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Beschrijving

naam: Aantal leerlingen

definitie:

De indicator Aantal leerlingen toont de omvang van de verschillende onderwijssoorten binnen uw swv op 1 oktober. 

De onderwijssoorten zijn basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Voor de 

leerlingen in het so wordt onderscheid gemaakt in leerlingen bekostigd door uw swv en leerlingen schoolgaand 

binnen uw swv. 

toelichting:

Voor sbo leerlingen wordt uitgegaan van het schoolgaande swv, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is 

over welk swv de tlv heeft afgegeven in het geval van grensverkeer.

U kunt gebruik maken van een filter voor de zorgcategorie, de leeftijd en residentiële plaatsing.

berekeningswijze: Leerling telt mee als er op 1 oktober een geldige inschrijving is in de betreffende onderwijssoort.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao

sbo

so

uitzondering:

Voor so worden naast de leerlingen die door uw swv worden bekostigd, ook de leerlingen weergegeven die binnen 

uw swv naar school gaan.

Bron

databron: DUO (Peildatum 1 oktober)

databestand: D02. Bo en sbo aantallen

D03. So aantallen, bekcat, rp

leverancier: DUO

Relaties

relevant begrip: Bekostigd door swv

Bestuur

Databron

Leeftijdscategorie

Onderwijstype po

Peildatum

Residentiële plaatsing

Schoolgaand binnen swv

Schooljaar

Swv

Vestiging

Zorgcategorie

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I1

Type concept

type: Indicator
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Beschrijving

naam: Absoluut verzuim

definitie:

De indicator Absoluut verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met absoluut 

verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.

In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die 

gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.

Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken 

tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het 

vo- samenwerkingsverband getoond.

Absoluut verzuim totaal Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is 

(geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een 

onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.

Bij absoluut verzuim is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling zonder dat daarvoor vrijstelling is 

verleend of van rechtswege vrijstelling is ontstaan. Voor deze jongere moet de onderwijssoort ingevuld worden die het laatst werd gevolgd. Neemt u het gehele 

schooljaar in beschouwing (dus níét één peildatum) en tel alléén de unieke personen (dus níét het aantal incidenten).

Het gaat hier om: 

1. De groep potentiële ‘absoluut verzuimers’ van 5 tot en met 17 jaar die via BRP-BRON koppeling is geïdentificeerd en 

2. Waarop administratieve correcties zijn uitgevoerd. Het betreft het verwijderen van jongeren uit het bestand dat voortkomt uit de koppeling BRON-BRP:

- die een startkwalificatie hebben behaald

- die zijn overleden in het schooljaar

- die zijn verhuisd naar het buitenland

- die zijn verhuisd naar een andere gemeente

- die na verhuizing ingeschreven blijven op hun oude school

- die reeds een vrijstelling hebben

- die zijn ingeschreven in het niet bekostigd onderwijs (NBI)

- die in het buitenland zijn ingeschreven

- waarvan de inschrijving nog niet bekend was in leerplichtregistratie/ niet doorgegeven aan BRON

Na deze correcties resteren de absoluut verzuimers die nog teruggeleid moeten worden naar school.

Langer dan 3 maanden Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 

3 maanden niet was ingeschreven op een school.

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling het laatst ingeschreven was.

Langer dan 4 

aangesloten weken

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 

4 aaneengesloten weken niet was ingeschreven op een school.

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling het laatst ingeschreven was.

Weer ingeschreven Het aantal jongeren met absoluut verzuim dat weer ingeschreven is in het 

onderwijs.

Indien een leerling twee of meer keren absoluut verzuimer is geworden en weer is teruggeleid naar school, wordt deze leerling éénmaal opgegeven. 

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling laatst ingeschreven was, voordat deze absoluut verzuimer werd.

Berekeningswijze:

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder 

aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide 

samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij 

een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen 

onderwijs' en 'onbekend'.

Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk 

is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.

Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao en sbo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator
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Beschrijving

naam: Deelnamepercentage

definitie:

De indicator Deelnamepercentage toont voor uw swv het percentage leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs 

(sbo) en het speciaal onderwijs (so) gaat, ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van uw swv 

gebaseerd is (bao en sbo leerlingen). 

Voor sbo leerlingen wordt uitgegaan van het schoolgaande swv, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is 

over welk swv de tlv heeft afgegeven in het geval van grensverkeer. Voor so leerlingen wordt uitgegaan van het swv 

dat de tlv heeft afgegeven.

