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Versiebeheer 
 

Versie Omschrijving Auteur Datum 

2.7 • Eerste versie in het nieuwe formaat 
• OZA arrangementen verwerkt 

P. Westerhof 
H.G. de Rijk 

16-8-2022 
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Ontwerpbeslissingen 
 

Er zijn geen ontwerpbeslissingen gespecificeerd voor deze levering. 
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1 Begrippen en afkortingen 
 

Begrip / Afkorting Betekenis 

BRP BasisRegistratie Personen: de BRP bevat persoonsgegevens van 
inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die 
Nederland hebben verlaten of nooit (of slechts zeer beperkte tijd) 

in Nederland gewoond hebben (niet-ingezetenen). 

Burgerservicenummer (BSN) Het burgerservicenummer (BSN) is het nummer dat de natuurlijke 
persoon uniek identificeert in overheidsadministraties. 

BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, bestaat uit de 

onderdelen MBO en VAVO. 

CSV CSV is een bestandsextensie die staat voor Comma Separated 
Values. Dit is een databaseformaat waarbij de waarden in een 
tekstbestand worden vastgelegd, en door komma’s of een ander 
teken worden gescheiden. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs. 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 

MijnDUO De beveiligde internetomgeving waarop DUO haar diensten 
aanbiedt voor o.a. elektronische gegevensuitwisseling. 

OCW Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Onderwijsnummer (OWN) Het identificerende door DUO aan een leerling toegekende 
nummer in het geval dat het burgerservicenummer van deze 
leerling initieel niet achterhaald kon worden. 

OZA Onderwijs ZorgArrangement 

Persoonsgebonden nummer 
(PGN) 

Het nummer waarmee een persoon uniek geïdentificeerd wordt, 
dit is het burgerservicenummer of het onderwijsnummer. 

Register 

Onderwijsdeelnemers 

Register, beheerd door DUO, waarin onder meer inschrijvingen 

aan en resultaten behaald bij bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen van onderwijsontvangenden in alle 
onderwijssectoren (PO, VO, VAVO, MBO en HO) staan 
geregistreerd. Dit deel van het Register Onderwijsdeelnemers 
stond voorheen bekend als BRON. Het Register 
Onderwijsdeelnemers omvat daarnaast ook onder meer 
verzuimgegevens en vrijstellingsgegevens. 

RMC-regio De regio die onder de hoede valt van de organisatie die de RMC-
functie vervult. 
Zie voor de RMC-regio indeling de site: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/vraag-en-
antwoord/contact-rmc-regios 

UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format. Tekencodering met 
variabele lengte, standaardcodering van XML verkeer 

VO Voortgezet Onderwijs. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/vraag-en-antwoord/contact-rmc-regios
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/vraag-en-antwoord/contact-rmc-regios
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2 Inleiding 
 

2.1 Achtergrond 
 

Voor de uitvoering van hun taken rondom het terugdringen van het aantal voortijdig 
schoolverlaters en het absoluut verzuim is het voor RMC-regio's en gemeenten nodig om informatie 
te hebben over verleende vrijstellingen leerplichtwet en vervangende leerplicht.  
Voor de onderwijsinstelling is het relevant om te weten of er bij hen jongeren staan ingeschreven 

aan wie een vrijstelling leerplichtwet of vervangende leerplicht is verleend. 
 
Om richting te kunnen geven aan de noodzakelijke aanpassingen van processen en systemen bij 

afnemers van deze rapportages wordt gebruik gemaakt van een Programma van Levering (PvL). 
Dit PvL beschrijft in detail de formaten van de rapportages zodat de afnemers (gemeenten, 
instellingen, RMC-regio’s) hun administratieve processen, systemen en organisatie hierop kunnen 
inrichten. 
 
Daar waar in dit document verder gesproken wordt over de gemeente wordt een individuele 

gemeente bedoeld of de partij die de RMC-functie vervult in de betreffende regio. Deze partij kan 
de contactgemeente zijn, een groep gemeenten, of een derde partij die deze taak op zich heeft 
genomen. Met instelling wordt een VO-instelling of een beroepsonderwijsinstelling bedoeld. 
 

2.2 Opdracht 
 

Elke maand worden de volgende leveringen aangemaakt voor RMC-regio's en gemeenten: 
1. Actuele vrijstelling (V01) 

Deze levering bevat alle jongeren die woonachtig zijn in de RMC-regio of gemeente van de 

ontvanger en in de rapportagemaand een vrijstelling hebben. 
 

2. Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand (V02) 
Deze levering bevat alle jongeren die woonachtig zijn in de RMC-regio of gemeente van de 
ontvanger en een sinds de vorige rapportagemaand nieuw verleende, verlengde of 
vervallen vrijstelling hebben. 
 

3. Vrijstellingen n.a.v. verhuizingen (V03) 
Deze rapportage bevat alle jongeren met een vrijstelling die sinds de vorige levering 
verhuisd zijn naar de RMC-regio of gemeente van de ontvanger en afkomstig zijn uit een 
andere regio of gemeente. 

  
Elke maand wordt de volgende levering aangemaakt voor de onderwijsinstellingen uit het VO en 
BVE 

1. Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand (V04) 
Deze levering bevat alle jongeren die ingeschreven zijn bij de ontvangende instelling en 
sinds de vorige rapportagemaand een nieuw verleende vrijstelling hebben. 

