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Versiebeheer 
 

Versie Omschrijving Auteur Datum 

2.1 Wijziging naamgeving bestanden n.a.v. 
reviewopmerkingen leveranciers 

H.G. de Rijk 2-9-2022 

2.0 eerste versie in nieuw formaat 
• opnemen tweede levering in april 
• wijziging bestandsnaam door tweede levering 
• verwerken gevolgen nieuw ROD PO: 

○ uitstroomprofiel overig vervangen door 

arbeidsmarkt en dagbesteding 
○ onderwijscodes PO aangepast conform 

RMC levering 

P. Westerhof 
H.G. de Rijk 

28-6-2022 
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Ontwerpbeslissingen 
 

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

Begrip / Afkorting Betekenis 

BAP Basisadministratie Persoon, dit is het systeem waarin alle 
personen worden geregistreerd die voorkomen in tenminste een 
van de DUO-systemen. 

BRIN-nummer Zie instellingscode 

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

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. 

Instellingscode Een door de DUO in het kader van RIO toegekend identificerend 
nummer voor een onderwijsinstelling. 

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. 

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. 

RIO Registratie Instellingen en Opleidingen. 

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 

Startkwalificatie Een persoon heeft een startkwalificatie indien hij in het bezit is 

van een diploma MBO vanaf niveau 2, HAVO of VWO. 

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

VO Voortgezet Onderwijs. 

VSO Voortgezet Speciaal 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 
 

In het kader van de aanpak van voortijdig schoolverlaters (VSV) is ook goed zicht op jongeren in 
een kwetsbare positie belangrijk, om deze jongeren door de RMC-regio, de gemeente en de 
scholen te kunnen ondersteunen in de aansluiting op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 
 

Een jongere in een kwetsbare positie is, zo staat beschreven in de regeling regionale aanpak VSV 
2020-2024, een jongere die jonger is dan 23 jaar en: 

• instroomt in of doorstroomt naar een entreeopleiding 

• doorstroomt naar een basisberoepsopleiding, of uitstroomt uit het onderwijs, en die 
afkomstig is uit: 

1. het voortgezet speciaal onderwijs 
2. het praktijkonderwijs 
3. de Basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs 

4. een leerwerktraject 
5. de entreeopleiding 

  
Jongeren in een kwetsbare positie worden in kaart gebracht door het aanmaken van een startset. 
DUO levert deze startset jaarlijks aan instellingen/scholen, de RMC-regio’s en de gemeenten. In die 
startset staan inschrijvings-, onderwijs- en instellingsgegevens van zowel het vorige schooljaar (t) 
als het huidige schooljaar (t+1), waarbij 1 oktober de peildatum is. 

 

Deze startsets worden op twee momenten geleverd: 
• in november, op basis van de actuele gegevens bij DUO, 
• in april, als detaillering van de cijfers in de factsheets die zijn gepubliceerd in het VSV-

portaal. 
  
 

2.2 Opdracht 
 

In de levering wordt elke jongere opgenomen voor wie geldt dat deze: 
• op 1-10 huidig schooljaar (t+1) jonger is dan 23 en 
• op 1-10 huidig schooljaar (t+1) 

1. een MBO-inschrijving voor niveau MBO-1 (Entree) heeft 
 
of 
 

2. een MBO-inschrijving voor niveau MBO-2 (Basisberoepsopleiding) heeft en op 1-10 
vorig schooljaar (t): 

◼ een VSO-inschrijving had of 
◼ een VO-inschrijving had voor Praktijkonderwijs, VMBO-BB of VMBO 

Leerwerktraject (LWT) of 
◼ een MBO-inschrijving had voor niveau MBO-1 (Entree) 

  
of 
  

3. geen inschrijving heeft en op 1-10 vorig schooljaar (t): 
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◼ een VSO-inschrijving had of 

◼ een VO-inschrijving had voor Praktijkonderwijs, VMBO-BB of VMBO 
Leerwerktraject (LWT) of 

◼ een MBO-inschrijving had voor niveau MBO-1 (Entree) 
• niet overleden is 

  
  
Per jongere worden de volgende gegevens opgenomen: 