Voor de so leerlingen kunt u gebruik maken van een filter voor zorgcategorie.

Deelnamepercentage sbo = aantal leerlingen sbo / (aantal leerlingen bao + sbo)

Deelnamepercentage so = aantal leerlingen so / (aantal leerlingen bao + sbo)

Scope

onderwijssector: PO

sbo

so

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

D02. Bo en sbo aantallen

D03. So aantallen, bekcat, rp

leverancier: DUO

Relaties

Databron

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Zorgcategorie

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I2

Type concept

type: Indicator

berekeningswijze:

onderwijssoort:

databestand:

toelichting:

relevant begrip:
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Beschrijving

naam: Gemiddelde verblijfsduur sbo en so

definitie: De gemiddelde tijd die een leerling tot op heden in het sbo of so heeft doorgebracht, inclusief het huidige jaar.

toelichting:

Let op, dit is de gemiddelde verblijfsduur van alle leerlingen die op dit moment in het sbo of so zitten. Het is dus niet 

de gemiddelde tijd die een leerling in totaal doorbrengt in het sbo of so voordat deze doorstroomt naar het 

voortgezet onderwijs.

Aantal keer dat een leerling op 1 oktober ingeschreven heeft gestaan in de betreffende onderwijssoort, inclusief de 

huidige 1 oktober. Onderbrekingen tellen niet mee, de jaren voor een onderbreking wel. Het maakt niet uit of de 

leerling tussendoor van school of samenwerkingsverband is veranderd.

Bijvoorbeeld, een leerling met de volgende inschrijvingen

2014 - so

2015 - so

2016 - bao

2017 - so

heeft op 1 oktober 2017 een verblijfsduur in het so van 3 jaar.

Scope

onderwijssector: PO

sbo

so

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D30. Gemiddelde verblijfsduur

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator

berekeningswijze:

onderwijssoort:
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Beschrijving

naam: Geschillen

definitie:
De indicator Geschillen toont het aantal klachten, bezwaarschriften, beroepsprocedures en geschillen waarmee uw 

swv in een schooljaar te maken kreeg.

Bij een klacht gaat het om een formele klacht over het swv die is ingediend door ouder(s), school(bestuur) of een 

medewerker van het swv. Een ‘formele klacht’ is een klacht die ingediend is bij de Landelijke Klachtencommissie 

(LKC) of een vergelijkbaar orgaan.

Bij een bezwaarschrift gaat het om een formeel bezwaarschrift tegen een besluit over de toelaatbaarheid van een 

leerling. Dit bezwaarschrift is ingediend bij de bezwaaradviescommissie van het swv.

Een beroepsprocedure is een formeel beroep dat is ingesteld bij de rechtbank. Dit is na afwijzing van een bezwaar 

of geschil tegen een besluit over de toelaatbaarheid van een leerling.

Bij geschillen gaat het om geschillen die formeel aanhangig gemaakt zijn; er is een procedure bij de rechter gestart. 

(Let op: het gaat niet om beroepsprocedures. Een beroepsprocedure kan volgen op een geschil.)

berekeningswijze:
Het aantal opgegeven klachten en geschillen wordt afgezet tegen de grootte van uw swv. Het aantal klachten en 

geschillen wordt weergegeven in aantal per 1000 (duizend) leerlingen.

Scope

vergelijkingsgroep: Alle andere po samenwerkingsverbanden die ook de indicator hebben ingevuld.

Bron

databron: Decentraal: de gegevens worden ingevuld door samenwerkingsverbanden zelf.

Relaties

Databron

Schooljaar

Swv

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Kwaliteit en verantwoording

nummer: I4

Type concept

type: Decentrale indicator

toelichting:

relevant begrip:
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Beschrijving

naam: Gewichtenleerlingen

definitie:
De indicator Gewichtenleerlingen toont het percentage gewichtenleerlingen binnen uw swv. Een gewichtenleerling is 

een leerling waaraan een gewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders.

toelichting:
Het gaat om het totale percentage gewichtenleerlingen binnen uw swv, of op de scholenpagina het totale aantal 

gewichtenleerlingen op de school. Dit is iets anders dan de 6% drempel voor de berekening van het schoolgewicht!

