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Toelichting bestand / Primair onderwijs / Leerlingen / Bo en sbo / Bestand nr. 4: 

 

 

Leerlingen bo en sbo per schooladvies 
 

Inhoud 

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs 

(sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Naast de schooladviezen 

wordt het aantal leerlingen weergegeven dat in aanmerking komt voor een heroverweging van 

het advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een herziening krijgt (alleen mogelijk vanaf 

2015). Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, 

plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.  

 

Gegevens in het bestand: 

 

Kolom Definitie 
PEILDATUM_LEERLINGEN De datum waarop het aantal leerlingen is vastgesteld. 

PRIKDATUM_ADVIEZEN De datum waarop de adviezen zijn vastgesteld.  

INSTELLINGSCODE Registratienummer van de instelling. 

VESTIGINGSCODE Registratienummer van de schoolvestiging.  

INSTELLINGSNAAM_VESTIGING Naam van de vestiging van de school. 

POSTCODE_VESTIGING Postcode van de schoolvestiging.  

PLAATSNAAM Plaats waar de schoolvestiging staat.  

GEMEENTENUMMER Nummer van de gemeente waar de schoolvestiging staat.  

GEMEENTENAAM Naam van de gemeente waar de schoolvestiging staat. 

PROVINCIE Provincie waar de schoolvestiging staat.  

SOORT_PO 
Het soort primair onderwijs: bo (basisonderwijs) of sbo (speciaal 
basisonderwijs).  

DENOMINATIE_VESTIGING De levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt.  

BEVOEGD_GEZAG_NUMMER Nummer van het schoolbestuur waar de schoolvestiging onder valt.  

SCHOOLADVIES 

Algemeen: De codering van het advies over het volgen van aansluitend 
voortgezet onderwijs bij het verlaten van de PO-school, zoals opgenomen in het 
onderwijskundig rapport, bedoeld in art. 42 van de WPO. Schooladvies is het 
advies dat een leerling (speciaal) basisonderwijs ontvangt, bedoeld voor het 
voortgezet onderwijs. De adviezen zijn: 
⋅ PRO: praktijkonderwijs 
⋅ VSO: voortgezet speciaal onderwijs 
⋅ VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg 
⋅ Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
⋅ VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg 
⋅ VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische 

leerweg (het voormalige mavo) 
⋅ VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg 
⋅ VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo 
⋅ HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs 
⋅ HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs  
⋅ VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
De school geeft in schooljaar 2014-2015 en daarna voorafgaand aan de 
eindtoets een advies aan de leerling en kan als de eindtoets daar aanleiding toe 
geeft het advies heroverwegen en naar boven toe bijstellen. In de bestanden 
staan alleen de oorspronkelijke adviezen weergegeven.  

ADVIES_NIET_MOGELIJK 
Het aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek 
advies niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege schakelklassen). 

TOTAAL_ADVIES 
Het totaal aantal leerlingen met een schooladvies + het aantal leerlingen 
waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is.  

TOETS_MIN05 
Het aantal leerlingen waarvoor het advies op basis van de score op de eindtoets 
een halve schoolsoort lager ligt dan het oorspronkelijke advies.  
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TOETS_MIN1 
Het aantal leerlingen waarvoor het advies op basis van de toetsuitslag minstens 
een hele schoolsoort lager ligt dan het oorspronkelijke advies.  

TOETS_05 
Het aantal leerlingen waarvoor het advies op basis van de score op de eindtoets 
een halve schoolsoort hoger ligt dan het oorspronkelijke advies. Deze leerlingen 
komen in aanmerking voor een heroverweging van het oorspronkelijke advies.  

TOETS_1 
Het aantal leerlingen waarvoor het advies op basis van de toetsuitslag minstens 
een hele schoolsoort hoger ligt dan het oorspronkelijke advies. Deze leerlingen 
komen in aanmerking voor een heroverweging van het oorspronkelijke advies. 