• identificerend nummer (bsn of onderwijsnummer) 
• naam en adres jongere 
• gegevens inschrijving op 1-10 t (inschrijving 1) 

• indicatie die aangeeft of de jongere in jaar t een diploma heeft gehaald 
• gegevens inschrijving op 1-10 t+1 (inschrijving 2) 

 

2.3 Frequentie 
 
De startset wordt elk jaar twee keer geleverd: 

1. in november, op basis van de dan actuele gegevens 
de gegevens voor deze startset worden in het eerste volledige weekeinde van de maand 
november bepaald. De selectie geeft de stand van zaken weer tot dit volledige weekeinde, 
waarbij als peildatum 1 oktober van jaar (t+1) wordt genomen. 

2. in april, zodra de factsheets zijn aangemaakt 
deze levering wordt gemaakt als nadere invulling/detaillering van de JIKP-cijfers zoals die 

via de factsheet en het VSV-portaal worden gepubliceerd. Deze worden in de loop van april 
bepaald, waarbij ook als peildatum 1 oktober van jaar (t+1) wordt genomen. 

 

2.4 Afspraken 
 
Voor de startset gelden de volgende begrenzingen: 

• Er kunnen alleen gegevens geleverd worden die beschikbaar zijn in het Register 
Onderwijsdeelnemers (voorheen BRON) en (indirect) de Basisadministratie personen (BAP) 
en RIO; deze gegevens worden ongewijzigd overgenomen; 

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

• In de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO) is vastgelegd dat DUO leerling-gegevens 
mag doorleveren aan gemeenten, regio’s en onderwijsinstellingen. Hierin staat ook dat 
alleen gegevens van de eigen ingezetenen of ingeschrevenen geleverd mogen worden. 

• De gegevens hebben als peildatum 1 oktober van het huidige schooljaar (t+1). Als een 
jongere tijdens het jaar van instelling verandert is de laatste instelling verantwoordelijk. 

Hetzelfde geldt bij verhuizingen voor gemeentes en RMC-regio's. 
• Gegevens van een jongere die in t+1 is uitgestroomd uit het onderwijs worden niet aan 

een instelling geleverd. 
• Bij de huidige wet- en regelgeving mag slechts een beperkte hoeveelheid gegevens 

geleverd worden. Dit leidt tot een vast set gegevens. De gegevens worden gelijktijdig voor 
gemeentes, RMC-regio's en instellingen gemaakt zodat de informatie uniform en eenduidig 
is voor alle betrokkenen. De indeling van de gegevens  is voor iedere gemeente, RMC-regio 

en instelling zoveel mogelijk uniform; variaties in het aanbieden van gegevens zijn niet 
mogelijk. Dit geldt ook voor het moment van levering. 

  
Voor de startset gelden de volgende uitgangspunten: 
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• Scholen en instellingen hebben bij de gegevensuitwisseling geen andere rol, dan dat ze hun 

wettelijke taken moeten uitvoeren en een inspanning moeten leveren om VSV-ers te 
voorkomen; 

• Voor de levering van gegevens vanuit DUO aan RMC-regio’s, gemeenten en instellingen 
wordt uitgegaan van de relevante gegevens die bij DUO beschikbaar zijn; 

• Er worden alleen gegevens verstrekt aan RMC’s en gemeenten over de eigen ingezetenen; 
• Aan instellingen worden alleen gegevens vertrekt over eigen leerlingen; 
• Bepalend voor de ontvanger van de levering is de situatie in het jaar t+1. Onafhankelijk 

van waar de jongere woonde of stond ingeschreven in jaar t, de ontvanger is de instelling 
waar de jongere op t+1 ingeschreven stond en de gemeente en RMC-regio waar de jongere 
op t+1 woont; 

• In het geval de jongere deelneemt aan een Doorlopende leerroute VMBO-MBO geldt dat de 
jongere alleen wordt opgenomen als de hoofdfase op t+1 MBO is; 

• Ook als de jongere een startkwalificatie heeft en een kwetsbare overstap maakt wordt deze 

opgenomen in de levering. Het maakt dus niet uit of de jongere een startkwalificatie heeft. 
• Deelnemende RMC’s, gemeenten en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele 

