedatum kind  

 GEBOORTEMINUUT_G Geboorteminuut volgens LVR2  
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 GEBOORTEMINUUT_V Geboorteminuut volgens LVR1  

 GEBOORTEUUR_G Geboorte-uur volgens LVR2  

 GEBOORTEUUR_V Geboorte-uur  

 GENERATIE Generatie moeder  

 GESLACHTKIND Geslacht kind  

 GEWICHTKIND_CAT Geboortegewicht (gecategoriseerd)  

 GEWICHTKIND_RUW Geboortegewicht (ruw, in grammen)  

 GEWICHTSPERCENTIEL_CAT Gewichtspercentiel (gecategoriseerd)  

 GEWICHTSPERCENTIEL_RUW Gewichtspercentiel (ruw)  

 HERKOMST Herkomst moeder volgens CBS  

 HERKOMST_G Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR2)  

 HERKOMST_V Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR1)  

 LEEFTIJDMOEDER Leeftijd moeder Deze variabele geeft de leeftijd in jaren van de moeder weer op de 
geboortedag van het kind . 

 MEERLING Meerling Deze variabele geeft aan of het om een meerlingkind gaat. 

 MEERLINGCORRECTIE Meerlingcorrectie uitgevoerd  

 MKBDATA Data MKB -  Dit is een variabele die aangeeft of het betreffende record al dan niet in de 
MoederKindBestand (MKB)-gegevens stond, het record is toegevoegd na de bijkoppeling van de prematuren 
of dat het om een meerlingkind gaat dat achteraf is toegevoegd. 

 PARITEIT_CAT Pariteit (primi-multiparae) De pariteit geeft het aantal doorgemaakte bevallingen (>=16 weken 
zwangerschapsduur) van een vrouw (inclusief deze) weer 

 PARITEIT_CAT2 Pariteit (gecategoriseerd - 4 waardig)  

 PROVINCIE Provincie  

 STERFTE Sterfte  

 VERSLAGJAAR Verslagjaar  

 WEEGFACTOR Weegfactor  

 ENCCASEPRN (vanaf 2010) Versleuteld recordnummer, koppelsleutel voor toevoeging extra variabelen  
 
Mogelijke alternatieven 
CBS MoederKindBestand bevat vergelijkbare informatie. 
 
Beperkingen 1 
 
Kinderen van illegale migranten, toeristen en ambassadepersoneel ontbreken.  
 
Beperkingen 2 
Twee groepen bevallingen zijn niet in de PRN gegevensbron opgenomen, waardoor deze ook niet met CBS-
gegevens gekoppeld konden worden Hierdoor is voor kinderen uit deze twee zwangerschapscategorieën geen 
informatie over de zwangerschapsduur en het geboortegewicht beschikbaar. Het gaat om: 
• Huisartsbevallingen. Relatief klein aantal. Ze komen vaker voor in landelijke gebieden.  
• Gegevens van enkele niet-deelnemende verloskundigenpraktijken die geen gegevens aan PRN leveren  
 
Beperkingen 3 
o Bevat nu jaarbestanden 2004 t/m 2013.  Welhaast alle deelnemers aan het VO zijn voor 2004 geboren. Dat 

geldt ook voor de latere instroomcohorten. Van deze kinderen is geen perinatale informatie bekend 
o Ook in het PO is de dekking van deze variabele vooralsnog niet 100%. In schooljaar 2010-2011 was 

bijvoorbeeld alleen de jongste cohorten geboren na 2004. Het verdient de aanbeveling een zo recent mogelijk 
instroomcohort te kiezen.  

o De dekking in het po wordt evenwel snel beter. In de laatste door ons onderzochte schooljaren (2013-2014) is 
veruit het grootste deel van de ingeschreven leerlingen geboren na 2004 
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GBAHUISHOUDENSBUS  
 
Algemeen 
Bevat van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA voorkomen hun plaats in het huishouden, en de 
gegevens over het huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben, met datum aanvang en datum einde van 
elk huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben. Identificatie via RIN. Bevat alle personen die vanaf 1 
oktober 1994 in de GBA ingeschreven zijn (geweest). 
 
Bevat  

 DATUMAANVANGHH: Begindatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling waartoe een persoon 
behoort of behoord heeft. Deze variabele identificeert samen met het Huishouden-id (HUISHOUDNR) een 
huishouden. Als een huishouden van samenstelling verandert OF in zijn geheel een ander adres krijgt, wordt 
bij het voorgaande huishouden een einddatum ingevuld 

 DATUMEINDEHH  

 HUISHOUDNR: Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment 

 TYPHH: type huishouden 
o Onbekend 
o Eenpersoonshuishouden 
o Niet-gehuwd paar zonder kinderen 
o Gehuwd paar zonder kinderen 
o Niet-gehuwd paar met kinderen 
o Gehuwd paar met kinderen 
o Eenouderhuishouden 
o Overig huishouden 
o Institutioneel 

 PLHH: Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van de 
referentiepersoon van een huishouden: 
o Thuiswonend kind 
o Alleenstaande 
o Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen 
o Partner in gehuwd paar zonder kinderen 
o Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 
o Partner in gehuwd paar met kinderen 
o Ouder in eenouderhuishouden 
o Referentiepersoon in overig huishouden 
o Overig lid van een huishouden 
o Lid van institutioneel huishouden 

 REFPERSOONHH: Persoon is wel/niet de referentiepersoon in het huishouden 

 AANTALPERSHH (aantal personen in huishouden) 

 AANTALKINDHH (aantal kinderen in huishouden) 

 AANTALOVHH  

 GEBJAARJONGSTEKINDHH  

 GEBMAANDJONGSTEKINDHH  

 GEBJAAROUDSTEKINDHH  

 GEBMAANDOUDSTEKINDHH  
 
Mogelijk alternatief 
OuderKindBestand bevat vergelijkbare gegevens. In overleg met CBS kan de nationaal coördinator bezien welk 
bestand het beste gebruikt kan worden. 
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SECMBUS  
 
Algemeen 
Bevat informatie over de sociaal economische categorieën van alle Nederlanders. Gegevens van referentiepersoon 
in het huishouden van leerlingen via GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen. Longitudinaal per maand 
vanaf 1999. 
• Indeling: 

 Werknemer  

 Directeur grootaandeelhouder  

 Zelfstandige  

 Overig actief  

 Ontvanger werkloosheidsuitkering  

 Ontvanger bijstandsuitkering  

 Ontvanger uitkering sociale voorz.overig  

 Ontvanger uitkering ziekte/AO  

 Ontvanger pensioenuitkering  

 Nog niet schoolg./schol./stud. met ink (alleen bekostigd onderwijs).  

