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Basisgegevens instellingen - ORGANISATIES 

 
Inhoud 
Dit bestand bevat alle organisaties die zijn opgenomen in het basisregister instellingen (BRIN). Het bevat 
zowel historische, actuele als toekomstige gegevens. In BRIN zijn verschillende soorten organisaties 
opgenomen; deze zijn in categorieën (functiegroepen) verdeeld. In BRIN zijn alle organisaties 
opgenomen die voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van belang zijn bij het uitvoeren van haar 
bekostigingstaken en het verzamelen van telgegevens van onderwijsdeelnemers. 
 

Bronnen 
Het onderwijsveld is in het kader van de onderwijswetgeving verplicht zijn gegevens door te geven aan 
DUO. Deze verplichting geldt niet voor alle onderdelen van het bestand, aangezien de 
onderwijswetgeving verschil maakt tussen de verschillende onderwijssectoren voor wat betreft welke 
gegevens voor de betreffende sector verplicht zijn. 
 
Selectie 
De selectie omvat alle periodegegevens van alle organisaties die zijn opgenomen in BRIN op prikdatum 
jjjjmmdd, welke terugkomt in de naam van het bestand. De prikdatum is de datum waarop het bestand 
is aangemaakt vanuit BRIN. 
 
Format 

 Tekstbestand met een komma als scheidingsteken 
 Codering: UTF-8 
 Elk tekstveld is omgeven door dubbele quotes ("). Komen er quotes voor in de waarde van het veld 

zelf, dan worden deze quotes "ge-escaped" 
 
 
Variabelen in het bestand 
 

Veldnaam Omschrijving 

NR_ADMINISTRATIE Het nummer van de organisatie in BRIN. 
 
VOORBEELDEN: 
- 00BX (BRIN-nummer instelling) 
- 26ED00 (BRIN-nummer vestiging) 
- 10305 (nummer Bevoegd Gezag) 
- 641 (nummer Administratie Kantoor) 

CODE_FUNCTIE / 

NAAM_FUNCTIE 

Code/Naam van de functiegroep waartoe de betreffende organisatie 

behoort. De meest relevante zijn: 
 
B = bestuur 
D = onderdeel instelling (d.w.z. vestiging) 
S = samenwerking en overkoepeling 
U = uitvoering (d.w.z. instelling) 

DT_BEGIN_RECORD Begindatum geldigheid van de gegevens op de betreffende regel. 

DT_EINDE_RECORD Einddatum geldigheid van de gegevens op de betreffende regel. 

CODE_SOORT / 
NAAM_SOORT 

De soort of het type van de organisatie. 
 
VOORBEELD BIJ CODE_FUNCTIE = B: 
BINS = bestuur van instelling 
 
VOORBEELDEN BIJ CODE_FUNCTIE = U: 
BAS = basisschool 
SBAS = speciaal basisonderwijs 
SPEC = speciale school 
VOS = VO-school 

PROS = PRO-school 
AOCV = AOC met vo onderwijs 
 
VOORBEELDEN BIJ CODE_FUNCTIE = D 



 

 Pagina 2 van 3         2/3 

                    dd. 3-11-2014 

Veldnaam Omschrijving 

VST = vestiging 
VSTS = vestiging spreidingsnoodzaak 
VSTZ = vestiging zorg 
LOC = locatie 

CODE_RICHTING / 
NAAM_RICHTING 

De denominatie van de organisatie. 
 
VOORBEELDEN: 
OPB = Openbaar 
RK = Rooms-Katholiek 
PC = Protestants-Christelijk 
GER = Gereformeerd 
REF = Reformatorisch 
ABZ = Algemeen bijzonder 

CODE_WET De onderwijswet waaronder de organisatie valt. Wanneer een 
organisatie onder verschillende wetten valt of het niet relevant is 
voor de betreffende organisatie is dit veld leeg. 
 
VOORBEELDEN: 
WPO = Wet op het primair onderwijs 
WEC = Wet op de expertisecentra 
WVO = Wet op het voortgezet onderwijs 
WEB = Wet educatie en beroepsonderwijs 
WHW = Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
            onderzoek 

WSLOA = Wet Subsidiering Landelijk 
               Onderwijsondersteunende Activiteiten 

CODE_TYPE_BEKOSTIGING / 
NAAM_TYPE_BEKOSTIGING 

Indicatie die aangeeft of de organisatie bekostigd is. Dit wordt niet 
vastgelegd op het niveau van het bestuur. 
 