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

 
Contact 
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. dit PvL en de rapportages 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 rapportages 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 gezien de privacy aspecten niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
  

Voor de aansluiting op Mijn DUO wordt verwezen naar https://www.duo.nl/zakelijk/inloggen 
 

2.5 Kenmerken 
 

Kenmerk Waarde 

Kanaal Mijn DUO 

 
  

mailto:verzuim@duo.nl
https://www.duo.nl/zakelijk/inloggen
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3 Levering 

3.1 Structuur 

3.1.1 Startset Jongeren in een kwetsbare positie 
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jaar 1 = vorig schooljaar (t) 
jaar 2 = huidig schooljaar (t+1) 
 
 

3.2 Individuele bestanden 

3.2.1 Startset Jongeren in kwetsbare positie 
 

Associatie Van Entiteit Kardinaliteit Naar Entiteit 

1 Startset Jongeren in 
kwetsbare positie 

0..* recordsoort levering 

 

3.2.1.1 recordsoort levering 

 

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 

Rapportagejaar Het kalenderjaar waar het rapport of 
de levering betrekking op heeft. 

Getal Ja 

BSN_Onderwijsnumm
er 

Het identificerende kenmerk voor een 
persoon in een levering.  

Tekst Ja 

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

Tekst Nee 

Voorvoegsel 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 

Geboortedatum De datum waarop de natuurlijke 

persoon is geboren 

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 
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 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Huisnummer 
toevoeging 

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

Tekst Nee 

Adreslocatie 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 ingekorte schrijfwijze van een 

woonplaatsnaam 

Tekst Nee 

Woongemeente De officiële door de gemeente 
vastgestelde naam van de gemeente 

Tekst Nee 

Gemeentecode De numerieke aanduiding van de 
gemeente 

Tekst Nee 

RMC_Regio De aanduiding van een RMC-regio Tekst Nee 

VSO Profiel jaar 1 Het uitstroomprofiel geeft de richting 
aan van de uitstroombestemming die 
de leerling volgt binnen het VSO 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs) 

Waardenlijst Nee 

Inschrijvingsvolgnum
mer jaar 1 

Een door de instelling aan de 
inschrijving toegekend volgnummer ten 

behoeve van de registratie van een 
inschrijving bij DUO. 

Tekst Nee 

Onderwijscode jaar 1 Een unieke identificatie die door de 
erkenner wordt toegekend aan een 
opleidingserkenning in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen.  

Tekst Nee 

Omschrijving 

onderwijs jaar 1 

Lange naam voor een 

opleidingseenheid zoals een opleiding, 
een opleidingsgroep, een 
opleidingsfase of een 
opleidingsonderdeel. 

Tekst Nee 

Leerweg jaar 1 Uitputtende lijst ten behoeve van de 
onderwijssector MBO (Middelbaar 

Beroepsonderwijs) voor de manier 
waarop de kennisoverdracht is 
ingericht wat betreft fysieke 
aanwezigheid op de onderwijslocatie en 

de duur daarvan. 

Waardenlijst Nee 

Niveau jaar 1 Het niveau van de gevolgde opleiding 
in het eerste jaar van de levering 
Jongeren in kwestbare positie. 

Waardenlijst Nee 

BRIN jaar 1 Een unieke identificatie voor een 
onderwijsinstellingserkenning in de 
Registratie Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Naam instelling jaar 1 De formele juridische naam Tekst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

BRIN-volgnummer 
jaar 1 

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

Tekst Nee 

Onderwijslocatiecode 
jaar 1 

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

Tekst Nee 

Indicatie diploma 
gehaald jaar 1  

Algemeen gegevenstype voor het 
vastleggen van een boolean waarde 

Indicator Nee 

OnderwijsAanbiederCo

de jaar 1 

Een betekenisloze identifier voor een 

onderwijsaanbieder in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Instelling 
afdeling/functie jaar 1 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 

of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres 
jaar 1  

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

Tekst Nee 

Instelling 
telefoonnummer  jaar 

1  

Het geheel aan cijfers en tekens 
waarmee wordt aangeduid hoe een 

persoon via telefonie kan worden 
bereikt 

Tekst Nee 

Inschrijvingsvolgnum
mer jaar 2 

Een door de instelling aan de 
inschrijving toegekend volgnummer ten 
behoeve van de registratie van een 

inschrijving bij DUO. 