 Nog niet schoolg./schol./stud. geen ink (alleen bekostigd onderwijs).  

 Overig zonder inkomen 
 
 
HOOGSTEOPLTAB  
 
Algemeen 
Hoogste opleiding; opleidingsnummer van de hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleiding op peilmoment, voor 
zover bekend uit diverse jaargangen van registers en Enquête Beroepsbevolking (EBB). Beschikbaar voor 
peilmomenten ultimo september, vanaf 1999. Gegevens van referentiepersoon in het huishouden van leerlingen 
via GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen 
 
Bevat 

 OPLNRHB Opleidingsnummer hoogst behaalde opleiding 

 OPLNRHG Opleidingsnummer hoogst gevolgde opleiding 

 GEWICHTHOOGSTEOPL  Ophooggewicht; 1.000000 als bron is registratie of GBA 0-14 
 
Beperkingen 1 
Bevat alleen records van personen waarvan de hoogste opleiding bekend is. De informatie is voor een deel van de 
bevolking integraal en voor de overige personen op steekproefbasis. Er ontbreekt registerinformatie over: 

 oudere Nederlanders, 

 mensen die aan particuliere opleidingen hebben gestudeerd 

 mensen die hun opleiding in het buitenland hebben gedaan.  
 
Beperkingen 2 
Kent een vrij lage dekkingsgraad in de registers. Voor niet alle ouders is alle info bekend. Gegevens uit registers zijn 
als volgt bekend: 

 Vaders en moeders die hoger zijn opgeleid, en een diploma’s uit het hoger onderwijs hebben gehaald in of 
sinds 1983. De mate waarin dit een probleem is, is (afgaande op geboortegegevens van ouders) sterk 
afhankelijk van het gekozen instroomcohort. In het VO is het probleem groter dan in het PO, voor vaders 
groter dan voor moeders. Hieronder een aantal becijferde voorbeelden, op basis van geboortejaren van 
ouders en aannames over de opleidingsduur.  

o Geschatte dekkingsgraad VO 
cohort  0708 0809 0910 1011 
vaders  65% 71% 76% 81% 



31 
 

moeders  82% 86% 90% 93% 
o Geschatte dekkingsgraad PO  

jaar   1011 1112 1213 1314 
vaders  89% 93% 95% 96% 
moeders  99% 99% 99% 99% 

 

 Vaders en moeders die middelbaar zijn opgeleid (mbo), en een diploma’s uit het mbo hebben gehaald in of 
sinds 2004. Afgaande op de geboortedata van vaders en moeder geldt dit voor (bijna) alle vaders en moeder 
van de cohorten die wij zouden willen gebruiken 

 Vaders en moeders die middelbaar zijn opgeleid (vo va), en een diploma’s uit het mbo hebben gehaald in of 
sinds 2003. Afgaande op de geboortedata van vaders en moeder geldt dit voor (bijna) alle vaders en moeder 
van de cohorten die wij zouden willen gebruiken 

 Informatie over vaders en moeder met maximaal primair onderwijs is geïmputeerd.  
 
(Mogelijke) oplossingen 

 Oplossing 1: binnen het CBS is men bezig met het vervolledigen, opschonen en aanvullen van het 
opleidingsbestand. Deze inspanning kan in het kader van het NCO verder worden uitgebouwd. 

 Oplossing 2: Het CBS kent nu op basis van gegevens uit de EBB gewichten toe voorde geaggregeerde 
gegevens. Het is in beginsel technisch mogelijk om op basis van EBB en overige registerinformatie te 
imputeren, bijvoorbeeld door middel van multiple imputation methodiek. De wenselijkheid en technische 
beperkingen daarvan moeten verder worden onderzocht. Aan UCL zijn onderzoekers daar vrij ver mee 

 Oplossing 3: Het is mogelijk om op basis van EBB en registerinfo schatten van de missende waarden 
gecombineerd met de leeftijd van de ouder. Een ouder die bv na 1972 geboren is en niet onderwijsvolgend is 
en ook geen HO diploma heeft gehaald kan aangemerkt worden als ‘missend maar waarschijnlijk geen HO’ 
enz. We weten uit BRON of iemand een gewichten leerling is, een daarmee of iemands ouders lager opgeleid 
zijn. Dit staat een grove indeling van het ouderlijke opleidingsniveau toe.  

 
 
HDIPLOMAREGTAB  
 
Algemeen 
Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties. Kent een lage dekkingsgraad. Voor alle in de 
beschikbare onderwijsregisters (vanaf studiejaar 2006/'07) voorkomende personen het hoogst behaalde diploma 
dat genoteerd staat in deze onderwijsregistraties tot en met het peilmoment (30 september van een bepaald 
studiejaar), koppelbaar via RIN. Gegevens van referentiepersoon in het huishouden van leerlingen via 
GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen 
 
Bevat 

 OPLNRDIPLREG (naam opleiding hoogste diploma) 

 STARTKWREG (is hoogste diploma een startkwalificatie voor het ho) 
 
 
BAANKENMERKENBUS  
 
Algemeen 
Bevat alle banen van werknemers bij in Nederland gevestigde bedrijven gedurende een jaar. Van elke baan wordt 
een aantal kenmerken gegeven, bijvoorbeeld soort contract, type werknemer. Ook wordt aangegeven op welke 
periode de gegevens betrekking hebben. De definitie van "baan" die ten grondslag ligt aan dit bestand is "een 
arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een persoon". Dat wil zeggen dat een persoon bij 1 bedrijf op 1 
moment niet meer dan 1 baan kan hebben. Gegevens van referentiepersoon in het huishouden van leerlingen via 
GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen. Beschikbaar vanaf 1999, maar sinds 2011 nieuwe 
baanafbakening.  
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Bevat: 

 RINPERSOONS 

 RINPERSOON 

 BAANID: identificatienummer CBS voor specifieke banen 

 AANVANGBAANID 

 EINDEBAANID 

 BEIDBAANID Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid, vgl de gecoördineerde statistische eenheid van 
bedrijf zoals vastgelegd in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. 