VOORBEELDEN: 
BEK = Bekostigd 
AGW = Aangewezen 
ERK = Erkend 

NEE = Niet Bekostigd 

DT_STICHTING De datum waarop de organisatie volgens notariële akte gesticht is. 

DT_IN_BEDRIJF De datum waarop de bedrijfsvoering van de organisatie officieel 
aanvangt. 
 
VOORBEELD 
Voor een onderwijsinstelling is dit de datum waarop het verzorgen 
van onderwijs volgens beschikking toegestaan wordt (datum begin 

schooljaar (1 augustus voor PO, VO en BVE, 1 september voor 
HO)). 

DT_UIT_BEDRIJF De datum waarop de bedrijfsvoering van de organisatie officieel 
eindigt (om 00.00 uur). 

DT_AFGEHANDELD De datum waarop alle lopende zaken betreffende een buiten bedrijf 
gestelde organisatie zijn afgehandeld. Voorbeelden van zaken die 
afgehandeld dienen te zijn: 
 

- afrekenen 
- jaarrekening controleren 
- bezwaarschrift afhandelen 

NAAM_KORT De verkorte naam van de organisatie. 

NAAM_VOLLEDIG De volledige naam van de organisatie. 

NAAM_STRAAT_VEST De straatnaam behorende bij het vestigingsadres van de 

organisatie. 

NR_HUIS_VEST Het huisnummer behorende bij het vestigingsadres van de 
organisatie. 

NR_HUIS_TOEV_VEST De toevoeging aan het huisnummer behorende bij het 
vestigingsadres van de organisatie. 

POSTCODE_VEST De postcode behorende bij het vestigingsadres van de organisatie. 

Er staat geen spatie tussen de cijfers en de letters. 

NAAM_PLAATS_VEST De plaatsnaam behorende bij het vestigingsadres van de 
organisatie. 
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NR_GEMEENTE_VEST De CBS-gemeentecode behorende bij het vestigingsadres van de 
organisatie. 

PROVINCIE_VEST De provincie behorende bij het vestigingsadres van de organisatie. 

NAAM_STRAAT_CORR De straatnaam behorende bij het correspondentieadres van de 
organisatie. 

NR_HUIS_CORR Het huisnummer behorende bij het correspondentieadres van de 
organisatie. 

NR_HUIS_TOEV_CORR De toevoeging aan het huisnummer behorende bij het 

correspondentieadres van de organisatie. 

POSTCODE_CORR De postcode behorende bij het correspondentieadres van de 
organisatie. Er staat geen spatie tussen de cijfers en de letters. 

NAAM_PLAATS_CORR De plaatsnaam behorende bij het correspondentieadres van de 
organisatie. 

NR_GEMEENTE_CORR De CBS-gemeentecode behorende bij het correspondentieadres van 

de organisatie. 

PROVINCIE_CORR De provincie behorende bij het correspondentieadres van de 
organisatie. 

NR_TELEFOON Het telefoonnummer van de organisatie. 

E_MAIL Het e-mailadres van de organisatie. 

INTERNET Het internetadres van de organisatie. 

KVK_NR Het nummer van de organisatie zoals bekend bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). Dit nummer is momenteel alleen gevuld voor 
CODE_SOORT = BINS of BGPA, 

CODE_STAND_RECORD De geldigheidsstatus van het record: ligt de huidige datum (d.w.z. 
prikdatum van het bestand) binnen de periode van geldigheid van 
het record zoals bepaald aan de hand van DT_BEGIN_RECORD en 

DT_EINDE_RECORD. 
 
MOGELIJKE WAARDEN: 
A = actueel 
H = historisch 
T = toekomst 

IND_OPGEHEVEN Een indicatie welke aangeeft of de huidige datum (d.w.z. prikdatum 
van het bestand) na de DT_UIT_BEDRIJF ligt. 
 

MOGELIJKE WAARDEN: 
J = ja 
N = nee 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