 
 
Actuele vrijstelling (V01)  

De levering bevat de volgende gegevens per jongere: 
• persoonsgegevens 
• actueel adres 
• vrijstelling 
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• indien aanwezig de inschrijving, 

de geleverde inschrijving wordt als volgt bepaald: 
○ indien de jongere een vervangende leerplicht heeft: de actuele inschrijving 
○ indien de jongere een vrijstelling leerplichtwet heeft: de actuele inschrijving, of als 

die er niet is de meest recente inschrijving voorafgaand aan de vrijstelling. 
 
De situatie dat een jongere gelijktijdig een vrijstelling en een inschrijving heeft is 
alleen logisch als er sprake is van een OZA-inschrijving 

 
 
Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand voor gemeente en RMC-regio (V02)  

Deze levering bevat dezelfde gegevens als de V01. 
 
 

Vrijstellingen n.a.v. verhuizingen (V03)  
Deze levering bevat dezelfde gegevens als de V01 aangevuld met de vorige RMC-regio en 
gemeente waar de jongere woonde. 
  
Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand voor onderwijsinstelling (V04)  
De levering bevat de volgende gegevens per jongere: 

• persoonsgegevens 

• actueel adres 
• vrijstelling 
• inschrijving aan de onderwijsinstelling 

  
Voor deze levering geldt dat als er sprake is van een OZA-inschrijving het mogelijk is dat de 
leerling zowel een vrijstelling leerplichtwet als een inschrijving heeft. Dit gegeven wordt niet 
gebruikt bij de selectie of bij het weergeven van de gegevens. Het OZA-kenmerk is bekend bij de 

instelling zelf. 
 

2.3 Frequentie 
 
De leveringen worden elke maand aangemaakt in het eerste volledige weekeinde van de maand. 
De bestanden worden in de week volgend op dat weekeinde geplaatst op Mijn DUO. 
 
Als er geen gegevens zijn om te leveren wordt er geen bestand aangemaakt. 
 

2.4 Afspraken 
 

Voor de leveringen gelden de volgende afspraken: 
• De levering geeft de stand van zaken weer op het moment van aanmaken, waarbij als 

peildatum de eerste dag van de maand wordt gebruikt. 
• Er kunnen alleen gegevens geleverd worden die beschikbaar zijn in het Register 

Onderwijsdeelnemers (ROD) en de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO); deze 
gegevens worden ongewijzigd overgenomen. 

• De gegevens worden geleverd met het burgerservicenummer of, indien deze niet bekend 

is, het onderwijsnummer. 
• Er worden alleen gegevens verstrekt aan gemeenten en RMC-regio’s over de eigen 

ingezetenen. Aan instellingen worden alleen gegevens vertrekt over eigen leerlingen. 
• De gegeven zijn alleen bedoeld voor de betrokken instellingen, RMC-regio's en gemeenten 

en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
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• Deelnemende gemeenten, instellingen en RMC-regio's zijn zelf verantwoordelijk voor 

eventuele eigen aanpassingen in technische en organisatorische zin (applicaties en/of 
infrastructuur en organisatie), welke voortvloeien uit dit PvL. 

• De gegevens in de rapportages worden na vaststelling niet meer gewijzigd. In het Register 
Onderwijsdeelnemers kunnen deze gegevens wel wijzigen waardoor het mogelijk is dat de 
actuele gegevens afwijken van de bij de gemeente beschikbare informatie. Bij de 
eerstvolgende levering worden alle gegevens bijgewerkt met de op dat moment actuele 
gegevens in het register. Op de leveringen van voorgaande maanden worden geen 

mutaties met terugwerkende kracht doorgevoerd. 
• Er wordt een vaste set van gegevens geleverd welke binnen de kaders van de wet- en 

regelgeving beschikbaar gesteld mogen worden. De gegevens worden gelijktijdig voor 

gemeenten, RMC-regio's en instellingen gemaakt zodat de informatie uniform en gelijktijdig 
is voor alle betrokkenen. Ook het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs krijgen 
gelijktijdig geaggregeerde informatie. 

De indeling van de gegevens is voor iedere afnemers uniform; variaties in het aanbieden 
van gegevens zijn niet mogelijk. Dit geldt ook voor de frequentie van de levering. 

  
Contact 
Voor vragen m.b.t. dit PvL en de leveringen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt 
Onderwijs (IPO): 
E-mail adres  verzuim@duo.nl 

Telefoon (050) 5 999 000 maandag t/m vrijdag 9:00 - 13:00 uur 
  
Aanmelding en aansluiting 
Voor iedere gemeente, instelling en RMC-regio worden de maandrapportages aangemaakt. In 
verband met de privacy worden de rapportages ter beschikking gesteld via Mijn DUO. 
Voorwaarde is dat de gemeente, instelling of RMC-regio is aangesloten op Mijn DUO. 
Om een bestand op te halen via Mijn DUO heeft een afnemer naast een toegangsnaam en 

wachtwoord een token nodig voor de identificatie en authenticatie, of eHerkenning. 
De gegevens zijn alleen bedoeld voor de betrokken gemeenten, instellingen en RMC-regio's en 
mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld gezien de privacy aspecten. 
  
Voor de aansluiting op MijnDUO wordt verwezen naar duo.nl https://www.duo.nl/zakelijk/inloggen. 
 

2.5 Kenmerken 
 

Kenmerk Waarde 

Kanaal Mijn DUO 

 
  

https://www.duo.nl/zakelijk/inloggen
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3 Levering 

3.1 Structuur 

3.1.1 Maandrapportages vrijstellingen Leerplichtwet 
 

 
 

 
 

3.2 Individuele bestanden 

3.2.1 V01 Actuele vrijstellingen 
 

Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

1 V01 Actuele vrijstellingen 1..* recordsoort actuele 
vrijstellingen 

 

3.2.1.1 recordsoort actuele vrijstellingen 

 

Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Code ontvanger De code van de partij aan wie DUO een 

rapportage of andere gegevens levert. 