 LHNRBAANID Loonbelastingnummer van de desbetreffende werkgever, behorende bij de baan. 

 DATUMAANVANGBAANID (aanvangsdatum) 

 DATUMEINDEBAANID (einddatum) 

 SOORTBAANID Maakt onderscheid tussen verschillende soorten werknemers 
o Directeur groot aandeelhouder 
o Stagiaire 
o WSW-er 
o Uitzendkracht 
o Oproepkracht 
o Rest 

 ARBEIDSRELATIEBAANID Type arbeidsrelatie m.b.t. de baan; vast of flexibel. 

 INDWAOBAANID Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, behorende bij de baan. 

 INDWWBAANID Indicatie verzekerd WW, behorende bij de baan. 

 CAOSECTORBAANID Code die de CAO-sector van een bedrijf of instelling aangeeft. 

 SECTBAANID Sector waartoe de baan behoort, bv. 
o Tabakverwerkende industrie 
o Bouwbedrijf Premiegroep los 
o Baggerbedrijf 
o Hout, borstel en emballage-industrie 
o Timmerindustrie 
o Meubel- en orgelbouwindustrie 

 LBTABBAANID Code loonbelastingtabel behorende bij de baan. 

 AUTOVANDEZAAKBAANID 
 
(Mogelijke) beperkingen 
De variabele BAANID verwijst niet naar beroepen, maar naar de CBS baandefinitie. Het meest informatieve is de 
koppeling met sector, die alvast een indruk geeft in welke sector men een baan heeft.  
 
Beperkingen 2 
Het bestand bevat alleen informatie voor mensen met een baan in Nederland. Met name onder mensen 
woonachtig in grensstreken en onder hoger opgeleiden zullen missende waarden voorkomen. 
 
INTEGRAAL PERSOONLIJK INKOMENSBESTAND (IPI) 
 
Algemeen 
De bestanden bevatten gegevens over de persoonlijke inkomens van alle personen die behoren tot de bevolking 
van Nederland op 31 december van het onderzoeksjaar. Bij inkomensgegevens gaat het om gegevens op jaarbasis. 
Een record bevat informatie over (met name) het persoonlijk inkomen van personen. Gegevens over een persoon 
zijn in het microdatabestand in één uniek record vastgelegd. De doelpopulatie van de Inkomensstatistiek zelf zijn 
de personen in particuliere huishoudens met een bekend inkomen die behoren tot de bevolking van Nederland op 
31 december van het onderzoeksjaar, inclusief gegevens over personen in institutionele huishoudens en over 
personen die deel uitmaken van een huishouden waarvan het inkomen onbekend of onvolledig is waargenomen. 
Beschikbaar sinds  2003. 
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Bevat: 

 VRLPOSHHK: Positie in het huishouden t.o.v. hoofdkostwinner 
o 001 Hoofdkostwinner 
o 002 Hoofdkostwinner, met partner 
o 003 Gehuwde partner 
o 004 Ongehuwde partner 
o 005 Minderjarig kind 
o 006 Meerderjarig kind 
o 007 Overig huishoudens lid 

 VRLSECCOAL1: Sociaaleconomische categorie van de persoon 
o 001 werknemer particulier bedrijf 
o 002 ambtenaar 
o 003 directeur-grootaandeelhouder 
o 004 zelfstandige 
o 005 overig actief 
o 006 ontvanger werkloosheidsuitk 
o 007 bijstandsontvanger 
o 008 ontvanger van ov soc voorz 
o 009 arbeidsongeschikte 
o 010 pensioenontvanger tot 65 jaar 
o 011 pensioenontvanger 65 jaar e.o. 
o 012 student 
o 013 overig niet actief 
o 014 zonder inkomen 

 VRLPERSBRUT: Persoonlijk bruto inkomen: bestaat uit het persoonlijk primair inkomen verhoogd met 
ontvangen overdrachten.  

 VRLPERSINK: Persoonlijk inkomen: Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen 
verminderd met de betaalde premies voor inkomensverzekeringen.  

 VRLPERSPRIM: Persoonlijk primair inkomen: omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen bedrijfsvoering.  

 VRLPINK: Persoonlijk inkomen bekend 

 VRLPERCPERSBRUT: %-groepen van het persoonlijk bruto-inkomen 

 VRLPERCPERSINK: %-groepen van het persoonlijk inkomen 

 VRLPERCPERSPRIM: %-groepen van het persoonlijk primair-inkomen 
 
Beperkingen 1 

 Gegevens over personen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven (zoals NAVO-militairen, 
ambassadepersoneel en diplomatieke vertegenwoordigers, de bevolking in asielzoekerscentra ), zijn niet in de 
inkomensbestanden opgenomen. 

