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Aantal leerlingen 

 

 
 
 
 
 
 

  

Naam en definitie

naam: Aantal leerlingen

definitie: De indicator Aantal leerlingen toont het aantal leerlingen per onderwijssoort op 1 oktober. Dit geeft zicht op de omvang van de 

verschillende onderwijssoorten binnen uw swv. De onderwijssoorten zijn vmbo/havo/vwo, praktijkonderwijs (pro) en voortgezet 

speciaal onderwijs (vso). 

toelichting: Voor de leerlingen in vmbo/havo/vwo kunt u gebruik maken van een filter voor de onderwijssoort, leerweg vmbo en 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Voor de leerlingen in het vso wordt onderscheid gemaakt in leerlingen bekostigd door uw 

swv en leerlingen schoolgaand binnen uw swv. U kunt gebruik maken van een filter voor de zorgcategorie en residentiële 

plaatsing. De residentieel geplaatste leerlingen zijn leerlingen waar uw swv geen tlv voor heeft afgegeven.

berekeningswijze: Het aantal leerlingen is gebaseerd op de bekostigde leerlingen uit het Basisregister Onderwijs (BRON). Vavo leerlingen tellen net 

als in de beschikkingen voor de helft mee. 

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

vso

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D07. Vo leerwegen, pro, lwoo

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I14

onderwijssoort:
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Naam en definitie

naam: Absoluut verzuim

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.

Toelichting

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 VO swv wordt de volledige groep so en vso in die 

gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'. 

Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) 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: VO

vo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

scope: VO

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

definitie:

berekeningswijze:

onderwijssoort:
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Naam en definitie

naam: Deelnamepercentage

definitie:

De indicator Deelnamepercentage toont voor uw swv het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het praktijkonderwijs (pro), 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de 

bekostiging van uw swv gebaseerd is.

toelichting:
Voor vso leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door uw swv worden bekostigd. U kunt gebruik maken van een filter voor 

zorgcategorie.

Deelnamepercentage pro = aantal leerlingen pro / aantal leerlingen vo excl vso

Deelnamepercentage lwoo = aantal leerlingen lwoo / aantal leerlingen vo excl vso

Deelnamepercentage vso = aantal leerlingen vso / aantal leerlingen vo excl vso

Scope

onderwijssector: VO

pro

vso

scope: VO

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

D07. Vo leerwegen, pro, lwoo

D09. Vso aantallen, bekcat, rp, up

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I13

Type concept

databestand:

berekeningswijze:

onderwijssoort:
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Naam en definitie

naam: Gemiddelde verblijfsduur vso

definitie: De indicator Gemiddelde verblijfsduur vso  toont de gemiddelde verblijfsduur in jaren van uw vso leerlingen in het vso.

toelichting:
Let op: het betreft de gemiddelde verblijfsduur van al uw leerlingen die op dit moment in het vso zitten. Het is dus geen indicatie 

voor hoe lang leerlingen in totaal op het vso verblijven.

De gemiddelde verblijfsduur wordt gemeten als het aantal keer dat de leerling op 1 oktober ingeschreven heeft gestaan in het vso. 

Dit is 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 - vso

2015 - vso

2016 - havo

2017 - vso

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

Scope

onderwijssector: VO

onderwijssoort: vso

scope: VO

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D30. Gemiddelde verblijfsduur

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

berekeningswijze:
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Naam en definitie

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

onderwijssector: VO

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

Bron

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

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Kwaliteit en verantwoording

nummer: I15

Type concept

toelichting:
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Naam en definitie

naam: Instroom vanuit primair onderwijs

definitie:
De indicator Instroom vanuit primair onderwijs toont het percentage eerstejaarsleerlingen in het voortgezet onderwijs die afkomstig 

zijn uit het primair onderwijs, naar onderwijssoort in het po. 

Voor de leerlingen in het vso wordt uitgegaan van de leerlingen schoolgaand binnen uw swv. U kunt gebruik maken van een filter 

voor de onderwijssoort waarin de leerlingen instromen. 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 vso 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 dat op 1 oktober van het vorig schooljaar was 

ingeschreven binnen het primair onderwijs, dus exclusief de verhuizers of zittenblijvers. 

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

vso

uitzondering:
Let op: voor deze indicator wordt er voor de vso 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

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I16

Type concept

toelichting:

onderwijssoort:
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Naam en definitie

naam: Langdurig relatief verzuim

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.

Toelichting

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 VO swv wordt de volledige groep so en vso in die 

gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.  

Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) 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: VO

vo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

scope: VO

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

berekeningswijze:

onderwijssoort:

definitie:
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Naam en definitie

naam: Leerlingen in apc-gebieden

definitie:
De indicator Leerlingen in apc-gebieden toont het percentage leerlingen dat woont in een armoedeprobleemcumulatiegebied. Dit 

geeft zicht op het aantal achterstandsleerlingen binnen uw swv.

toelichting: De indicator is gebaseerd op de apc-indeling van 2009. Dit is dezelfde indeling die ook voor de bekostiging wordt gebruikt.

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D07. Vo leerwegen, pro, lwoo

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I12

Type concept

onderwijssoort:
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Naam en definitie

naam: Leerlingprognose

toelichting: Er wordt geen rekening gehouden met individueel beleid van scholen of samenwerkingsverbanden.

Het percentage is berekend ten opzichte van de laatst bekende telgegevens (zie bronvermelding peildatum). 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. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat de prognosegegevens zijn 

gebaseerd op beleidsaantallen.

Instellingen zijn de basis van de prognoses. Wanneer een instelling meerdere vestigingen heeft in verschillende 

samenwerkingsverbanden, worden de prognosecijfers naar rato over de samenwerkingsverbanden verdeeld op basis van de 

verhouding in leerlingaantallen op 1 oktober van het laatst bekende teljaar, voor vmbo/havo/vwo en pro apart.