Tekst Ja 

Naam ontvanger De formele juridische naam Tekst Ja 

Rapportagemaand Aanduiding van het jaar en de maand Datum / Tijdstip Ja 

BSN_onderwijsnumm
er 

Het identificerende kenmerk voor een 
persoon in een levering.  

Tekst Ja 

Alle voornamen De verzameling namen die, gescheiden 
door spaties, aan de geslachtsnaam 
voorafgaat.  

Tekst Nee 

Voorvoegsels Het deel van de geslachtsnaam dat Tekst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

voorkomt in de voorvoegseltabel en 
door een spatie van de geslachtsnaam 
is gescheiden 

Achternaam De naamgegevens van de persoon met 
uitzondering van de voornamen. 

Tekst Nee 

Woongemeente De officiële door de gemeente 
vastgestelde naam van de gemeente. 

Tekst Nee 

Geboortedatum De datum waarop de natuurlijke 

persoon is geboren 

Tekst Nee 

Soort vrijstelling De grondslag waarop de Vrijstelling 
Leerplichtwet is gebaseerd 

Waardenlijst Ja 

Datum begin 

vrijstelling 

De datum ingang van de vrijstelling 

leerplichtwet 

Datum / Tijdstip Ja 

Datum einde 
vrijstelling 

De datum waarop de vrijstelling van de 
leerplichtwet eindigt 

Datum / Tijdstip Ja 

BRIN Een unieke identificatie voor een 
onderwijsinstellingserkenning in de 

Registratie Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Naam instelling Naam van de school. Tekst Nee 

Onderwijsaanbiederco
de 

Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijsaanbieder in de Registratie 

Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Onderwijslocatiecode Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijslocatie in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Locatiecode Een identificerend nummer voor een 

vestiging uitgegeven door de kamer 
van koophandel. 

Tekst Nee 

Instelling 
afdeling/functie 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 
of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres Is een adres voor het ontvangen en 
verzenden van elektronische post. 

Tekst Nee 

Instelling 
telefoonnummer 

Het geheel aan cijfers en tekens 
waarmee wordt aangeduid hoe een 

persoon via telefonie kan worden 
bereikt. 

Tekst Nee 

BRIN volgnummer Een volgnummer bij het BRIN-nummer 
(Basis Registratie Instellingen) dat een 
vestiging uniek identificeert.  

Tekst Nee 

Straat De straatnaam zoals die officieel is 
vastgesteld door de gemeente. 

Tekst Nee 

Huisnummer De numerieke aanduiding zoals deze 

door het gemeentebestuur aan het 
object is toegekend. 

Getal Nee 

Huisletter De alfabetische aanduiding zoals deze 
door het gemeentebestuur aan de 
locatie is toegekend ter aanvulling op 
het huisnummer. 

Tekst Nee 

Huisnummer 

toevoeging 

Die letters of tekens die noodzakelijk 

zijn om, naast het juiste huisnummer, 
de brievenbus te vinden. 

Tekst Nee 

Huisnummer De aanduiding dat het opgenomen Waardenlijst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

aanduiding adres niet het feitelijke woonadres van 
de persoon is, maar dat het adres zich 
in de nabijheid van zijn feitelijke 
verblijfplaats bevindt. 

Adres locatie De nadere aanduiding van de locatie 
waar iemand is ingeschreven of  het 
adres indien daarbij geen officiële 
straatnaam hoort. 

Tekst Nee 

Postcode De door de Post NL vastgestelde code 

behorend bij de straatnaam en het 
huisnummer dan wel de door Post NL 
vastgestelde code behorende bij een 
bepaalde combinatie van een naam 
openbare ruimte en een huisnummer. 

Tekst Nee 

Woonplaats De naam van de plaats. Tekst Nee 

 

3.2.2 V02 Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand 
 

Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

1 V02 Gewijzigde 
vrijstellingen t.o.v. de vorige 

maand 

1..* recordsoort gewijzigde 
vrijstellingen RMC/gemeente 

 

3.2.2.1 recordsoort gewijzigde vrijstellingen RMC/gemeente 

 

Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Code ontvanger De code van de partij aan wie DUO een 
rapportage of andere gegevens levert. 

Tekst Ja 

Naam ontvanger De formele juridische naam Tekst Ja 

Rapportagemaand Aanduiding van het jaar en de maand Datum / Tijdstip Ja 

BSN_onderwijsnumm
er 

Het identificerende kenmerk voor een 
persoon in een levering.  

Tekst Ja 

Alle voornamen De verzameling namen die, gescheiden 
door spaties, aan de geslachtsnaam 
voorafgaat.  

Tekst Nee 

Voorvoegsels Het deel van de geslachtsnaam dat 
voorkomt in de voorvoegseltabel en 
door een spatie van de geslachtsnaam 

is gescheiden 

Tekst Nee 

Achternaam De naamgegevens van de persoon met 

uitzondering van de voornamen. 

Tekst Nee 

Woongemeente De officiële door de gemeente 

vastgestelde naam van de gemeente. 

Tekst Nee 

Geboortedatum De datum waarop de natuurlijke 
persoon is geboren 

Tekst Nee 

Soort vrijstelling De grondslag waarop de Vrijstelling 
Leerplichtwet is gebaseerd 

Waardenlijst Ja 

Datum begin 
vrijstelling 

De datum ingang van de vrijstelling 
leerplichtwet 

Datum / Tijdstip Ja 

Datum einde De datum waarop de vrijstelling van de Datum / Tijdstip Ja 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

vrijstelling leerplichtwet eindigt 

BRIN Een unieke identificatie voor een 
onderwijsinstellingserkenning in de 

Registratie Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Naam instelling Naam van de school. Tekst Nee 

Onderwijsaanbiederco
de 

Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijsaanbieder in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Onderwijslocatiecode Een betekenisloze identifier voor een 

onderwijslocatie in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Locatiecode Een identificerend nummer voor een 

vestiging uitgegeven door de kamer 
van koophandel. 

Tekst Nee 

Instelling 
afdeling/functie 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 
of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres Is een adres voor het ontvangen en 
verzenden van elektronische post. 

Tekst Nee 

Instelling 
telefoonnummer 

Het geheel aan cijfers en tekens 
waarmee wordt aangeduid hoe een 
persoon via telefonie kan worden 

bereikt. 

Tekst Nee 

BRIN volgnummer Een volgnummer bij het BRIN-nummer 
(Basis Registratie Instellingen) dat een 
vestiging uniek identificeert.  

Tekst Nee 

Straat De straatnaam zoals die officieel is 

vastgesteld door de gemeente. 

Tekst Nee 

Huisnummer De numerieke aanduiding zoals deze 
door het gemeentebestuur aan het 
object is toegekend. 

Getal Nee 

Huisletter De alfabetische aanduiding zoals deze 
door het gemeentebestuur aan de 
locatie is toegekend ter aanvulling op 
het huisnummer. 

Tekst Nee 

Huisnummer 
toevoeging 

Die letters of tekens die noodzakelijk 
zijn om, naast het juiste huisnummer, 

de brievenbus te vinden. 

Tekst Nee 

Huisnummer 
aanduiding 

De aanduiding dat het opgenomen 
adres niet het feitelijke woonadres van 
de persoon is, maar dat het adres zich 
in de nabijheid van zijn feitelijke 

verblijfplaats bevindt. 

Waardenlijst Nee 

Adres locatie De nadere aanduiding van de locatie 
waar iemand is ingeschreven of  het 
adres indien daarbij geen officiële 
straatnaam hoort. 

Tekst Nee 

Postcode De door de Post NL vastgestelde code 
behorend bij de straatnaam en het 
huisnummer dan wel de door Post NL 
vastgestelde code behorende bij een 
bepaalde combinatie van een naam 
openbare ruimte en een huisnummer. 

Tekst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Woonplaats De naam van de plaats. Tekst Nee 

 

3.2.3 V03 Vrijstellingen n.a.v. verhuizingen 
 

Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

1 V03 Vrijstellingen n.a.v. 
verhuizingen 

1..* recordsoort vrijstellingen 
nav verhuzingen 

 

3.2.3.1 recordsoort vrijstellingen nav verhuzingen 

 

Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Code ontvanger De code van de partij aan wie DUO een 
rapportage of andere gegevens levert. 

Tekst Ja 

Naam ontvanger De formele juridische naam Tekst Ja 

Rapportagemaand Aanduiding van het jaar en de maand Datum / Tijdstip Ja 

BSN_onderwijsnumm
er 

Het identificerende kenmerk voor een 
persoon in een levering.  

Tekst Ja 

Alle voornamen De verzameling namen die, gescheiden 
door spaties, aan de geslachtsnaam 
voorafgaat.  

Tekst Nee 

Voorvoegsels Het deel van de geslachtsnaam dat 

voorkomt in de voorvoegseltabel en 
door een spatie van de geslachtsnaam 

is gescheiden 

Tekst Nee 

Achternaam De naamgegevens van de persoon met 
uitzondering van de voornamen. 

Tekst Nee 

Woongemeente De officiële door de gemeente 
vastgestelde naam van de gemeente. 

Tekst Nee 

Geboortedatum De datum waarop de natuurlijke 
persoon is geboren 

Tekst Nee 

Soort vrijstelling De grondslag waarop de Vrijstelling 
Leerplichtwet is gebaseerd 

Waardenlijst Ja 

Datum begin 
vrijstelling 

De datum ingang van de vrijstelling 
leerplichtwet 

Datum / Tijdstip Ja 

Datum einde 
vrijstelling 

De datum waarop de vrijstelling van de 
leerplichtwet eindigt 

Datum / Tijdstip Ja 

BRIN Een unieke identificatie voor een 
onderwijsinstellingserkenning in de 
Registratie Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Naam instelling Naam van de school. Tekst Nee 

Onderwijsaanbiederco
de 

Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijsaanbieder in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Onderwijslocatiecode Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijslocatie in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Locatiecode Een identificerend nummer voor een 
vestiging uitgegeven door de kamer 
van koophandel. 

Tekst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

BRIN volgnummer Een volgnummer bij het BRIN-nummer 
(Basis Registratie Instellingen) dat een 
vestiging uniek identificeert.  

Tekst Nee 

Instelling 
afdeling/functie 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 
of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres Is een adres voor het ontvangen en 
verzenden van elektronische post. 

Tekst Nee 

Instelling 

telefoonnummer 

Het geheel aan cijfers en tekens 

waarmee wordt aangeduid hoe een 
persoon via telefonie kan worden 
bereikt. 

Tekst Nee 

Regiocode van 

opvoeren 

De aanduiding van een RMC-regio Tekst Ja 

Gemeentecode van 
opvoeren 

De numerieke aanduiding van de 
gemeente. 