Tekst Nee 

Onderwijscode jaar 2 Een unieke identificatie die door de 
erkenner wordt toegekend aan een 

opleidingserkenning in de Registratie 
Instellingen en Opleidingen.  

Tekst Nee 

Omschrijving 
onderwijs jaar 2 

Lange naam voor een 
opleidingseenheid zoals een opleiding, 
een opleidingsgroep, een 
opleidingsfase of een 
opleidingsonderdeel. 

Tekst Nee 

Leerweg jaar 2 Uitputtende lijst ten behoeve van de 
onderwijssector MBO (Middelbaar 
Beroepsonderwijs) voor de manier 
waarop de kennisoverdracht is 
ingericht wat betreft fysieke 
aanwezigheid op de onderwijslocatie en 
de duur daarvan. 

Waardenlijst Nee 

Niveau jaar 2 Het niveau van de gevolgde opleiding 
in het tweede jaar van de levering 
Jongeren in kwestbare positie. 

Waardenlijst Nee 

BRIN jaar 2 Een unieke identificatie voor een 

onderwijsinstellingserkenning in de 
Registratie Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

Naam instelling jaar 2 De formele juridische naam Tekst Nee 

Onderwijslocatiecode 
jaar 2 

Een betekenisloze identifier voor een 
onderwijslocatie in de Registratie 

Instellingen en Opleidingen. 

Tekst Nee 

OnderwijsAanbiederCo
de jaar 2 

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

Tekst Nee 
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Attribuut Omschrijving Formaat Verplicht 

Instelling 
afdeling/functie jaar 2 

Een omschrijving van de 
werkzaamheden van de contactpersoon 
of -afdeling 

Tekst Nee 

Instelling emailadres 
jaar 2 

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

Tekst Nee 

Instelling 
telefoonnummer  jaar 
2 

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

Tekst Nee 
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4 Bijlagen 

4.1 Aanvullende informatie gegevensbestanden 

4.1.1 Startset Jongeren in kwetsbare positie 
 

Kenmerk Waarde 

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

 
waarin: 

EEJJ Het jaar waarop de levering betrekking heeft 

S Soort bestand, om aan te geven of het om de 
actuele gegevens (1) of om de onderbouwing 

van de factsheets (2) gaat. 

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

NNNN Gemeentecode (met voorloppnullen), 
Instellingscode, respectievelijk RMC 

regionummer (met voorloopnullen) waar de 
gegevens betrekking op hebben 

  
  
Het bestand bevat een kopregel:  

• voor de gemeente is de kopregel: 

#GEMCODE;GEMEENTENAAM;RAPPORTAGE_JAAR;BSN_O

NDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNAAM
;GEBOORTEDATUM;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETTER;
HUISNR_AAND;HUISNR_TOEV;ADRES_LOCATIE;POSTCO
DE;WOONPLAATS;WOONGEMEENTE;GEMCODE;RMC_REG
;VSO_PROFIEL_JAAR1;INSCHR_VLGNR_JAAR1;ONDERWIJ
SCODE_JAAR1;ONDERWIJS_OMSCHRIJVING_JAAR1;LEER

WEG_JAAR1;NIVEAU_JAAR1;BRIN_JAAR1;NAAM_INSTELL
ING_JAAR1;BRIN_VOLGNR_JAAR1;ONDERWIJSLOCATIEC
ODE_JAAR1;IND_DIPLOMA_OPLEIDING_JAAR1;ONDERWI
JSAANBIEDERCODE_JAAR1; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR1; 
INSTELLING_EMAILADRES_JAAR1; 
INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR1;INSCHR_VLGNR_