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

scope: VO

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D26. Prognose vo

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

Type concept

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

berekeningswijze:

onderwijssoort:
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Naam en definitie

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: VO

vmbo/havo/vwo

pro

scope: VO

Bron

databron: Inspectie van het Onderwijs

leverancier: IvhO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Kwaliteit en verantwoording

nummer: I17

Type concept

onderwijssoort:
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Naam en definitie

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 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) in uw swv ten opzichte van 1 oktober daarvoor. Het betreft de vso leerlingen bekostigd door uw 

swv. 

toelichting: U kunt gebruik maken van een filter voor zorgcategorie.

Scope

onderwijssector: VO

onderwijssoort: vso

Bron

databron: DUO (peildatum 1 februari)

databestand: D10. 1 feb vso

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I18

Type concept
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Naam en definitie

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 vo excl vso)

Percentage cluster 2 = aantal cluster 2 lln wonend in het swv / (aantal leerlingen vo excl vso)

Scope

onderwijssector: VO

onderwijssoort: vso

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

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D12. Cl 1 en 2 vso

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingaantallen

nummer: I21

Type concept

berekeningswijze:
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Naam en definitie

naam: Relatief verzuim

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.

Toelichting

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 VO swv wordt de volledige groep so en vso in die 

gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.  

Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) 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: VO

vo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

scope: VO

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

berekeningswijze:

onderwijssoort:

definitie:
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Naam en definitie

naam: Schooladvies en plaatsing

toelichting:

Let op: deze indicator is gebaseerd op de leerlingen die twee jaar geleden in het vo zijn ingestroomd. 

Cohort:

Iedereen die afkomstig is uit het po en in het eerste leerjaar vo is ingestroomd.

Leerlingen worden geteld bij het swv waar zij bij hun instroom toe behoren. Voor de indeling wordt vervolgens gekeken naar waar 

zij twee jaar na hun instroomjaar terecht zijn gekomen. Vso leerlingen worden wel meegenomen, en worden vanwege de aard van 

de DSM geteld bij hun schoolgaande swv. Omdat er in het vso geen leerjaren zijn, wordt in plaats daarvan gekeken naar het 

verblijfsjaar.

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

scope: VO

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: Doorstroommonitor po-vo

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingstromen

Type concept

De indicator Schooladvies en plaatsing  toont de positie van leerlingen twee jaar nadat zij in het vo zijn ingestroomd, ten opzichte 

van het schooladvies van de po-school. Het is mogelijk een filter te gebruiken voor onderwijssoort in het vo, en of zij binnen uw 

berekeningswijze:

onderwijssoort:

definitie:
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Naam en definitie

naam: Toelaatbaarheidsverklaringen

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

afgewezen. 

toelichting:
U kunt gebruik maken van een filter voor de afgifteduur van de tlv’s. Dit is een decentrale indicator, wat inhoudt dat de gegevens 

door swv'en zelf worden opgegeven.

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. 

Scope

onderwijssector: VO

onderwijssoort: vso

Bron

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

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

nummer: I23

Type concept
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Naam en definitie

naam: Uitstroom naar vervolgonderwijs

definitie:

De indicator Uitstroom naar vervolgonderwijs toont het percentage leerlingen dat vanuit uw swv uitstroomt naar het mbo, hbo of 

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

ingestroomd in het vervolgonderwijs. 

Let op: voor deze indicator wordt er voor de vso leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet 

de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

U kunt gebruik maken van een filter voor de onderwijssoort van waaruit leerlingen uitstromen, voor leerlingen die uitstromen naar 

mbo kunt u gebruik maken van een filter voor mbo niveau.

Leerlingen die niet worden ingeschreven op een bekostigde instelling voor een vervolgopleiding zijn buiten beschouwing gelaten. 

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.

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

vso

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: Doorstroommonitor vo-vlg

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I22

Type concept

berekeningswijze:

onderwijssoort:

toelichting:



   
 

 

 Vensters Encyclopedie DPO 
 

Pagina 19 

Verplaatsingen naar mijn scholen 

 

 

  

Naam en definitie

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 vo is gebleven. U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en 

naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

berekeningswijze:
Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv, waarbij voor vso leerlingen 

wordt uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd worden. 

Scope

onderwijssector: VO

vmbo/havo/vwo

pro

vso

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D15. Vo verplaatsingen naar

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I19

Type concept

onderwijssoort:
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Verplaatsingen vanaf mijn scholen 

 
 

 

 
 

 
  

Naam en definitie

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 vo is gebleven. U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en 

naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

berekeningswijze:
Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv in het vorige schooljaar, 

waarbij voor vso leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd werden. 

Scope

onderwijssector: VO

onderwijssoort: vmbo/havo/vwo

scope: VO

Bron

databron: DUO (peildatum 1 oktober)

databestand: D16. Vo verplaatsingen vanaf

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Leerlingstromen

nummer: I20

Type concept
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Vrijstellingen 

 

Naam en definitie

naam: Vrijstellingen

De indicator Vrijstellingen  toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal vrijstellingen en vervangende leerplicht per schooljaar. Deze 

worden weergegeven per artikel op grond waarvan de vrijstelling of vervangende leerplicht 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.

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

'onbekend'.  

Het reformatorisch samenwerkingsverband (VO0001) 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: VO

vo

so en vso

geen onderwijs

onbekend

scope: VO

Bron

databron: DUO

databestand: D27. Verzuim en vrijstellingen

leverancier: DUO

Categorie en nummer

indicatorcategorie: Dekkend netwerk

Type concept

definitie:

onderwijssoort:

berekeningswijze:


