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Toelichting ‘Dashboard aanbod brugklassen’ 

 

Inhoud 

Het dashboard bestaat uit een interactieve kaart die alle scholen in Nederland met hun 

brugklasaanbod toont. In dit dashboard is ook de ontwikkeling van het brugklasaanbod de afgelopen 

vijf jaar te zien. Het dashboard is vooral bedoeld om het regionale gesprek over het brugklasaanbod te 

stimuleren en te ondersteunen. 

 

Bronnen 

- De leerlingengegevens van inschrijvingen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer) 

- De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen) 

 

 

Gegevensselectie 

Het aantal leerlingen betreft het aantal geldige definitieve inschrijvingen met als peildatum 1 oktober 

van de schooljaren 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013. Van het schooljaar 2019 zijn voorlopige 

inschrijvingsgegevens gebruikt eveneens met als peildatum 1 oktober. Er is een selectie gemaakt van 

leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het vmbo, havo en vwo. 

 

Leerlingen in de Engelse stroom, het Internationaal Baccalaureaat, het praktijkonderwijs, vm2 

(experimentele leerroute vmbo-mbo2 waarbij een leerling een startkwalificatie op mbo2-niveau kan 

halen in het vo) en het volwassenenonderwijs zijn niet meegeteld. 

 

Definities 

Het dashboard toont drie verschillende categorieën in het brugklasaanbod: homogeen, heterogeen 

en zowel homo- als heterogeen. Hieronder vindt u uitleg over hoe deze indeling tot stand komt. 

BRUGKLASAANBOD: 

Vestigingen worden gekenmerkt als homogeen, heterogeen of zowel homo- als heterogeen. Deze 

indeling is afhankelijk van de brugklastypen (categoraal, dakpan en breed) die worden aangeboden op 

een vestiging. Zie tabel op pagina 2. Een brugklastype is ‘categoraal’ wanneer er in één onderwijssoort 

les wordt gegeven (bijvoorbeeld: vwo-brugklas). Een brugklastype is ‘dakpan’ wanneer er in een 

combinatie van onderwijssoorten les wordt gegeven (bijvoorbeeld: havo/vwo-brugklas). Een 

brugklastype is ‘breed’ wanneer er in een combinatie van meer dan twee onderwijssoorten les wordt 

gegeven (bijvoorbeeld: vmbo-gt/havo/vwo). 
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Brugklasaanbod Brugklastypen 

Homogeen Categoraal 

Heterogeen Dakpan, breed, zowel dakpan als breed 

zowel homo- als 

heterogeen 

Zowel categoraal als dakpan, zowel categoraal als breed, zowel categoraal 

als dakpan als breed 

 

De brugklastypen worden ingedeeld naar dakpan, breed en categoraal aan de hand van de 

elementcodes . Zie tabel hieronder. 

 

naam opleiding Elementcode onderwijssoort brugklastype 

        

Ljvb op VMBO-BBg Lw 31 01. vmbo-bb categoraal 

Lj LWOO vb op Bbg Lw 41 01. vmbo-bb categoraal 

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg 2531 01. vmbo-bb categoraal 

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw 2911 01. vmbo-bb categoraal 

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro 2913 01. vmbo-bb categoraal 

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP 2941 01. vmbo-bb categoraal 

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw 3011 01. vmbo-bb categoraal 

VMBO Basisbg Lw T & D 3461 01. vmbo-bb categoraal 

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw 33 02. vmbo-bb/kb dakpan 

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw 45 02. vmbo-bb/kb dakpan 

LWOO KRBvrt Algemeen  1393 02. vmbo-bb/kb dakpan 

LWOO Maritiem en Techniek 

Algemeen Leerjaar 

1394 02. vmbo-bb/kb dakpan 

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar 1915 02. vmbo-bb/kb dakpan 

VMBO Maritiem en Techniek 

Algemeen Leerjaar 

1916 02. vmbo-bb/kb dakpan 

Ljvb op VMBO-Kbg Lw 32 03. vmbo-kb categoraal 

Lj LWOO vb op Kbg Lw 43 03. vmbo-kb categoraal 
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LWOO Kaderbg Lw D & C 3372 03. vmbo-kb categoraal 

Ljvb op VMBO-Gm Lw 12 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw 13 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

Lj LWOO vb op Gm Lw 42 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw 44 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

MAVO/Theor Lw-VMBO 400 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

LWOO MAVO/Theor Lw 2210 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt 

(24.5) 

2718 04. vmbo-gt (mavo) categoraal 

Ljvb op VMBO-Alle Lw 23 05. bb/kb/gtl (vmbo-

breed) 

breed 

Lj LWOO vb op Alle Lw 46 05. bb/kb/gtl (vmbo-

breed) 

breed 

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw 11 06. vmbo-gt (mavo)/havo dakpan 

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw 22 06. vmbo-gt (mavo)/havo dakpan 

HAVO 300 07. havo categoraal 

Ljvb op VWO/HAVO 15 08. havo/vwo dakpan 

Ljvb op VWO 17 09. vwo categoraal 

VWO-ATHENEUMSTROOM 100 09. vwo categoraal 

VWO-GYMNASIUMSTROOM 200 09. vwo categoraal 

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw 16 10. vmbo-gt 

(mavo)/havo/vwo ('avo-

breed') 

breed 

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw 24 11. alle niveaus (breed) breed 
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Kwaliteit van de gegevens 

- In de vorige uitgave van het dashboard is gebruik gemaakt van voorlopige leerlingenaantallen 

van het schooljaar 2017. In deze uitgave zijn definitieve leerlingenaantallen gebruikt van het 

schooljaar 2017. Dit heeft geleid tot minimale verschillen tussen de twee uitgaves in het 

brugklasaanbod. 

- In de vorige uitgave van het dashboard zijn de twee elementcodes (1915 en 1393) van de 

binnenvaartopleidingen per abuis niet meegenomen in de berekeningen. Dit heeft geleid tot 

minimale verschillen tussen de twee uitgaves met betrekking tot het brugklasaanbod in de 

jaren 2013 tot en met 2017. 

- De leerlingenaantallen in het dashboard, met peildatum 1 oktober 2019, zijn gebaseerd op 

een voorlopige foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer), welke 

nog niet is goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO 

een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. De leerlingenaantallen uit 

de schooljaren 2013 tot en met 2018 in het dashboard zijn gebaseerd op definitieve foto’s uit 

bron.  

- De instellinggegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven 

en betreffen een momentopname (1/10/2019) uit BRIN (Basisregister Instellingen). 

- Het aanbod in het dashboard is gebaseerd op de registratie van leerlingen door scholen in 

Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Het feitelijke aanbod en organisatie van 

brugklassen op een school kan hiervan afwijken. Het aanbod in schooljaar 2019 kan afwijken 

van het aanbod in schooljaar 2020. 

 

Contactgegevens 

Heeft u een vraag? Neem contact op met informatieproducten@duo.nl 