Percentage lln gewicht 0,3 = aantal lln gewicht 0,3 / (aantal lln bao + sbo + so)

Percentage lln gewicht 1,2 = aantal lln gewicht 1,2 / (aantal lln bao + sbo + so)

Percentage lln gewicht totaal = (aantal lln gewicht 0,3 + aantal lln gewicht 1,2) / (aantal lln bao + sbo + so)

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D01. Bo gewichten en opp - po

leverancier: DUO

Relaties

Databron

Leerlinggewicht

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Vestiging

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I3

Type concept

type: Indicator

relevant begrip:

berekeningswijze:
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Beschrijving

naam: Langdurig relatief verzuim

definitie:

De indicator Langdurig relatief verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met 

langdurig relatief verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.

In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die 

gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.

Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken 

tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het 

vo- samenwerkingsverband getoond.

Een langdurig relatief verzuimer is een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt zonder dat er 

sprake is van vrijstelling van leerplicht. Het gaat hier om de leerlingen die de laatste vier weken voor de vakantie al ongeoorloofd verzuimden en bij aanvang van het 

schooljaar nog steeds langdurig relatief verzuimer waren. 

Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling ingeschreven staat.

(Langdurige) afwezigheid wegens ziekte niet meetellen, dit is geoorloofd verzuim.

Nieuwe gevallen daarna 

(toename)

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat er in de loop van het schooljaar 

bijgekomen is.

Langer dan 3 maanden Het aantal langdurig relatief verzuimers dat langer dan 3 maanden 

aaneensluitend thuiszit.

De periode van drie maanden kan ook al zijn gestart in het voorafgaande schooljaar.

Verhuisd (in geval van 

overlijden, hier 

meetellen)

Het aantal langdurig relatief verzuimers dat in het schooljaar naar een andere 

gemeente is verhuisd, terwijl zij nog langdurig relatief verzuimer waren.

Hierbij indien aan de orde ook leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die in het schooljaar - zijn overleden meetellen. Langdurig relatief verzuimers die zijn teruggeleid 

en pas daarna zijn verhuisd, meetellen als opgeloste langdurig relatief verzuimer.

Opgelost Het aantal langdurig relatief verzuimers dat in de loop van het schooljaar weer 

naar school is gegaan

Langdurig relatief verzuimers die zijn verhuisd of 18 jaar zijn geworden terwijl ze nog thuiszaten, hier niet meetellen.

Actueel aantal langdurig 

relatief verzuimers (niet 

opgelost)

Niet in te vullen, wordt berekend uit voorgaande gegevens. Het aantal langdurig relatief verzuimers bij aanvang van het schooljaar wordt vermeerderd met het aantal nieuwe gevallen en verminderd met het aantal opgeloste 

gevallen en het aantal gevallen waarbij de leerling 18 jaar is geworden of naar een andere gemeente is verhuisd.

Bij aanvang schooljaar 

(per 1 september)

Het aantal langdurig relatief verzuimers bij aanvang van het schooljaar

berekeningswijze:

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder 

aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide 

samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij 

een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen 

onderwijs' en 'onbekend'.

Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk 

is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.

Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao en sbo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator
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Beschrijving

naam: Leerlingprognose

definitie:
De indicator Leerlingprognose  toont het percentage leerlingen dat er de komende jaren meer of minder verwacht 

wordt.

toelichting:

De prognosegrafieken zijn gebaseerd op de prognoses die door DUO worden gepubliceerd en houden onder andere 

rekening met de bevolkingsprognose en de referentieraming van OCW. Er wordt geen rekening gehouden met 

individueel beleid van scholen of samenwerkingsverbanden.

berekeningswijze:

Het percentage is berekend ten opzichte van de laatst bekende telgegevens (zie bronvermelding peildatum). In het 

tabblad Trend zijn ook aantallen uit voorgaande jaren opgenomen, dit zijn de leerlingaantallen van de 

schoolvestigingen die op de laatst bekende teldatum bij uw swv horen.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D25. Prognose po

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

Type concept

type: Indicator

onderwijssoort:
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Beschrijving

naam: Oordeel Inspectie

definitie:

De indicator Oordeel Inspectie toont het percentage scholen binnen uw swv dat een basisarrangement, aangepast-

zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs. Vanaf de 

detailpagina Scholen kunt u via een link direct naar het betreffende rapport op de pagina van de Inspectie navigeren.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

Bron

databron: Inspectie van het Onderwijs

leverancier: IvhO

Relaties

Arrangement

Databron

Inspectie oordeel

Onderwijstype po

Swv

Vestiging

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Kwaliteit en verantwoording

nummer: I7

Type concept

type: Indicator

Beschrijving

naam: Peildatum 1 februari

definitie:

De indicator Peildatum 1 februari toont het verschil tussen het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven 

op het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) in uw swv ten opzichte van 1 oktober daarvoor. 