 
Opmerkingen 

 Het CBS ontraadt gebruik van deze variabele, ten faveure van het IHI 
 
 
INTEGRAAL HUISHOUDENS INKOMEN (IHI) 
 
Algemeen 
De bestanden bevatten gegevens over de populatie huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 31 
december van het onderzoeksjaar. Bevat (met name) informatie over het inkomen van een huishouden. Gegevens 
over een huishouden zijn in het microdatabestand in één uniek record vastgelegd. Gegevens van 
referentiepersoon in het huishouden van leerlingen via GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen. Bij 
inkomensgegevens gaat het om gegevens op jaarbasis. Jaarbestanden 2003 t/m 2013. 
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Bevat 

 3VRLBVRAHL Aantal huishoudensleden 

 VRLBVRAHLMI Aantal hhleden met (persoonlijk) inkomen 

 VRLBVRAHLVE Aantal verdieners in het huishouden 

 VRLBVRBBIHALG1 Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 
 Onbekend 

o Loon werknemer 
o Loon ambtenaar 
o Loon directeur-grootaandeelhouder 
o Overig inkomen uit arbeid 
o Inkomen uit eigen onderneming 
o Inkomen uit vermogen 
o Werkloosheidsuitkering 
o Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
o Pensioen 
o Bijstand 
o Overige sociale voorziening 
o Studiefinanciering 
o Overig 
o Zonder inkomen 

 VRLBVRBESTINKH Besteedbaar inkomen van het huishouden 

 VRLBVRBRUTINKH Bruto inkomen van het huishouden 

 VRLBVREHALG Woonsituatie (eigen woning / huurhuis) 
o Eigen woning 
o Huurwoning, met huurtoeslag 
o Huurwoning, zonder huurtoeslag 

 VRLBVRGESTINKH Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 

 VRLBVRHINK Indicator huishouden met inkomen 
o Huishouden met inkomen 
o Huishouden zonder inkomen 
o Huishouden met extreem inkomen 

 VRLBVRPRIMINKH Primair inkomen van het huishouden 

 VRLBVRSAM65P Huishoudenssamenstelling, 65-plussers 

 VRLBVRSAMHHR Samenstelling huishouden (revisie) 
o Eenpersoonshuishouden 
o Paar, zonder kinderen 
o Paar, alleen kinderen <18 
o Paar, kinderen <18 en 18+ 
o Paar, alleen kinderen 18+ 
o Eenouder, alleen kinderen <18 
o Eenouder, kinderen <18 en 18+ 
o Eenouder, alleen kinderen 18+ 
o Paar met ander, zonder kinderen 
o Paar met ander, alleen kinderen <18 
o Paar met ander, kinderen <18 en 18+ 
o Paar met ander, alleen kinderen 18+ 
o Eenouder m. ander, kind. <18 
o Eenouder m. ander, kind. <18 en 18+ 
o Eenouder m. ander, kind. 18+ 
o Overig meerpersoons huishouden 
o Bevolking in IIT 
o Onbekend 
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 VRLBVRSOORTHH Soort huishouden 
o Particulier huishouden 
o IIT, bejaardentehuis 
o IIT, overig 
o Student 
o IIT, totaal 
o Particuliere huishoudens onbekend 

 VRLBVRSRTADR Soort adres 

 VRLBVRPERCBESTINKH Percentielgroepen besteedbaar huishoudinkomen 

 VRLBVRPERCBRUTINKH Percentielgroepen bruto huishoudinkomen 

 VRLBVRPERCGESTINKH Percentielgroepen gestandaardiseerd huishoudinkomen 

 VRLBVRPERCPRIMINKH Percentielgroepen primair huishoudinkomen 
 
Beperkingen 1 
Gebruikers mogen in beginsel niet integraal de inkomensgegevens uit het bestand kunnen gebruiken, aangezien 
inkomensgegevens erg gevoelig en identificerend kunnen zijn. In overleg wordt daarom door het CBS een selectie 
van records of variabelen ter beschikking gesteld. De integrale inkomensgegevens, die in het bestand zijn 
opgenomen, zijn alleen geschikt om te gebruiken als achtergrondvariabele in analyses. Dit betekent dat van 
inkomensbedragen alleen categoriale variabelen samengesteld mogen worden. Het berekenen van bijvoorbeeld 
gemiddelde en medianen inkomensbedragen voor bepaalde groepen is niet toegestaan, en moet ook iet mogelijk 
zijn. 
 
Beperkingen 2 
Over institutionele huishoudens, dit is de bevolking in instellingen, instituten en tehuizen, mag niet worden 
gepubliceerd.  
 
Beperkingen 3 
Het genereren van regionale inkomensoutput uit de voorlopige bestanden is niet toegestaan voor regio's op laag-
regionaal niveau (onder provinciaal niveau). 
 
Beperkingen 4 
Een deel van de huishoudens in het bestand heeft geen of een onvolledig waargenomen inkomen (“huishoudens 
zonder (waargenomen) inkomen”). Deze huishoudens zijn te identificeren, en kunnen buiten de analyses worden 
gehouden. 

 
Beperkingen 5 
Een aantal inkomensbestanddelen wordt niet waargenomen, ofschoon die wel deel uitmaken van het conceptuele 
besteedbaar inkomen. Voorbeelden hiervan zijn kinderalimentatie en andere inkomensoverdrachten tussen 
huishoudens. 

 
 
INTEGRAAL-VERMOGENSBESTAND (IVB)  
 
Algemeen 
Deze bestanden bevatten gegevens over de vermogens van huishoudens in Nederland. De gegevens hebben als 
peildatum 1 januari van het onderzoeksjaar. Populatie: alle huishoudens in Nederland op 31 december van het 
voorafgaande onderzoeksjaar. Beschikbaar vanaf 01-01-2006. Gegevens van referentiepersoon in het huishouden 
van leerlingen via GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen 
 