HEROVERWEGING 

Het totaal aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor een heroverweging van 
het oorspronkelijke advies, omdat het advies op basis van de score op de 
eindtoets hoger is dan het oorspronkelijke advies (totaal van de kolommen 
TOETS_05 en TOETS_1). 

ADVIES_HERZIEN Het aantal adviezen dat de school daadwerkelijk heeft herzien (omhoog heeft 
bijgesteld).  

 

 

Berekening TOETS_05 , TOETS_1, HEROVERWEGING 

Een leerling komt in aanmerking voor een heroverweging van het oorspronkelijke advies als 

hij/zij op de eindtoets een hogere score met bijhorend advies (= toetsadvies) haalt dan het 

oorspronkelijke advies. In het bestand wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen waarbij het 

toetsadvies een halve schoolsoort  hoger ligt (kolom TOETS_05 in het bestand) en leerlingen 

waarbij het toetsadvies tenminste een hele schoolsoort hoger ligt (kolom TOETS_1 in het 

bestand). Onderstaande conversietabel is gehanteerd om het aantal leerlingen te berekenen dat 

voor een heroverweging in aanmerking komt, en of het daarbij om een halve (waarde 0,5) of een 

hele (waarde 1) schoolsoort gaat.  

 

In schooljaar 2014-2015 hield CET onderstaande conversie aan.  

 

  Toetsadvies en score CET 
  bbl kbl gl en tl havo vwo 
Oorspronkelijk advies 501-523 524-528 529-536 537-544 545-550 

Praktijkonderwijs       
VMBO BL  1 1 1 1 
VMBO BL, met LWOO  1 1 1 1 
VMBO BL t/m VMBO KL -0,5 0,5 1 1 1 
VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO -0,5 0,5 1 1 1 
VMBO KL -1  1 1 1 
VMBO KL, met LWOO -1  1 1 1 
VMBO KL t/m VMBO GL -1 -0,5 0,5 1 1 
VMBO KL t/m VMBO GL, met LWOO -1 -0,5 0,5 1 1 
VMBO KL t/m VMBO TL -1 -0,5 0,5 1 1 
VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO -1 -0,5 0,5 1 1 
VMBO GL -1 -1  1 1 
VMBO GL, met LWOO -1 -1  1 1 
VMBO GL t/m VMBO TL -1 -1  1 1 
VMBO GL t/m VMBO TL, met LWOO -1 -1  1 1 
VMBO GL t/m HAVO -1 -1 -0,5 0,5 1 
VMBO TL -1 -1  1 1 
VMBO TL, met LWOO -1 -1  1 1 
VMBO TL t/m HAVO -1 -1 -0,5 0,5 1 
HAVO -1 -1 -1  1 
HAVO t/m VWO -1 -1 -1 -0,5 0,5 
VWO -1 -1 -1 -1  
 

 

 

 

 

Voor schooljaar 2015-2016 heeft CET de conversie aangepast. Het bestand van 2015-2016 is 

gebaseerd op een aangepaste conversietabel:   
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    Toetsadviezen en scores CET     

  bbl bl en kl kl gl / tl gl / tl en 
havo 

havo havo/vwo vwo 

Oorspronkelijk advies 501-
518 

519-
525 

526-
528 

529-
532 

533-536 537-
539 

540-544 545-
550 

praktijkonderwijs nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
vmbo bl  0,5 1 1 1 1 1 1 
vmbo bl, met lwoo  0,5 1 1 1 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl -0,5  0,5 1 1 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl, met lwoo -0,5  0,5 1 1 1 1 1 
vmbo kl -1 -0,5  1 1 1 1 1 
vmbo kl, met lwoo -1 -0,5  1 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl -1 -1 -0,5 0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl, met lwoo -1 -1 -0,5 0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl -1 -1 -0,5 0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl, met lwoo -1 -1 -0,5 0,5 1 1 1 1 
vmbo gl -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo gl, met lwoo -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl, met lwoo -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m havo -1 -1 -1 -0,5  0,5 1 1 
vmbo tl -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo tl, met lwoo -1 -1 -1  0,5 1 1 1 
vmbo tl t/m havo -1 -1 -1 -0,5  0,5 1 1 
havo -1 -1 -1 -1 -0,5  0,5 1 
havo t/m vwo -1 -1 -1 -1 -1 -0,5  0,5 
vwo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,5   
 