JAAR2;ONDERWIJSCODE_JAAR2;ONDERWIJS_OMSCHRIJ
VING_JAAR2;LEERWEG_JAAR2;NIVEAU_JAAR2;BRIN_JAA
R2;NAAM_INSTELLING_JAAR2;ONDERWIJSLOCATIECODE
_JAAR2; ONDERWIJSAANBIEDERCODE_JAAR2; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR2; 

INSTELLING_EMAILADRES_JAAR2; 

INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR2  
 

• voor de onderwijsinstelling is de kopregel: 
#BRIN;NAAM_INSTELLING;RAPPORTAGE_JAAR;BSN_OND
ERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERNAAM;G
EBOORTEDATUM;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETTER;HUI
SNR_AAND;HUISNR_TOEV;ADRES_LOCATIE;POSTCODE;

WOONPLAATS;WOONGEMEENTE;GEMCODE;RMC_REG;VS
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Kenmerk Waarde 

O_PROFIEL_JAAR1;INSCHR_VLGNR_JAAR1;ONDERWIJSC
ODE_JAAR1;ONDERWIJS_OMSCHRIJVING_JAAR1;LEERWE
G_JAAR1;NIVEAU_JAAR1;BRIN_JAAR1;NAAM_INSTELLIN
G_JAAR1;BRIN_VOLGNR_JAAR1;ONDERWIJSLOCATIECOD

E_JAAR1;IND_DIPLOMA_OPLEIDING_JAAR1;ONDERWIJSA
ANBIEDERCODE_JAAR1; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR1; 
INSTELLING_EMAILADRES_JAAR1; 
INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR1;INSCHR_VLGNR_

JAAR2;ONDERWIJSCODE_JAAR2;ONDERWIJS_OMSCHRIJ
VING_JAAR2;LEERWEG_JAAR2;NIVEAU_JAAR2;BRIN_JAA

R2;NAAM_INSTELLING_JAAR2;ONDERWIJSLOCATIECODE
_JAAR2; ONDERWIJSAANBIEDERCODE_JAAR2; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR2; 
INSTELLING_EMAILADRES_JAAR2; 
INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR2  
 

• voor de RMC-regio is de kopregel: 

#RMC_REGIO;NAAM_RMC_REGIO;RAPPORTAGE_JAAR;BS
N_ONDERWIJSNR;VOORNAMEN;VOORVOEGSEL;ACHTERN
AAM;GEBOORTEDATUM;STRAAT;HUISNUMMER;HUISLETT
ER;HUISNR_AAND;HUISNR_TOEV;ADRES_LOCATIE;POST
CODE;WOONPLAATS;WOONGEMEENTE;GEMCODE;RMC_R
EG;VSO_PROFIEL_JAAR1;INSCHR_VLGNR_JAAR1;ONDER

WIJSCODE_JAAR1;ONDERWIJS_OMSCHRIJVING_JAAR1;L
EERWEG_JAAR1;NIVEAU_JAAR1;BRIN_JAAR1;NAAM_INST
ELLING_JAAR1;BRIN_VOLGNR_JAAR1;ONDERWIJSLOCATI

ECODE_JAAR1;IND_DIPLOMA_OPLEIDING_JAAR1;ONDER
WIJSAANBIEDERCODE_JAAR1; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR1; 
INSTELLING_EMAILADRES_JAAR1; 

INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR1;INSCHR_VLGNR_
JAAR2;ONDERWIJSCODE_JAAR2;ONDERWIJS_OMSCHRIJ
VING_JAAR2;LEERWEG_JAAR2;NIVEAU_JAAR2;BRIN_JAA
R2;NAAM_INSTELLING_JAAR2;ONDERWIJSLOCATIECODE
_JAAR2; ONDERWIJSAANBIEDERCODE_JAAR2; 
INSTELLING_AFDELING_FUNCTIE_JAAR2; 
INSTELLING_EMAILADRES_JAAR2; 

INSTELLING_TELEFOONNUMMER_JAAR2 
  

Bestandstype CSV 

Formaat CSV 

Karakterset UTF-8 

Kolomnaam J 

Scheidingsteken ; (Puntkomma) 

Tekstindicator " (Dubbele quotes) 

 

4.1.1.1 recordsoort levering 

 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Code ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 8 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Naam ontvanger  Aantal karakters: 
1 t/m 100 