Tekst Ja 

Straat De straatnaam zoals die officieel is 
vastgesteld door de gemeente. 

Tekst Nee 

Huisnummer De numerieke aanduiding zoals deze 
door het gemeentebestuur aan het 
object is toegekend. 

Getal Nee 

Huisletter De alfabetische aanduiding zoals deze 

door het gemeentebestuur aan de 
locatie is toegekend ter aanvulling op 
het huisnummer. 

Tekst Nee 

Huisnummer 

toevoeging 

Die letters of tekens die noodzakelijk 

zijn om, naast het juiste huisnummer, 
de brievenbus te vinden. 

Tekst Nee 

Huisnummer 
aanduiding 

De aanduiding dat het opgenomen 
adres niet het feitelijke woonadres van 
de persoon is, maar dat het adres zich 
in de nabijheid van zijn feitelijke 
verblijfplaats bevindt. 

Waardenlijst Nee 

Adres locatie De nadere aanduiding van de locatie 
waar iemand is ingeschreven of  het 
adres indien daarbij geen officiële 
straatnaam hoort. 

Tekst Nee 

Postcode De door de Post NL vastgestelde code 

behorend bij de straatnaam en het 
huisnummer dan wel de door Post NL 
vastgestelde code behorende bij een 
bepaalde combinatie van een naam 
openbare ruimte en een huisnummer. 

Tekst Nee 

Woonplaats De naam van de plaats. Tekst Nee 

 

3.2.4 V04 Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand 

instelling 
 

Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

1 V04 Gewijzigde 
vrijstellingen t.o.v. de vorige 

1..* recordsoort gewijzigde 
vrijstellingen instelling 
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Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

maand instelling 

 

3.2.4.1 recordsoort gewijzigde vrijstellingen instelling 

 

Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Code ontvanger De code van de partij aan wie DUO een 
rapportage of andere gegevens levert. 

Tekst Ja 

Naam ontvanger De formele juridische naam Tekst Ja 

Rapportagemaand Aanduiding van het jaar en de maand Datum / Tijdstip Ja 

BSN_onderwijsnumm

er 

Het identificerende kenmerk voor een 

persoon in een levering.  

Tekst Ja 

Alle voornamen De verzameling namen die, gescheiden 
door spaties, aan de geslachtsnaam 
voorafgaat.  

Tekst Nee 

Voorvoegsels Het deel van de geslachtsnaam dat 

voorkomt in de voorvoegseltabel en 
door een spatie van de geslachtsnaam 
is gescheiden 

Tekst Nee 

Achternaam De naamgegevens van de persoon met 
uitzondering van de voornamen. 

Tekst Nee 

Woongemeente De officiële door de gemeente 
vastgestelde naam van de gemeente. 

Tekst Nee 

Geboortedatum De datum waarop de natuurlijke 
persoon is geboren 

Tekst Nee 

Soort vrijstelling De grondslag waarop de Vrijstelling 

Leerplichtwet is gebaseerd 

Waardenlijst Ja 

Datum begin 
vrijstelling 

De datum ingang van de vrijstelling 
leerplichtwet 

Datum / Tijdstip Ja 

Datum einde 
vrijstelling 

De datum waarop de vrijstelling van de 
leerplichtwet eindigt 

Datum / Tijdstip Ja 

Onderwijslocatiecode Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijslocatie in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Locatiecode Een identificerend nummer voor een 
vestiging uitgegeven door de kamer 
van koophandel. 

Tekst Nee 

BRIN volgnummer Een volgnummer bij het BRIN-nummer 
(Basis Registratie Instellingen) dat een 

vestiging uniek identificeert.  

Tekst Nee 

Onderwijsaanbiederco
de 

Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijsaanbieder in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Instelling 
afdeling/functie 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 
of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres Is een adres voor het ontvangen en 
verzenden van elektronische post. 

Tekst Nee 

Instelling 
telefoonnummer 

Het geheel aan cijfers en tekens 
waarmee wordt aangeduid hoe een 
persoon via telefonie kan worden 
bereikt. 

Tekst Nee 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 16 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
16 

Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Straat De straatnaam zoals die officieel is 
vastgesteld door de gemeente. 

Tekst Nee 

Huisnummer De numerieke aanduiding zoals deze 

door het gemeentebestuur aan het 
object is toegekend. 

Getal Nee 

Huisletter De alfabetische aanduiding zoals deze 
door het gemeentebestuur aan de 
locatie is toegekend ter aanvulling op 
het huisnummer. 

Tekst Nee 

Huisnummer 
toevoeging 

Die letters of tekens die noodzakelijk 
zijn om, naast het juiste huisnummer, 
de brievenbus te vinden. 

Tekst Nee 

Huisnummer 

aanduiding 

De aanduiding dat het opgenomen 

adres niet het feitelijke woonadres van 
de persoon is, maar dat het adres zich 
in de nabijheid van zijn feitelijke 
verblijfplaats bevindt. 

Waardenlijst Nee 

Adres locatie De nadere aanduiding van de locatie 
waar iemand is ingeschreven of  het 

adres indien daarbij geen officiële 
straatnaam hoort. 

Tekst Nee 

Postcode De door de Post NL vastgestelde code 
behorend bij de straatnaam en het 
huisnummer dan wel de door Post NL 

vastgestelde code behorende bij een 
bepaalde combinatie van een naam 

openbare ruimte en een huisnummer. 