 

Zie onderstaand de conversie voor de IEP toets:  

 

  Toetsadviezen en scores Iep   
  vmbo-b 

en vmbo 
k/b 

vmbo-k 
en vmbo-

k/t 

vmbo-t vmbo-
t/havo 

havo havo-vwo vwo 

Oorspronkelijk advies 50-61 62-70 71-76 77-81 82-86 87-92 93-100 

praktijkonderwijs         
vmbo bl 0,5 1 1 1 1 1 1 
vmbo bl, met lwoo 0,5 1 1 1 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl  1 1 1 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl, met lwoo  1 1 1 1 1 1 
vmbo kl -0,5 0,5 1 1 1 1 1 
vmbo kl, met lwoo -0,5 0,5 1 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl -1  0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl, met lwoo -1  0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl -1  0,5 1 1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl, met lwoo -1  0,5 1 1 1 1 
vmbo gl -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo gl, met lwoo -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl, met lwoo -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo gl t/m havo -1 -1 -0,5  0,5 1 1 
vmbo tl -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo tl, met lwoo -1 -0,5  0,5 1 1 1 
vmbo tl t/m havo -1 -1 -0,5  0,5 1 1 
havo -1 -1 -1 -0,5  0,5 1 
havo t/m vwo -1 -1 -1 -1 -0,5  0,5 
vwo -1 -1 -1 -1 -1 -0,5   
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Zie onderstaand de conversie voor de Route 8 toets:  

 

  Toetsadviezen en scores Route8 
  pro bbl kbl tl havo vwo 
Oorspronkelijk advies <141 141-168 169-190 191-210 211-234 >234 

praktijkonderwijs  1 1 1 1 1 
vmbo bl -1  1 1 1 1 
vmbo bl, met lwoo -1  1 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl -1 -0,5 0,5 1 1 1 
vmbo bl t/m vmbo kl, met lwoo -1 -0,5 0,5 1 1 1 
vmbo kl -1 -1  1 1 1 
vmbo kl, met lwoo -1 -1  1 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl -1 -1 -0,5 0,5 1 1 
vmbo kl t/m vmbo gl, met lwoo -1 -1 -0,5 0,5 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl -1 -1 -0,5 0,5 1 1 
vmbo kl t/m vmbo tl, met lwoo -1 -1 -0,5 0,5 1 1 
vmbo gl -1 -1 -1  1 1 
vmbo gl, met lwoo -1 -1 -1  1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl -1 -1 -1  1 1 
vmbo gl t/m vmbo tl, met lwoo -1 -1 -1  1 1 
vmbo gl t/m havo -1 -1 -1 -0,5 0,5 1 
vmbo tl -1 -1 -1  1 1 
vmbo tl, met lwoo -1 -1 -1  1 1 
vmbo tl t/m havo -1 -1 -1 -0,5 0,5 1 
havo -1 -1 -1 -1  1 
havo t/m vwo -1 -1 -1 -1 -0,5 0,5 
vwo -1 -1 -1 -1 -1   
 

 

Gecomprimeerde weergave van de adviezen in ROD 

De adviezen in het bestand staan gecomprimeerd weergegeven op basis van onderstaande tabel. 

Deze comprimering is afgestemd met Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs en de PO 

Raad.   