Bevat 

 vrlbvrw1000ver Vermogen van het huishouden 

 vrlbvrw1100bez Totaal aan bezittingen van het huishouden 



36 
 

 vrlbvrw1110fin Totaal aan financiële bezittingen van het huishouden 

 vrlbvrw1111ban  Totaal aan spaartegoeden van het huishouden 

 vrlbvrw1112obl Waarde obligaties van het huishouden 

 vrlbvrw1113aan  Totaal aan aandelen van het huishouden 

 vrlbvrw11131ab  Waarde aandelen aanmerkelijk belang van het huishouden 

 vrlbvrw11132ao  Waarde overige aandelen van het huishouden 

 vrlbvrw1120onr Totaal aan onroerende zaken van het huishouden 

 vrlbvrw1121won  Waarde eigen woning van het huishouden 

 vrlbvrw1122ogo  Waarde onroerende zaken van het huishouden, exclusief eerste woning 

 vrlbvrw1130roe Waarde overige bezittingen (roerende zaken) van het huishouden 

 vrlbvrw1140ond  Ondernemingsvermogen van het huishouden 

 vrlbvrw1200sch Totaal aan schulden van het huishouden 

 vrlbvrw1210hyp  Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden 

 vrlbvrw1220sov Overige schulden van het huishouden 

 vrlpercvermogen  1% groepen van het vermogen 
 
Beperkingen 1 
Gebruikers kunnen niet integraal de vermogensgegevens uit deze bestanden gebruiken, aangezien 
vermogensgegevens erg gevoelig en identificerend kunnen zijn. De data wordt in beginsel alleen ter beschikking 
gesteld voor de doelpopulatie van desbetreffend onderzoek. Categorisering moet dit probleem ondervangen. 
 
 
GBABURGERLIJKESTAATBUS 
 
Algemeen 
Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 januari 1995 in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) opgenomen 
personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat. Gegevens van referentiepersoon in het 
huishouden van leerlingen via GBAHUISHOUDENSBUS te koppelen aan leerlingen 
 
Bevat 

 GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon is ingegaan. 

 GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon is geëindigd. 

 GBABURGERLIJKESTAATNW:  
o Onbekend 
o Ongehuwd 
o Gehuwd 
o Partnerschap 
o Gescheiden na huwelijk 
o Gescheiden na partnerschap 
o Verweduwd na huwelijk 
o Verweduwd na partnerschap 

 GBAGEBOORTEJAARPARTNER 

 GBAGEBOORTEMAANDPARTNER 

 GBAGEBOORTEDAGPARTNER 

 GBAGEBOORTELANDPARTNER 

 GBAGESLACHTPARTNER 
 
GBAADRESBUS  
 
Algemeen 
Bevat de adressen van personen met aanvang en einde van elke adreshouding. 
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Bevat 

 GBADATUMAANVANGADRESHOUDING: datum dat persoon op adres kwam wonen 

 GBADATUMEINDEADRESHOUDING: datum dat persoon van adres weg verhuisde 

 RINADRES:  Uniek identificatienummer adres, waarmee te koppelen aan andere bestanden met 
adresgegevens 

 
RINADRESRUGNRRELATIEBUS 
 
Algemeen 
Dit bestand koppelt adresgegevens uit GBAADRES aan adresgegevens uit ADRESRUG. De ADRESRUG is ontwikkeld 
om koppelingsproblemen tussen verschillende bronnen, waarbij het adres een sleutel kan zijn, zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd op te lossen. Longitudinaal, sinds 1995 
 
Bevat  
o RINADRES: Uniek identificatienummer adres 
o ADRESRUGNR: Uniek identificatienummer adres volgens adresrug 
o BEGINADRES: begingeldigheid koppeling Rinadresrug - Rinadres 
o EINDADRES 

 
 
GBAADRESGEBEURTENISBUS  
 
Algemeen 
Beschrijft in longitudinale vorm de verhuizingen binnen Nederland van in de GBA ingeschreven personen voor de 
periode 1 januari 1995 - heden. Noodzakelijk omdat niet alle adreswijzigingen verhuizingen zijn (denk aan 
infrastructurele wijzingen) 
 
Bevat 

 GBADATUMWIJZIGINGADRES: datum wijziging naar huidig adres 

 GBADATUMEINDEADRES: Datum van de dag voorafgaand aan de eerstvolgende verhuizing. 

 PUBLICATIEJAARADRES Jaar waarin de verhuizing is geteld. 

 VERHUISRICHTING: Geeft aan of de verhuizing binnen een gemeente of tussen verschillende gemeenten 
plaatsvindt 

 
 
ADRESGWBTAB  
 
Algemeen 
Bevat alle adressen uit het Geografisch Basisregister (GBR), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het 
Woningregister (WRG) die zijn opgenomen in de Adresrug. 

 Bevat: 
o Gemeentecodes 1999-2014 
o Wijkcodes 1999-2014 
o Buurtcodes 1999-2014 

 
Beperkingen 
In combinatie met andere individuele informatie kan opname van de woonplaats leiden tot identificerende 
informatie over personen. In de publiek beschikbare bestanden kan dit problematisch zijn. Gekozen kan worden 
voor een arrangement, waarbij de publiek beschikbare gegevens alleen via CBS Remote Access aan regionale 
informatie kunnen worden gekoppeld (vgl. G-Soep)  
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OBJECTWONINGTAB  
 
Algemeen 
Bevat van alle bewoonde adressen in Nederland waarvan bekend is of het een koop- of huurwoning betreft of 
waarvan bekend is wat de WOZ-waarde van de woning is, die gegevens. 1999-2005. Sinds 2005 geldt een andere 
methodiek  
 
Bevat: 

 WOZWAARDE  

 HUURKOOP: Huur- of koopwoning 
 
WOONRUIMTEEIGENDOMTAB 
 
Algemeen 
Bevat van alle bewoonde adressen in Nederland waarvan bekend is of het een koop- of huurwoning betreft of 
waarvan bekend is wat de WOZ-waarde van de woning is, die gegevens.  
 