Rapportagejaar  Aantal karakters: 

4 t/m 4 
 
Grenswaarden: 
1 t/m 9999 
 
Layout: 

EEJJ 

BSN_Onderwijsnumm
er 

 Aantal karakters: 
9 t/m 9 

Voornamen  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Voorvoegsel  Aantal karakters: 
1 t/m 10 

Achternaam  Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Geboortedatum  Aantal karakters: 
10 t/m 10 
 
Layout: 
YYYY-MM-DD, YYYY-MM-00, 
YYYY-00-00, 0000-00-00, 

0000-MM-00, 0000-00-DD 

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 
aanduiding 

 Aantal karakters: 
1 t/m 5 
 
Waardenlijst: 

• by - Bij locatie 
• to - Tegenover locatie 

Huisnummer 
toevoeging 

 Aantal karakters: 
1 t/m 2 

Adreslocatie  Aantal karakters: 

1 t/m 35 

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

Woonplaats  Aantal karakters: 
1 t/m 40 

Woongemeente  Aantal karakters: 
1 t/m 24 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Gemeentecode  Aantal karakters: 
4 t/m 4 

RMC_Regio  Aantal karakters: 

1 t/m 8 

VSO Profiel jaar 1 Alleen gevuld bij VSO. 
Het gegeven wordt gevuld met de 
omschrijving van de waarde uit de 
waardenlijst. 

Aantal karakters: 
1 t/m 70 
 
Waardenlijst: 

• 1 - Dagbesteding 

• 2 - Arbeidsmarkt 
• 3 - Vervolgonderwijs 

Inschrijvingsvolgnum
mer jaar 1 

 Aantal karakters: 
1 t/m 20 

Onderwijscode jaar 1 Voor PO worden de volgende waarden 
geleverd: 

• (regulier) basisonderwijs: BO 
• speciaal basisonderwijs: 

SBAO 
• speciaal onderwijs: 

○ SOCLUS1 

○ SOCLUS2 
○ SOCLUS3 
○ SOCLUS4 

• voortgezet speciaal 
onderwijs: 

○ VSOCLUS1 
○ VSOCLUS2 

○ VSOCLUS3 
○ VSOCLUS4 

  
Voor de andere sectoren wordt de 
opleidingscode geleverd. 

Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Omschrijving 
onderwijs jaar 1 

Voor PO worden de volgende waarden 
geleverd: 

• BO: Basisonderwijs 
• SBAO Speciaal Basisonderwijs 
• SOCLUS1: Speciaal Onderwijs 

Cluster 1 
• SOCLUS2: Speciaal Onderwijs 

Cluster 2 
• SOCLUS3: Speciaal Onderwijs 

Cluster 3 
• SOCLUS4: Speciaal Onderwijs 

Cluster 4 

• VSOCLUS1: Voortgezet 

Speciaal Onderwijs Cluster 1 
• VSOCLUS2: Voortgezet 

Speciaal Onderwijs Cluster 2 
• VSOCLUS3: Voortgezet 

Speciaal Onderwijs Cluster 3 
• VSOCLUS4: Voortgezet 

Speciaal Onderwijs Cluster 4 

 

Aantal karakters: 
1 t/m 225 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Voor de andere sectoren wordt de 
opleidingsnaam geleverd. 

Leerweg jaar 1 Alleen gevuld bij MBO. Aantal karakters: 

1 t/m 3 
 
Waardenlijst: 

• BOL - 
Beroepsopleidende 
leerweg 

• BBL - 

Beroepsbegeleidende 
leerweg 

• ODT - Overig onderwijs 
deeltijd (niet bekostigd) 

• OVO - Overig onderwijs 
(niet bekostigd) 

Niveau jaar 1  Aantal karakters: 
1 t/m 10 
 
Waardenlijst: 