 

Code 
in 

ROD  
Advies in ROD  Ingangsdatum Einddatum 

Comprimering in 
databestand 
schooljaar 2013-
2014 en daarvoor 

Comprimering in 
databestand 
schooljaar 2014-
2015 en daarna 

1 vso 1-1-2000   vso  vso  

10 praktijkonderwijs 1-1-2000   pro  pro  

20 vmbo bl 1-1-2000   vmbo bl  vmbo bl  

21 vmbo bl, met lwoo 1-1-2000   vmbo bl  vmbo bl  

22 vmbo bl t/m vmbo kl 1-1-2000   vmbo bl-kl  vmbo bl-kl  

23 vmbo bl t/m vmbo kl, met lwoo 1-1-2000   vmbo bl-kl  vmbo bl-kl  

24 vmbo bl t/m vmbo gl 1-1-2000 31-7-2014 vmbo kl    

25 vmbo bl t/m vmbo gl, met lwoo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo kl    

26 vmbo bl t/m vmbo tl 1-1-2000 31-7-2014 vmbo kl    

27 vmbo bl t/m vmbo tl, met lwoo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo kl    

28 vmbo bl t/m havo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo kl-gt    

29 vmbo bl t/m vwo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo gt    

30 vmbo kl 1-1-2000   vmbo kl  vmbo kl  

31 vmbo kl, met lwoo 1-1-2000   vmbo kl  vmbo kl  

32 vmbo kl t/m vmbo gl 1-1-2000   vmbo kl-gt  vmbo kl-gt  

33 vmbo kl t/m vmbo gl, met lwoo 1-1-2000   vmbo kl-gt  vmbo kl-gt  
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34 vmbo kl t/m vmbo tl 1-1-2000   vmbo kl-gt  vmbo kl-gt  

35 vmbo kl t/m vmbo tl, met lwoo 1-1-2000   vmbo kl-gt  vmbo kl-gt  

36 vmbo kl t/m havo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo gt    

37 vmbo kl t/m vwo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo gt-havo    

40 vmbo gl 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

41 vmbo gl, met lwoo 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

42 vmbo gl t/m vmbo tl 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

43 vmbo gl t/m vmbo tl, met lwoo 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

44 vmbo gl t/m havo 1-1-2000   vmbo gt-havo  vmbo g-havo  

45 vmbo gl t/m vwo 1-1-2000 31-7-2014 vmbo gt- havo    

50 vmbo tl 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

51 vmbo tl, met lwoo 1-1-2000   vmbo gt  vmbo gt  

52 vmbo tl t/m havo 1-1-2000   vmbo gt-havo  vmbo gt-havo  

53 vmbo tl t/m vwo 1-1-2000 31-7-2014 havo    

60 havo 1-1-2000   havo  havo  

61 havo t/m vwo 1-1-2000   havo / vwo  havo / vwo  

70 vwo 1-1-2000   vwo  vwo  

80 geen specifiek advies mogelijk 1-8-2013   advies niet mogelijk  advies niet mogelijk  

 

Selectie van het aantal leerlingen  

− Schooljaar 2015-2016: Het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving in het basisonderwijs 

of speciaal basisonderwijs (peildatum is toetsdatum = medio april) en een advies in ROD.  

− Schooljaar 2014-2015 en daarvoor: Het aantal leerlingen in leerjaar 8 met een 

hoofdinschrijving in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (peildatum 1 oktober).  

De selectie op leerjaar 8 en de peildatum van 1 oktober zijn komen te vervallen in het bestand 

van 2015-2016. In plaats daarvan worden alle adviezen in alle leerjaren in ROD weergegeven 

voor leerlingen die op de toetsdatum (medio april) op de school staan ingeschreven. Zo komen 

ook de adviezen in het bestand te staan van scholen die hun leerlingen in leerjaar 8 op 1 oktober 

niet in het juiste leerjaar in ROD hebben staan.  

 

Privacy  

In verband met privacyoverwegingen worden alle celvullingen door een 0 vervangen indien het 

totaal aantal schooladviezen kleiner is dan 5. Het kan dus voorkomen dat het totaal van de 

afgegeven adviezen afwijkt van de som van de onderliggende adviezen.  

 

Bronnen  

− De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op het primair onderwijs) en 

komen uit ROD (Register Onderwijsdeelnemers). 

− De instellinggegevens komen uit RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). 

 

Kwaliteit van de gegevens 

− De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn 

afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een 

eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. 

Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en 

zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. 

− De gegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en 

betreffen een momentopname uit de registers RIO en ROD. 

 