Voor so leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door uw swv worden bekostigd. U kunt voor het so gebruik 

maken van een filter voor leeftijd en zorgcategorie.

toelichting: Deze informatie vindt u ook terug in de Kijkdoos.

Bron

databron: DUO (peildatum 1 februari)

D05. 1 feb so

D06. 1 feb sbo

leverancier: DUO

Relaties

Databron

Leeftijdscategorie

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Zorgcategorie

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I8

Type concept

type: Indicator

databestand:

relevant begrip:

onderwijssoort:

relevant begrip:
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Beschrijving

naam: Peildatum 1 februari

definitie:

De indicator Peildatum 1 februari toont het verschil tussen het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven 

op het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) in uw swv ten opzichte van 1 oktober daarvoor. 

Voor so leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door uw swv worden bekostigd. U kunt voor het so gebruik 

maken van een filter voor leeftijd en zorgcategorie.

toelichting: Deze informatie vindt u ook terug in de Kijkdoos.

Bron

databron: DUO (peildatum 1 februari)

D05. 1 feb so

D06. 1 feb sbo

leverancier: DUO

Relaties

Databron

Leeftijdscategorie

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Zorgcategorie

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I8

Type concept

type: Indicator

databestand:

relevant begrip:
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Beschrijving

naam: Percentage leerlingen cluster 1 en 2

definitie:
De indicator Percentage leerlingen cluster 1 en 2 toont het percentage leerlingen dat woont in de regio van uw swv 

en is ingeschreven bij een instelling voor cluster 1 of 2 onderwijs. 

toelichting:

Leerlingen in cluster 1 en 2 vallen niet onder verantwoordelijkheid van een swv, ze worden voor deze indicator 

ingedeeld op basis van hun 4-cijferige woonpostcode met behulp van de geldende regio-indeling. Dit houdt in dat 

het landelijke reformatorische swv geen waarden heeft op deze indicator.

Percentage cluster 1 = aantal cluster 1 lln wonend in het swv / (aantal leerlingen bao + sbo)

Percentage cluster 2 = aantal cluster 2 lln wonend in het swv / (aantal leerlingen bao + sbo)

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: so

uitzondering: Leerlingen in cluster 1 en 2 vallen niet onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D11. Cl 1 en 2 so

leverancier: DUO

Relaties

Cluster 1 en 2

Databron

Peildatum

Schooljaar

Swv

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I9

Type concept

type: Indicator

relevant begrip:

berekeningswijze:
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Beschrijving

naam: Percentage leerlingen met opp

definitie: De indicator Percentage leerlingen met opp  toont het percentage bao-leerlingen met een ontwikkelperspectief (opp).

toelichting: Het gaat om de leerlingen van wie het opp is geregistreerd in BRON. 

Percentage leerlingen met opp = Aantal leerlingen met opp / aantal bao leerlingen

De historiegrafiek gaat niet verder terug dan 2015, omdat er geen eerdere registratie van opp mogelijk was.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D01. Bo gewichten en opp - po

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator

berekeningswijze:
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Beschrijving

naam: Relatief verzuim

definitie:

De indicator Relatief verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met relatief 

verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.

In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die 

gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.

Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken 

tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het 

vo- samenwerkingsverband getoond.

Het ongeoorloofd verzuim van een ingeschreven leerling waarvan het schoolhoofd verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te weten verzuim van meer 

dan 16 uren gedurende een periode van vier lesweken. Meerdere gevallen bij één leerling dienen hier éénmaal opgegeven te worden. Vermelden bij de onderwijssoort 

waar de leerling ingeschreven staat.

Hierbij ook het luxeverzuim van meer dan 16 uur in vier lesweken meetellen. Signaalverzuim en beginnend verzuim van minder dan 16 uur in vier weken hier niet 

meetellen.