Tekst Nee 

Woonplaats De naam van de plaats. Tekst Nee 
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4 Bijlagen 

4.1 Aanvullende informatie gegevensbestanden 

4.1.1 V01 Actuele vrijstellingen 
 

Kenmerk Waarde 

Bestandsnaam Het bestand heeft de volgende naam: ‘EEJJMMV01XNNNN.CSV’ 

 
waarin: 

EEJJMM Het jaar en de maand waarop de rapportage 
betrekking heeft 

X type van de ontvanger (G = Gemeente, R= 

RMC Regio) 

NNNN Gemeentecode respectievelijk RMC 
regionummer waar de gegevens betrekking 
op hebben 

   

  
Het bestand bevat een kopregel:  

• Voor de gemeente is de kopregel:  
#GEMCODE;GEMEENTENAAM;RAPPORTAGE_MAAND;BSN
_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNA
AM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLING_
OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJSTE

LLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGEVE
N;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_COD
E;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;INSTELLING
_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAILADRES;INSTELL
ING_TELEFOONNUMMER;BRIN_VOLGNR;STRAAT;HUISNU
MMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV;HUISNR_AAND;ADRES

_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS 
 

• Voor de RMC-regio is de kopregel:  
#RMC_REGIO;NAAM_RMC_REGIO;RAPPORTAGE_MAAND;
BSN_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTE
RNAAM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLIN
G_OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJS

TELLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGE
VEN;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_C
ODE;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;INSTELLI
NG_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAILADRES;INST
ELLING_TELEFOONNUMMER;BRIN_VOLGNR;STRAAT;HUIS

NUMMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV;HUISNR_AAND;AD
RES_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS 

  

Bestandstype CSV 

Formaat CSV 

Karakterset UTF-8 

Kolomnaam J 

Scheidingsteken ; (Puntkomma) 

Tekstindicator Geen 
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4.1.1.1 recordsoort actuele vrijstellingen 

 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Code ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Naam ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Rapportagemaand  Aantal karakters: 

6 t/m 6 
 
Layout: 
EEJJMM 

BSN_onderwijsnumm

er 

 Aantal karakters: 

9 t/m 9 

Alle voornamen  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Voorvoegsels  Aantal karakters: 
1 t/m 10 

Achternaam  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Woongemeente  Aantal karakters: 
1 t/m 24 

Geboortedatum  Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

Soort vrijstelling  Aantal karakters: 
1 t/m 1 
 
Waardenlijst: 

• 1 - Vrijstelling 
• 2 - Vervangende 

leerplicht 

Datum begin 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Datum einde 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

BRIN  Aantal karakters: 
4 t/m 4 
 
Layout: 
nnaa 

Naam instelling  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Onderwijsaanbiederco  Aantal karakters: 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

de 7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnAnnn 

Onderwijslocatiecode  Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnXnnn 

Locatiecode Alleen gevuld bij MBO. 
 
Het is mogelijk dat zowel de 
locatiecode als de RIO gegevens 
onderwijsaanbiedercode en 
onderwijslocatiecode gevuld zijn. 

Aantal karakters: 
12 t/m 12 

Instelling 
afdeling/functie 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 256 

Instelling 
telefoonnummer 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

BRIN volgnummer  Aantal karakters: 
2 t/m 2 
 

Layout: 
nn 

Straat  Aantal karakters: 
1 t/m 80 

Huisnummer  Aantal karakters: 

1 t/m 5 
 
Grenswaarden: 
1 t/m 99999 

Huisletter  Aantal karakters: 

1 t/m 1 

Huisnummer 
toevoeging 

 Aantal karakters: 
1 t/m 6 

Huisnummer 
aanduiding 

 Aantal karakters: 
1 t/m 2 

 
Waardenlijst: 

• by - Bij locatie 
• to - Tegenover locatie 

Adres locatie  Aantal karakters: 

1 t/m 50 

Postcode  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 
Layout: 
nnnnaa 

Woonplaats  Aantal karakters: 
1 t/m 40 
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4.1.2 V02 Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand 
 

Kenmerk Waarde 

Bestandsnaam Het bestand heeft de volgende naam: ‘EEJJMMV02XNNNN.CSV’ 
 
waarin: 

EEJJMM Het jaar en de maand waarop de rapportage 
betrekking heeft 

X type van de ontvanger (G = Gemeente, R= 
RMC Regio) 

NNNN Gemeentecode respectievelijk RMC 
regionummer waar de gegevens betrekking 
op hebben 

   
  
Het bestand bevat een kopregel:  

• Voor de gemeente is de kopregel:  
#GEMCODE;GEMEENTENAAM;RAPPORTAGE_MAAND;BSN
_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNA
AM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLING_

OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJSTE
LLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGEVE
N;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_COD
E;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;INSTELLING
_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAILADRES;INSTELL
ING_TELEFOONNUMMER;BRIN_VOLGNR;STRAAT;HUISNU

MMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV;HUISNR_AAND;ADRES

_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS 
 

• Voor de RMC-regio is de kopregel:  
RMC_REGIO;NAAM_RMC_REGIO;RAPPORTAGE_MAAND;B
SN_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTER
NAAM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLIN

G_OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJS
TELLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGE
VEN;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_C
ODE;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;INSTELLI
NG_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAILADRES;INST
ELLING_TELEFOONNUMMER;BRIN_VOLGNR;STRAAT;HUIS
NUMMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV;HUISNR_AAND;AD

RES_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS 
  

Bestandstype CSV 

Formaat CSV 

Karakterset UTF-8 

Kolomnaam J 

Scheidingsteken ; (Puntkomma) 

Tekstindicator Geen 

 