Bevat: 
• WOZWAARDEEIGENDOM  
• WOONRUIMTEEIGENDOM: Huur- of koopwoning 
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4. VOORSTEL KOPPELING DATABRONNEN EN NCO 

NAAM LABEL BRONNEN 

   Achtergrondkenmerken 
leerling   id id nummer leerling Koppelbaar aan RIN 
a1 geslacht BRON  GBAPERSOONSTAB GBAGESLACHT 
a2 geboortemaand GBAPERSOONSTAB:  GBAGEBOORTEMAAND 
a3 geboortejaar BRON, GBAPERSOONSTAB: 
a4 leeftijd ZELF CODEREN  
a5 geboorteland GBAMIGRATIEBUS, GBAPERSOONTAB, BRON 

GBALANDVANWAARINGESCHREVEN a6 migratiegeschiedenis GBAPERSOONTAB: GBAGENERATIE  
a7 aankomst in Nederland  GBAMIGRATIEBUS: AANVANGMIGRATIEDATUM 
a8a jaar begin nationaliteit GBANATIONALITEITBUS: GBADATUMAANVANGNATIONALITEIT 
a8b nationaliteit GBANATIONALITEITBUS: GBANATIONALITEIT1 
a8c jaar einde nationaliteit GBANATIONALITEITBUS: GBADATUMEINDENATIONALITEIT 
a9 geboortegewicht PRN:  GEWICHTKIND_RUW  
a10 zwangerschapsduur PRN: AMWW 
a11 leeftijd moeder bij geboorte PRN: LEEFTIJDMOEDER  
a12 onderdeel van een meerling PRN: MEERLING 
a13 plaats in het huishouden GBAHUISHOUDENSBUS:  PLHH 

   Informatie schoolloopbaan primair onderwijs 
 po_gp1-8_1 instroommaand groep 1-8 po BRON   

po_gp1-8_2 instroomjaar groep 1-8 po BRON  
po_gp1-8_3 instellingsnummer groep 1-8 po BRON  
po_gp1-8_4 vestigingsnummer groep 1-8 po BRON  
po_gp1-8_5  anoniem schoolnummer groep 1-8 po NCO 
po_gp1-8_6a_$ testscores lvs uit groep 1-8 po CITO/ Boom LVS 
po_gp1-8_6b_$ testscores lvs uit groep 1-8 po (na doublure) CITO/ Boom LVS 
po_cito_taal_p percentiel cito taal CITOTAB: Citopercentieltaal 
po_cito_taal_z z-score cito taal CITOTAB: Citozscoretaal 
po_cito_wis_p percentiel score Rekenen CITOTAB: CITOPERCENTIELREKENENWISKUNDE 
po_cito_wis_z z-score cito Rekenen CITOTAB: CITOZSCOREREKENENWISKUNDE 
po_cito_stud_p percentiel cito Studievaardigheden CITOTAB: CITOPERCENTIELSTUDIEVAARDIGH 
po_cito_stud_z z-score cito Studievaardigheden CITOTAB: CITOZSCORESTUDIEVAARDIGH 
po_cito_wor_p percentiel cito Wereldoriëntatie CITOTAB: CITOPERCENTIELWERELDORIENTATIE 
po_cito_wor_z z-score cito Wereldoriëntatie CITOTAB: CITOZSCOREWERELDORIENTATIE 
poeind uitslag eindtoets cito/route8/ iepo BRON   
poadvies basisschooladvies leraar BRON  
poadvies_corr gecorrigeerd basisschooladvies BRON 
   
Informatie schoolloopbaan voortgezet onderwijs  
vo_jr1-9_1 instroommaand jaar 1-9 vo BRON  
vo_jr1-9_2 instroomjaar jaar 1-9 vo BRON  
vo_jr1-9_3 instellingsnummer jaar 1-9 vo BRON  
vo_jr1-9_4 vestigingsnummer jaar 1-9 vo BRON  
vo_jr1-9_5  opleidingscode jaar 1-9 vo BRON  
vo_jr1-9_6 anoniem schoolnummer jaar 1-9 vo BRON  
voce examenuitslag CE BRON 
vose  examenuitslag SE BRON 
voce_vak$ naam eindexamenvak $ BRON 
voce_vak$_cijf cijfer eindexamenvak $ BRON 
   
Informatie schoolloopbaan postsecundair en tertiair onderwijs  
mbo_ho_jr1-9_1 instroommaand jaar 1-9 mbo/ho BRON  
mbo_ho_jr1-9_2 instroomjaar jaar  1-9 mbo/ho BRON  
mbo_ho_jr1-9_3 instellingsnummer jaar 1-9 mbo/ho BRON  
mbo_ho_jr1-9_4 vestigingsnummer jaar  1-9 mbo/ho BRON  
mbo_ho_jr1-9_5 opleidingscode jaar 1-9 mbo/ho BRON  
mbo_ho_jr1-9_6 anoniem schoolnummer jaar  1-9 mbo/ho BRON  
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NAAM LABEL BRONNEN 

   
Informatie opleidingsniveau ouders (per jaar) 

 ses1_1999-$ hoogst gevolgde opleiding vader HOOGSTEOPLTAB: OPLNRHG (bewerken) 
ses2_1999-$ hoogst behaalde opleiding vader HOOGSTEOPLTAB: OPLNRHG (bewerken) 
ses3_1999-$ hoogst gevolgde opleiding moeder HOOGSTEOPLTAB: OPLNRHG (bewerken) 
ses4_1999-$ hoogst behaalde opleiding moeder HOOGSTEOPLTAB: OPLNRHG (bewerken) 

   Informatie inkomens en vermogen huishouden (per jaar) 
 
 

 
ses3_20$$ belangrijkste inkomstenbron huishouden IHI: VRLBVRBBIHALG1 

 ses4_20$$ besteedbaar jaarinkomen huishouden IHI: VRLBVRBESTINKH 
ses5_20$$ Inkomen vader IPI: VRLPERSINK 
ses6_20$$ inkomen moeder 20$$ IPI: VRLPERSINK 
ses5_20$$ totaal vermogen huishouden IVB:  vrlbvrw1000ver  
   
Informatie sociaaleconomische categorie vader(van de 1ste tot de $categorie  
baanpa1_1-$ begindatum sociaal-economische categorie vader SECMBUS: AANVSEC 
baanpa2_1-$ sociaal-economische categorie vader SECMBUS: SECM 
baanpa3_1-$ einddatum sociaal-economische categorie vader SECMBUS: EINDSEC 