• PO-BAO - 
Basisonderwijs 

• VO-PRO - 
Praktijkonderwijs 

• VO-VMBO-BB - 
Voorbereidend 
middelbaar 

beroepsonderwijs, 
basisberoepsgerichte 

leerweg 
• VO-VMBO-KB - 

Voorbereidend 
middelbaar 
beroepsonderwijs, 
kaderberoepsgerichte 

leerweg 
• VO-VMBO-GL - 

Voorbereidend 
middelbaar 
beroepsonderwijs, 
gemengde leerweg 

• VO-VMBO-TL - 

Voorbereidend 
middelbaar 

beroepsonderwijs, 
theoretische leerweg 

• VO-HAVO - Hoger 
algemeen voortgezet 
onderwijs 

• VO-VWO - 
Voorbereidend 
wetenschappelijk 
onderwijs 



 

  
Model : DUO_Leveringenboek Blad : 19 van 21 
Onderdeel : Programma van Levering Datum : 26-9-2022 

Betreft : Startset Jongeren in een kwetsbare positie t.b.v. 
gemeente, instelling en RMC-regio 

VersieMD : [2029] 

 
 
 

Versie Generatiescript: 1.1.0 
19 

Attribuut Documentatie Eigenschappen 

• VO-VBO - Overig 
voortgezet onderwijs 

• MBO-1 - MBO Assistent 
of Entree 

• MBO-2 - MBO 
Basisberoep 

• MBO-3 - MBO 
Vakopleiding 

• MBO-4 - MBO 

Middenkader/specialist 
• HBO-AD - HBO 

Associate Degree 
• HBO-BA - HBO Bachelor 
• HBO-MA - HBO Master 
• HBO-PM - HBO 

Postinitiele Master 
• HBO-O - HBO 

Ongedeeld 

• WO-BA - WO Bachelor 
• WO-MA - WO Master 
• WO-PM - WO 

Postinitiele Master 
• WO-O - WO Ongedeeld 

BRIN jaar 1  Aantal karakters: 
4 t/m 4 
 
Layout: 

nnaa 

Naam instelling jaar 1  Aantal karakters: 

1 t/m 100 

BRIN-volgnummer 
jaar 1 

Niet gevuld bij VAVO en MBO. Aantal karakters: 
2 t/m 2 
 
Layout: 

nn 

Onderwijslocatiecode 
jaar 1 

 Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnXnnn 

Indicatie diploma 
gehaald jaar 1  

  

OnderwijsAanbiederCo
de jaar 1 

 Aantal karakters: 
7 t/m 7 

 
Layout: 
nnnAnnn 

Instelling 
afdeling/functie jaar 1 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres 
jaar 1  

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 256 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Instelling 
telefoonnummer  jaar 
1  

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

Inschrijvingsvolgnum
mer jaar 2 

 Aantal karakters: 
1 t/m 20 

Onderwijscode jaar 2  Aantal karakters: 
1 t/m 8 

Omschrijving 

onderwijs jaar 2 

 Aantal karakters: 

1 t/m 225 

Leerweg jaar 2  Aantal karakters: 
1 t/m 3 
 
Waardenlijst: 

• BOL - 
Beroepsopleidende 
leerweg 

• BBL - 
Beroepsbegeleidende 
leerweg 

• ODT - Overig onderwijs 

deeltijd (niet bekostigd) 
• OVO - Overig onderwijs 

(niet bekostigd) 

Niveau jaar 2  Aantal karakters: 
1 t/m 10 

 

Waardenlijst: 
• MBO-1 - MBO Assistent 

of Entree 
• MBO-2 - MBO 

Basisberoep 

BRIN jaar 2  Aantal karakters: 
4 t/m 4 
 
Layout: 
nnaa 

Naam instelling jaar 2  Aantal karakters: 

1 t/m 100 

Onderwijslocatiecode 
jaar 2 

 Aantal karakters: 
7 t/m 7 
 
Layout: 

nnnXnnn 

OnderwijsAanbiederCo

de jaar 2 

 Aantal karakters: 

7 t/m 7 
 
Layout: 
nnnAnnn 

Instelling 
afdeling/functie jaar 2 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 200 

Instelling emailadres 
jaar 2 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 256 
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Attribuut Documentatie Eigenschappen 

Instelling 
telefoonnummer  jaar 
2 

Leeg Aantal karakters: 
1 t/m 22 

 


