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Basisgegevens instellingen – OVERGANGEN 
 
 
Inhoud 
In dit bestand zijn de overgangen van organisaties in het basisregister instellingen (BRIN) opgenomen. 
Het bestand bevat zowel historische, actuele als toekomstige overgangen. In deze tabel zijn 
verschillende vormen van overgangen vastgelegd: fusies, splitsingen en overdrachten. 
 

Fusie: Dit is wanneer 2 of meer organisaties overgaan in een nieuwe organisatie of samengaan in èèn 
van de reeds bestaande organisaties. Bijvoorbeeld A + B wordt C of B+C+D wordt B. 
 
Splitsing: Dit is wanneer 1 organisatie overgaat in 2 of meer organisaties (mogelijk blijft een deel van de 
oude organisatie bestaan). Bijvoorbeeld A wordt B+C of B wordt B+C. 
 
Overdracht: Dit wordt gebruikt wanneer er taken of delen van een organisatie door een bevoegd gezag 
worden overgedragen aan een ander bevoegd gezag. Bijvoorbeeld een school die eerst onder bestuur A 
valt en verhuist naar Bevoegd gezag B. In dit geval blijven doorgaans beide besturen bestaan. In de 
relatietabel (RELATIES_jjjjmmdd.csv zie je op deze datum dan een beëindiging van een relatie tussen 
bevoegd gezag A en school, terwijl er ook een nieuwe relatie is vastgelegd tussen diezelfde school en 
bevoegd gezag B. 

 
Bronnen 
Het onderwijsveld is in het kader van de onderwijswetgeving verplicht zijn gegevens door te geven aan 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (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 overgangen die zijn vastgelegd 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 bestand 
 

Veldnaam Omschrijving 

NR_ADMIN_VAN Het nummer van de herkomstorganisatie. 
 
VOORBEELDEN NR_ADMIN_VAN: 
Zie NR_ADMINISTRATIE bij ORGANISATIES 

CODE_FUNCTIE_VAN 
 

Code van de functiegroep waartoe de betreffende 
herkomstorganisatie behoort. 
 
VOORBEELDEN: 

Zie CODE_FUNCTIE bij ORGANISATIES 

CODE_SOORT_VAN De soort of het type van de herkomstorganisatie. 
 
VOORBEELDEN: 
Zie CODE_SOORT bij ORGANISATIES 

CODE_WET_VAN De onderwijswet waaronder de herkomstorganisatie valt. Wanneer 
een organisatie onder verschillende wetten valt of het niet relevant 
is voor de betreffende organisatie is dit veld leeg. 

 
VOORBEELDEN: 
Zie CODE_WET bij ORGANISATIES 

NR_ADMIN_NAAR Het nummer van de bestemmingsorganisatie. 
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Veldnaam Omschrijving 

 

VOORBEELDEN NR_ADMIN_NAAR: 
Zie NR_ADMINISTRATIE bij ORGANISATIES 

CODE_FUNCTIE_NAAR 
 

Code van de functiegroep waartoe de betreffende 
bestemmingsorganisatie behoort. 
 
VOORBEELDEN: 
Zie CODE_FUNCTIE bij ORGANISATIES 

CODE_SOORT_NAAR De soort of het type van de bestemmingsorganisatie. 

 
VOORBEELDEN: 
Zie CODE_SOORT bij ORGANISATIES 

CODE_WET_NAAR De onderwijswet waaronder de bestemmingsorganisatie valt. 
Wanneer een organisatie onder verschillende wetten valt of het niet 
relevant is voor de betreffende organisatie is dit veld leeg. 
 
VOORBEELDEN: 
Zie CODE_WET bij ORGANISATIES 

DT_OVERGANG De datum waarop de overgang plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. 

CODE_OVERGANG / 
NAAM_OVERGANG 

Het type van de betreffende overgang. 
 
MOGELIJKE WAARDEN: 
F = fusie 
S = splitsing 
V = overdracht 

IND_VOLLEDIG Een indicatie welke aangeeft of een overgang volledig of onvolledig 
is. Een overgang is volledig wanneer de herkomstorganisatie op 
DT_OVERGANG ophoudt te bestaan. Wanneer de 
herkomstorganisatie blijft bestaan na DT_OVERGANG, dan is de 
overgang onvolledig. Onvolledige overgangen kunnen alleen 
plaatsvinden bij splitsingen en overdrachten. 
 
MOGELIJKE WAARDEN: 
J = ja 
N = nee 

CODE_STAND_RECORD De geldigheidsstatus van het record: ligt de huidige datum (d.w.z. 
prikdatum van het bestand) vóór, op of na DT_OVERGANG. 
 
MOGELIJKE WAARDEN: 
A = actueel 
H = historisch 
T = toekomst 

 
 