4.1.2.1 recordsoort gewijzigde vrijstellingen RMC/gemeente 

 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Code ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Naam ontvanger  Aantal karakters: 

1 t/m 100 

Rapportagemaand  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 
Layout: 
EEJJMM 

BSN_onderwijsnumm
er 

 Aantal karakters: 
9 t/m 9 

Alle voornamen  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Voorvoegsels  Aantal karakters: 
1 t/m 10 

Achternaam  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Woongemeente  Aantal karakters: 
1 t/m 24 

Geboortedatum  Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

Soort vrijstelling  Aantal karakters: 
1 t/m 1 

 
Waardenlijst: 

• 1 - Vrijstelling 
• 2 - Vervangende 

leerplicht 

Datum begin 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 

 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Datum einde 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

BRIN  Aantal karakters: 
4 t/m 4 

 

Layout: 
nnaa 

Naam instelling  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Onderwijsaanbiederco

de 

 Aantal karakters: 

7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnAnnn 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Onderwijslocatiecode  Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 
Layout: 

nnnXnnn 

Locatiecode Alleen gevuld bij MBO. 
 
Het is mogelijk dat zowel de 
locatiecode als de RIO gegevens 

onderwijsaanbiedercode en 

onderwijslocatiecode gevuld zijn. 

Aantal karakters: 
12 t/m 12 

Instelling 
afdeling/functie 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres Leeg Aantal karakters: 

1 t/m 256 

Instelling 
telefoonnummer 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

BRIN volgnummer  Aantal karakters: 
2 t/m 2 

 
Layout: 
nn 

Straat  Aantal karakters: 
1 t/m 80 

Huisnummer  Aantal karakters: 
1 t/m 5 

 
Grenswaarden: 
1 t/m 99999 

Huisletter  Aantal karakters: 
1 t/m 1 

Huisnummer 
toevoeging 

 Aantal karakters: 
1 t/m 6 

Huisnummer 
aanduiding 

 Aantal karakters: 
1 t/m 2 
 
Waardenlijst: 

• by - Bij locatie 
• to - Tegenover locatie 

Adres locatie  Aantal karakters: 
1 t/m 50 

Postcode  Aantal karakters: 
6 t/m 6 

 

Layout: 
nnnnaa 

Woonplaats  Aantal karakters: 
1 t/m 40 

 

4.1.3 V03 Vrijstellingen n.a.v. verhuizingen 
 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 23 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
23 

Kenmerk Waarde 

Bestandsnaam Het bestand heeft de volgende naam: ‘EEJJMMV03XNNNN.CSV’ 
 
waarin: 

EEJJMM Het jaar en de maand waarop de rapportage 

betrekking heeft 

X type van de ontvanger (G = Gemeente, R= 
RMC Regio) 

NNNN Gemeentecode respectievelijk RMC 
regionummer waar de gegevens betrekking 

op hebben 

   
  
Het bestand bevat een kopregel:  

• Voor de gemeente is de kopregel:  
#GEMCODE;GEMEENTENAAM;RAPPORTAGE_MAAND;BSN

_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNA
AM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLING_
OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJSTE
LLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGEVE
N;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_COD
E;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;BRIN_VOLG
NR;INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAIL

ADRES;INSTELLING_TELEFOONNUMMER;RMC_REGIO_GE
MEENTE_VAN_OPVOEREN;GEMEENTECODE_VAN_OPVOER
EN;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV;H
UISNR_AAND;ADRES_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS  
 

• Voor de RMC-regio is de kopregel:  
#RMC_REGIO;NAAM_RMC_REGIO;RAPPORTAGE_MAAND;

BSN_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTE
RNAAM;WOONGEMEENTE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLIN
G_OF_VERVANGENDE_LEERPLICHT;DATUM_BEGIN_VRIJS
TELLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_VRIJSTELLINGSGEGE
VEN;BRIN;NAAM_INSTELLING;ONDERWIJSAANBIEDER_C
ODE;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECODE;BRIN_VO

LGNR;INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EM
AILADRES;INSTELLING_TELEFOONNUMMER;RMC_REGIO_
GEMEENTE_VAN_OPVOEREN;GEMEENTECODE_VAN_OPVO
EREN;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETTER;HUISNR_TOEV
;HUISNR_AAND;ADRES_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAA
TS 

  

Bestandstype CSV 

Formaat CSV 

Karakterset UTF-8 

Kolomnaam J 

Scheidingsteken ; (Puntkomma) 

Tekstindicator Geen 

 

4.1.3.1 recordsoort vrijstellingen nav verhuzingen 

 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 24 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
24 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Code ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Naam ontvanger  Aantal karakters: 

1 t/m 100 

Rapportagemaand  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 
Layout: 
EEJJMM 

BSN_onderwijsnumm
er 

 Aantal karakters: 
9 t/m 9 

Alle voornamen  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Voorvoegsels  Aantal karakters: 
1 t/m 10 

Achternaam  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Woongemeente  Aantal karakters: 
1 t/m 24 

Geboortedatum  Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

Soort vrijstelling  Aantal karakters: 
1 t/m 1 

 
Waardenlijst: 

• 1 - Vrijstelling 
• 2 - Vervangende 

leerplicht 

Datum begin 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 

 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Datum einde 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 

Layout: 
dd-mm-eejj 

BRIN  Aantal karakters: 
4 t/m 4 

 

Layout: 
nnaa 

Naam instelling  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Onderwijsaanbiederco

de 

 Aantal karakters: 

7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnAnnn 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 25 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
25 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Onderwijslocatiecode  Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 
Layout: 

nnnXnnn 

Locatiecode Alleen gevuld bij MBO. 
 
