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Toelichting bestand / Primair onderwijs / Scholen en adressen/ Bestand nr. 13: 

 

Nieuwe scholen in primair onderwijs vanaf 2011 
 

Inhoud 

In dit bestand staan bekostigde scholen in primair onderwijs die zijn gesticht vanaf 2011. Per gestarte school zijn schoolkenmerken 

weergegeven zoals instellingscode, naam, plaats en richting van de school, oprichtingsdatum en eventuele opheffingsdatum. Het 

aantal leerlingen op 1/10 in het jaar van oprichting zijn getoond. Voor de scholen die reeds zijn opgeheven is het aantal leerlingen 

gegeven op 1/10 vóór de opheffing.   

 

Gegevens in het bestand: 

 

Kolom Definitie 

soort_primair_onderwijs Geeft aan om welke vorm(en) van primair onderwijs het gaat. 

provincie Provincie waar de school gevestigd is.  

schooljaar_oprichting Schooljaar waarin de school is opgericht.  

brinnummer Registratienummer van de instelling (instellingscode). 

naam_school Naam van de school.  

plaats_school Plaatsnaam waar de school gevestigd is.  

soort_oprichting Soort oprichting van de school.  

aantal_leerlingen_na_oprichting Het aantal bekostigde leerlingen is gegeven op 1/10 na de oprichting. 

oprichtingsdatum Oprichtingsdatum van de school.  

type_bekostiging Type van soort bekostiging van de school (hier: bekostigd onderwijs). 

 

Bronnen  

- De instellinggegevens komen uit RIO (Register Instellingen en Opleidingen, december 2022). 

- De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op Primair Onderwijs) en volgens 1-cijferbestand WEC (Wet op 

Educatieve Centra) en komen uit ROD (Registratie Onderwijs Deelnemers, peildatum 1 oktober 2022).  

 

Selectie  

− Bekostigde scholen in primair onderwijs die zijn gesticht vanaf 2011/2012. 

 

Kwaliteit van de gegevens 

- De schoolkenmerken zijn door scholen en besturen geleverd aan DUO en daar opgeslagen in het RIO. De schoolkenmerken 

in dit bestand betreffen de actueel bekende schoolkenmerken. 

- De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via ROD aan DUO opgegeven en betreffen een 

momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, 

zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in ROD en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen 

(OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot 

bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen. 
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