   Informatie arbeidsloopbaan vader (van de 1ste tot de $de baan)  
baanpa4_1-$ begindatum baan vader BAANKENMERKENBUS: AANVANGBAANID 
baanpa5_1-$ soort baan vader BAANKENMERKENBUS:  BAANID, SOORTBAANID 
baanpa6_1-$ sector baan vader BAANKENMERKENBUS: SECTBAANID  
baanpa7_1-$ soort arbeidsrelatie vader BAANKENMERKENBUS: ARBEIDSRELATIEBAANID SRELATIEBAANID 
baanpa8_1-$ einddatum baan vader BAANKENMERKENBUS: EINDEBAANID 

   Informatie sociaaleconomische categorie moeder van de 1ste tot de $categorie 
baanma1_1-$ begindatum sociaal-economische categorie moeder SECMBUS: AANVSEC 
baanma2_1-$ sociaal-economische categorie moeder SECMBUS:SECM 
baanma3_1-$ einddatum sociaal-economische categorie moeder SECMBUS: EINDSEC 

   Informatie arbeidsloopbaan moeder (van de 1ste tot de $de baan) 
 baanma4_1-$ begindatum baan moeder BAANKENMERKENBUS: AANVANGBAANID 

baanma5_1-$ soort baan moeder BAANKENMERKENBUS:  BAANID, SOORTBAANID 
baanma6_1-$ sector baan moeder BAANKENMERKENBUS: SECTBAANID  
baanma7_1-$ soort arbeidsrelatie moeder BAANKENMERKENBUS: ARBEIDSRELATIEBAANID SRELATIEBAANID 
baanma8_1-$ einddatum baan moeder BAANKENMERKENBUS: EINDEBAANID 

   Informatie gezinsvorm huishouden 
 hh1_1-$ datum begin burgerlijke staat vader GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT 

hh2_1-$ burgerlijke staat vader GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBABURGERLIJKESTAATNW 
hh3_1-$ datum einde burgerlijke staat vader GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT 
hh4_1-$ datum begin burgerlijke staat moeder GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT 
hh5_1-$ burgerlijke staat moeder GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBABURGERLIJKESTAATNW 
hh6_1-$ datum einde burgerlijke staat moeder GBABURGERLIJKESTAATBUS: GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT 
hh7_1-$ gezinsvorm GBAHUISHOUDENSBUS: TYPEHH 
hh8_1 aantal kinderen in huishouden GBAHUISHOUDENSBUS: AANTALKINDHH 

 hh9_1 Aantal personen in huishouden GBAHUISHOUDENSBUS: AANTALPERSHH 

   Informatie achtergrond ouders 
 hh5 geboorteland moeder GBAPERSOONSTAB: GBAGEBOORTELANDMOEDER 

hh6 geboorteland vader GBAPERSOONSTAB: GBAGEBOORTELANDVADER 
hh7 geboortejaar vader GBAPERSOONSTAB: GBAGEBOORTEJAARVADER 
hh8 jaar overlijden vader Doodsoorzakenstatistiek 
hh9 geboortejaar moeder GBAPERSOONSTAB:  GBAGEBOORTEJAARMOEDER 
hh10 jaar overlijden moeder Doodsoorzakenstatistiek 
hh11 geslacht vader GBAPERSOONSTAB:  GBAGESLACHTVADER 
hh12 geslacht moeder GBAPERSOONSTAB: GBAGESLACHTMOEDER  
hh13 thuis gesproken taal CITOTAB (SSB): CITOTHUISTAAL 
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NAAM LABEL BRONNEN 

  Informatie over broers en zussen  
sib1-$a geboortejaar ander kind in huishouden 1-$ GBAPERSOONSTAB/ IPI, koppelen via ouderkindtab  
sib1-$b geboortemaand ander kind in huishouden 1-$ GBAPERSOONSTAB/ IPI, koppelen via ouderkindtab 
sib1-$c jaar overlijden ander kind in huishouden 1-$ Doodsoorzakenstatistiek 
sib1-$d maand overlijden ander kind in huishouden 1-$ Doodsoorzakenstatistiek 
sib1-$e geslacht ander kind in huishouden 1-$ GBAPERSOONSTAB/ IPI, koppelen via ouderkindtab  
sib1_$f id nummer ander kind huishouden (op basis van rin) NCO 
sib1_$g rin ander kind huishouden NCO 
   
Informatie over woonplaats 

 adres1_1-$ datum verhuizing naar adres $ GBADATUMWIJZIGINGADRES 
adres2_1-$ buurt adres $ ADRESGWBTAB: buurtcode 
adres3_1-$ wijk adres $ ADRESGWBTAB: wijkcode 
adres4_1-$ gemeente adres $ ADRESGWBTAB: gemeentecode 
adres5_1-$ soort woning (eigen huis, gehuurd) OBJECTWONINGTAB, WOONRUIMTEEIGENDOMTAB 
adres6_1-$ waarde eigen woning IVB: vrlbvrw1121won 
adres7_1-$ datum verhuizing van adres $ GBADATUMWIJZIGINGADRES 

   
Noot: het CBS doet voor een deel van deze variabelen een operationaliseringsvoorstel. Bij positief besluit van de PROO kan de 

operationaliseringsvraag worden uitgebreid. 
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Appendix 3: advies jurist 
 

Nazending   



43 
 

Appendix 4: Voorbeeld rapportage “Waar blijven de leerlingen?” 
VWO 
 
Zie bijlage  
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Appendix 5: concept samenwerkingsovereenkomst NRO - CBS 
 
Doel:  
Het gezamenlijk ontwikkelen van een data infrastructuur ten behoeve van het Nationaal Cohortonderzoek 
Onderwijs (NCO). Het NCO bevat als harde kern data van registers (BRON, SSB), data uit Leerlingvolgsystemen (LVS, 
vooral CITO), schoolverlaters onderzoeken (ROA/CBS) en data van de onderwijsinspectie (data op niveau van 
scholen). Daarnaast omvat NCO data uit aanvullende surveys (zogeheten modules, bv PISA, ICT, burgerschap, 
voorschoolse educatie). 
 