Het ongeoorloofd verzuim van een ingeschreven leerling waarvan het schoolhoofd verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te weten verzuim van meer 

dan 16 uren gedurende een periode van vier lesweken. Meerdere gevallen bij één leerling dienen hier éénmaal opgegeven te worden. Vermelden bij de onderwijssoort 

waar de leerling ingeschreven staat.

Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd en waarbij het eigen belang (vaak ten 

behoeve van een vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op het schoolbezoek. Indien een leerling meerdere keren luxe verzuim heeft gepleegd, wordt 

deze leerling eenmaal meegeteld. Ook de leerlingen meetellen waarbij het luxe verzuim minder dan 16 uur in vier weken telde.

Berekeningswijze:

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder 

aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide 

samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij 

een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen 

onderwijs' en 'onbekend'.

Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk 

is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.

Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao en sbo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator
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Schooladvies en plaatsing 

 

 

  

Beschrijving

naam: Schooladvies en plaatsing

De indicator Schooladvies en plaatsing  toont de positie in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten 

opzichte van het schooladvies van de po-school. Het is mogelijk een filter te gebruiken voor onderwijssoort in het po, 

en voor welk schooladvies de leerling heeft mee gekregen. Voor de leerlingen zonder advies (onbekend of niet 

mogelijk) is het mogelijk onderscheid te maken naar de onderwijssoort in het vo.

Let op: omdat er wordt uitgegaan van alle leerlingen die uit het primair onderwijs zijn uitgestroomd, komen in de 

categorie ‘niet meer in het onderwijs’ ook leerlingen voor die bijvoorbeeld naar het buitenland zijn verhuisd of nu 

privé onderwijs volgen.

toelichting:

Iedereen die op T in het bao of sbo zat

en op T+1, T+2 en T+3 niet in het po zat,

en die in het meest recente teljaar voor de eerste keer in leerjaar 3 zit.

Als een leerling naar verwachting in leerjaar 3 had moeten zitten, maar nog in leerjaar 1 of 2 is ingeschreven, wordt 

deze buiten het cohort gehouden.

Als een leerling naar verwachting in leerjaar 3 had moeten zitten, maar niet in het vo is ingeschreven, valt deze in 

de categorie 'niet meer in het onderwijs'.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: Doorstroommonitor po-vo

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingstromen

Type concept

type: Indicator

berekeningswijze:

onderwijssoort:

definitie:
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Toelaatbaarheidsverklaringen 

 

 

  

Beschrijving

naam: Toelaatbaarheidsverklaringen

definitie:

De indicator Tlv toont van de toelaatbaarheidsverklaringen die bij het swv zijn aangevraagd het percentage dat is 

toegekend of afgewezen. Dit wordt apart getoond voor sbo en so. U kunt gebruik maken van een filter voor de 

afgifteduur van de tlv’s. 

toelichting:
Aangezien deze informatie afkomstig is van swv'en zelf en niet uit een centrale databron, gaat het voor sbo leerlingen 

in dit geval wél om de tlv die door het swv is afgegeven, en niet om het swv waar de sbo leerling naar school gaat.

berekeningswijze:
Als u filtert, worden de percentages berekend over het aantal aangevraagde tlv’s van die afgifteduur, niet over het 

totaal zoals bij andere indicatoren. 

Bron

databron: Decentraal: de gegevens worden ingevuld door samenwerkingsverbanden zelf.

leverancier: DUO

Relaties

Afgifteduur tlv

Databron

Onderwijstype po

Schooljaar

Status tlv

Swv

Toelaatbaarheidsverklaring

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

nummer: I11

Type concept

type: Decentrale indicator

relevant begrip:
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Beschrijving

naam: Uitstroom naar voortgezet onderwijs

definitie:
De indicator Uitstroom naar voortgezet onderwijs toont het percentage leerlingen dat vanuit uw swv uitstroomt naar 

het vmbo/havo/vwo, pro of vso.

Voor so leerlingen wordt uitgegaan van leerlingen die binnen uw swv schoolgaand waren, u kunt gebruik maken van 

een filter voor de zorgcategorie. Voor leerlingen die uitstromen naar vmbo kunt u gebruik maken van filters voor 

leerwegen en lwoo, voor leerlingen die uitstromen naar vso kunt u gebruik maken van filters voor de zorgcategorie en 

uitstroomprofielen. In de gevallen dat er - bijvoorbeeld door filtering - een groep ontstaat van minder dan vijf 

leerlingen, wordt de bijbehorende balk in de grafiek verborgen. In de tooltip komt de aanduiding <5 te staan.