Het is mogelijk dat zowel de 
locatiecode als de RIO gegevens 

onderwijsaanbiedercode en 

onderwijslocatiecode gevuld zijn. 

Aantal karakters: 
12 t/m 12 

BRIN volgnummer  Aantal karakters: 
2 t/m 2 
 
Layout: 

nn 

Instelling 
afdeling/functie 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 256 

Instelling 
telefoonnummer 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

Regiocode van 
opvoeren 

 Aantal karakters: 
1 t/m 2 

Gemeentecode van 
opvoeren 

 Aantal karakters: 
4 t/m 4 

Straat  Aantal karakters: 
1 t/m 80 

Huisnummer  Aantal karakters: 
1 t/m 5 
 
Grenswaarden: 
1 t/m 99999 

Huisletter  Aantal karakters: 
1 t/m 1 

Huisnummer 
toevoeging 

 Aantal karakters: 
1 t/m 6 

Huisnummer 

aanduiding 

 Aantal karakters: 

1 t/m 2 
 
Waardenlijst: 

• by - Bij locatie 
• to - Tegenover locatie 

Adres locatie  Aantal karakters: 
1 t/m 50 

Postcode  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 
Layout: 

nnnnaa 

Woonplaats  Aantal karakters: 
1 t/m 40 

 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 26 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
26 

4.1.4 V04 Gewijzigde vrijstellingen t.o.v. de vorige maand 

instelling 
 

Kenmerk Waarde 

Bestandsnaam Het bestand heeft de volgende naam: ‘EEJJMMV04INNNN.CSV’ 

 
waarin: 

EEJJMM Het jaar en de maand waarop de rapportage 
betrekking heeft 

NNNN Instellingscode waar de gegevens betrekking 
op hebben 

   
  
Het bestand bevat een kopregel: 
#BRIN;NAAM_INSTELLING;RAPPORTAGE_MAAND;BSN_ONDERWI
JSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNAAM;WOONGEMEEN
TE;GEBOORTEDATUM;VRIJSTELLING_OF_VERVANGENDE_LEERPL

ICHT;DATUM_BEGIN_VRIJSTELLINGSGEGEVEN;DATUM_EINDE_V
RIJSTELLINGSGEGEVEN;ONDERWIJSLOCATIE_CODE;LOCATIECO
DE;BRIN_VOLGNR;ONDERWIJSAANBIEDER_CODE;INSTELLING_A
FDELING_FUNCTIE;INSTELLING_EMAILADRES;INSTELLING_TELE
FOONNUMMER;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETTER;HUISNR_TOE
V;HUISNR_AAND;ADRES_LOCATIE;POSTCODE;WOONPLAATS  

Bestandstype CSV 

Formaat CSV 

Karakterset UTF-8 

Kolomnaam J 

Scheidingsteken ; (Puntkomma) 

Tekstindicator Geen 

 

4.1.4.1 recordsoort gewijzigde vrijstellingen instelling 

 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Code ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Naam ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Rapportagemaand  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 
Layout: 
EEJJMM 

BSN_onderwijsnumm

er 

 Aantal karakters: 

9 t/m 9 

Alle voornamen  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Voorvoegsels  Aantal karakters: 

1 t/m 10 

Achternaam  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Woongemeente  Aantal karakters: 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 27 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
27 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

1 t/m 24 

Geboortedatum  Aantal karakters: 
10 t/m 10 

 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Soort vrijstelling  Aantal karakters: 
1 t/m 1 
 

Waardenlijst: 
• 1 - Vrijstelling 
• 2 - Vervangende 

leerplicht 

Datum begin 

vrijstelling 

 Aantal karakters: 

10 t/m 10 
 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Datum einde 
vrijstelling 

 Aantal karakters: 
10 t/m 10 

 
Layout: 
dd-mm-eejj 

Onderwijslocatiecode  Aantal karakters: 
7 t/m 7 

 

Layout: 
nnnXnnn 

Locatiecode Alleen gevuld bij MBO. 
 
Het is mogelijk dat zowel de 

locatiecode als de RIO gegevens 
onderwijsaanbiedercode en 
onderwijslocatiecode gevuld zijn. 

Aantal karakters: 
12 t/m 12 

BRIN volgnummer  Aantal karakters: 
2 t/m 2 
 

Layout: 
nn 

Onderwijsaanbiederco
de 

 Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 

Layout: 
nnnAnnn 

Instelling 
afdeling/functie 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres Leeg Aantal karakters: 

1 t/m 256 

Instelling 
telefoonnummer 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

Straat  Aantal karakters: 

1 t/m 80 

Huisnummer  Aantal karakters: 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 28 van 28 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 14-12-2022 

Betreft : Maandrapportage vrijstelling van de Leerplichtwet t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2236] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
28 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

1 t/m 5 
 
Grenswaarden: 
1 t/m 99999 

Huisletter  Aantal karakters: 
1 t/m 1 

Huisnummer 
toevoeging 

 Aantal karakters: 
1 t/m 6 

Huisnummer 

aanduiding 

 Aantal karakters: 

1 t/m 2 
 
Waardenlijst: 

• by - Bij locatie 
• to - Tegenover locatie 

Adres locatie  Aantal karakters: 
1 t/m 50 

Postcode  Aantal karakters: 
6 t/m 6 
 

Layout: 
nnnnaa 

Woonplaats  Aantal karakters: 
1 t/m 40 

 