Overwegingen samenwerking:  

 NRO en CBS hebben beiden behoefte aan een sterke strategische samenwerking.  

 Voor het CBS is het van belang dat de aanwezige registerdata zo optimaal mogelijk benut worden en voor 
onderzoek ontsloten. 

 Voor NRO is van belang dat zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige registerdata bij 
het CBS voor het NCO.  

 Zowel CBS en NRO hebben belang bij de verrijking van registerdata met aanvullende gegevens uit LVS en 
aanvullende modules.  

 Voor NRO is het CBS onmisbaar als partner om te komen tot koppeling van data en als ‘entrusted party’ voor 
derden om de privacy van individuele en instellingsgegevens te garanderen.  

 Voor CBS is NRO onmisbaar als partner om de aanvullende gegevens bij scholen uit LVS te verkrijgen.  
 
Organisatorische vormgeving:  
Het projectteam voor NCO wordt gevoed vanuit 5 organisaties (NRO, CBS, DUO, CITO en Inspectie). Vanuit NRO zal 
een klein gespecialiseerd team belast zijn met de opzet en uitbouw van het NCO, onder leiding van de nationale 
coördinator. Ook bij CBS zal een klein gespecialiseerd team worden opgericht met expertise op het gebied van 
cohortonderzoek, de relevante registers (BRON, SSB) en de beveiliging en ontsluiting van de data voor derden. Het 
team staat onder leiding van een projectleider. Daarnaast bestaat het onderzoeksteam uit een expert vanuit DUO 
(specifiek voor de kennis uit BRON), CITO (specifiek voor de kennis over de testen uit het LVS) en Inspectie 
(specifiek voor de kennis over de stelselonderzoeken en data op niveau van scholen).  
 
Het projectteam staat onder leiding van de Nationaal Coördinatoren voert maandelijks overleg over de opzet en 
uitvoering van het NCO. Over de taken en verantwoordelijkheden van DUO, CITO en Inspectie zullen afzonderlijke 
afspraken gemaakt zullen worden met NRO. 
 
Ontsluiting van data 
Er wordt naar gestreefd de gegevens aan een zo breed mogelijk wetenschappelijk publiek beschikbaar te maken. 
De data van het NCO zal daarom via twee kanalen worden ontsloten. Ten eerste zullen de data van NCO zoveel als 
mogelijk via DANS beschikbaar worden gesteld. In overleg met de Nationaal Coördinator zal CBS maatregelen 
nemen om de privacy te waarborgen van individuen en instellingen, waarbij gekeken wordt of door middel van 
technieken als data swapping meer data beschikbaar kan worden gesteld dan tot op heden gebruikelijk is.  
Ten tweede zal het voorkomen dat onderzoekers verdergaande eisen hebben dan mogelijk is met de data die via 
DANS beschikbaar worden gesteld. In al deze gevallen zal het contact verlopen via de gebruikelijke kanalen van 
Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) en kunnen data via de beveiligde omgeving van CBS beschikbaar worden 
gesteld (Remote access, RA). Dit wordt geregeld in afzonderlijke contracten tussen CvB en de betreffende 
onderzoekers en valt buiten deze overeenkomst.  
Wel binnen deze overeenkomst valt het gebruik van data door leden van het projectteam, met name vanuit NRO 
en CBS. Deze zullen in de RA omgeving van CBS beschikbaar worden gesteld en er worden hiervoor wederzijds 
geen kosten in rekening gebracht. 
 
Werkzaamheden team CBS: 
Door Nationaal Coördinator en de projectleider CBS wordt jaarlijks een werkplan opgesteld waarin wordt 
vastgesteld wat de taken zijn van het CBS ten behoeve van het NCO, de geplande inzet in fte en de tijdsplanning. 
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De projectleider voert regelmatig overleg met de Nationaal Coördinator over de voortgang van de werkzaamheden 
en stelt in overleg met de Nationaal Coördinator zo nodig de werkzaamheden bij.  
 
Te verwachte werkzaamheden voor het team CBS betreffen: 

 Meedenken over de opzet en inrichting van de data infrastructuur. 

 Verrichten van relevante koppelingen van zowel registerdata binnen CBS als data die vergaard zijn in het kader 
van NCO (bv. Testgegevens van CITO, data uit modules). 

 Het beschikbaar stellen van de gekoppelde gegevens in de RA, toegankelijk voor de onderzoekers van NCO en 
het zo nodig controleren van de output. 

 Analyseren van bestaande register data met het oog op geschiktheid voor cohortonderzoek en de jaarlijkse 
rapportages aan scholen: plausibiliteitsanalyses, analyse en zo nodig imputatie van missende waarden, 
analyse of data in de tijd vergelijkbaar zijn etc. 

 Verrijking van oudere cohort data met registerdata. 

 Het maken van bestandsdocumentatie. 

 Het beveiligen van micro databestanden door data swapping of andere technieken waardoor deze data breed 
beschikbaar kunnen worden gesteld via DANS. 

 Het voorstellen en daadwerkelijk ontsluiten van databestanden voor onderzoeksdoeleinden via DANS en het 
beantwoorden van technische vragen hierover. 

 
Omvang van de werkzaamheden en financiering:  
In de opstartfase van het NCO (kalenderjaren 2016 en 2017) gaan we uit van een inzet van naar schatting 1 fte per 
jaar, een en ander nader te specificeren op basis van het werkplan. Gelet op het wederzijdse belang dat CBS en 
NRO hebben bij dit project, is een investering van beide organisaties van belang. Daarbij zal het CBS de materiële 
infrastructuur om niet beschikbaar stellen. NRO zal de daadwerkelijke personele kosten aan CBS vergoeden.  
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Appendix 6 Mogelijk roulatieschema internationale onderzoeken en 
de noodzaak tot regie op modules 
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