Let op: voor deze indicator wordt er voor de so leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school 

gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

berekeningswijze:

Het percentage is berekend op basis van het aantal leerlingen binnen uw swv van het vorige schooljaar dat inmiddels 

is ingestroomd in het vo, leerlingen die niet worden ingeschreven op een bekostigde vo instelling zijn buiten 

beschouwing gelaten. Voor beide schooljaren wordt gekeken naar de populatie op 1 oktober.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

so

uitzondering:
Let op: voor deze indicator wordt er voor de so leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school 

gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: Doorstroommonitor po-vo

leverancier: DUO

Relaties

Databron

Onderwijstype po

Onderwijstype vo

Peildatum

Schooljaar

Swv

Uitstroomprofiel

Vestiging

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I10

Type concept

type: Indicator

toelichting:

onderwijssoort:

relevant begrip:
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Verplaatsingen naar mijn scholen 

 
 

  

Beschrijving

naam: Verplaatsingen naar mijn scholen

definitie:
De indicator Verplaatsingen naar mijn scholen toont per onderwijssoort het percentage leerlingen dat ten opzichte 

van vorig schooljaar van school is veranderd, maar binnen het po is gebleven.

toelichting: U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

berekeningswijze:

Voor beide schooljaren wordt gekeken naar de populatie op 1 oktober. Het percentage is berekend op basis van het 

totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv, waarbij voor so leerlingen wordt uitgegaan van de 

leerlingen die binnen uw swv bekostigd worden.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

so

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D13. Po verplaatsingen naar

leverancier: DUO

Relaties

Binnen of buiten swv

Databron

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Vestiging

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I5

Type concept

type: Indicator

onderwijssoort:

relevant begrip:
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Verplaatsingen vanaf mijn scholen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving

naam: Verplaatsingen vanaf mijn scholen

definitie:
De indicator Verplaatsingen vanaf mijn scholen toont voor het vorig schooljaar per onderwijssoort het percentage 

leerlingen dat inmiddels van school is veranderd maar binnen het po is gebleven.

toelichting: U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

berekeningswijze:

Voor beide schooljaren wordt gekeken naar de populatie op 1 oktober. Het percentage is berekend op basis van het 

totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv in het vorige schooljaar, waarbij voor so leerlingen wordt 

uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd werden.

Scope

onderwijssector: PO

bao

sbo

so

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D14. Po verplaatsingen vanaf

leverancier: DUO

Relaties

Binnen of buiten swv

Databron

Onderwijstype po

Peildatum

Schooljaar

Swv

Vestiging

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I6

Type concept

type: Indicator

relevant begrip:

onderwijssoort:
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Beschrijving

naam: Vrijstellingen

definitie:

De indicator Vrijstellingen toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal vrijstellingen per schooljaar. 

De vrijstellingen worden weergegeven per artikel op grond waarvan de vrijstelling is verleend.

In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die 

gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.

Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken 

tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het 

vo- samenwerkingsverband getoond.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'. 

De gemeente telt alle jongeren:

- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en 

- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'. 

De gemeente telt alle jongeren:

- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en 

- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'. 

De gemeente telt alle jongeren:

- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en 

- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen. De gemeente telt alle jongeren: 

- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en 

- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Vrijstellingen artikel 5 

onder a

Het aantal jongeren met een vrijstelling omdat zij op lichamelijke of psychische 

gronden ongeschikt zijn om op een school te worden ingeschreven.

Vrijstellingen artikel 5 

onder b

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van bezwaren tegen de richting 

van de scholen binnen redelijke afstand van de woning.

Vrijstellingen artikel 5 

onder c

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van het ingeschreven zijn bij een 

onderwijsinstelling buiten Nederland en het geregeld bezoeken daarvan.

Vrijstellingen artikel 15 Het aantal kwalificatieplichtige jongeren dat een vrijstelling heeft gekregen 

vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij is aangetoond dat de jongere op 

andere wijze voldoende onderwijs geniet.

berekeningswijze:

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder 

aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide 

samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij 

een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen 

onderwijs' en 'onbekend'.

Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk 

is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.

Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Scope

onderwijssector: PO

onderwijssoort: bao en sbo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Publicatie

scope: po

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

type: Indicator
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