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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende voortijdig schoolverlaters
(VSV) vanaf 2007, welke afkomstig zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).”

2

Documentatierapport VSV V1

Versiegeschiedenis
Beschikbare microdatabestanden:
110811 VSV 2007V1
110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2007V1
110811 VSV 2008V1
110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2008V1
110811 VSV 2009V1
110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2009V1

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ identificeert een
persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe
onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de
microdatabestanden
•

‘110811 VSV 2007V1’,

•

‘110811 VSV 2008V1’,

•

‘110811 VSV 2009V1’.

Van alle personen die in de hier beschreven microdatabestanden met SRTNUM ‘R’
voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd.
Deze selectie kunt u vinden in de bestanden:
•

‘110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2007V1’,

•

‘110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2008V1’,

•

‘110811 GBA-selectiebestand 1995-2010 VSV 2009V1’.

Het complete GBA-bestand is in een apart documentatierapport beschreven. Voor
Remote Access en On-site gebruikers is het documentatierapport over de GBA te vinden
op \2-Metadata\GBA.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3
wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het
microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen
worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Bij het rapport zijn de volgende bijlagen beschikbaar:
•

‘110811 Bijlage 1 Frequentietellingen VSV 2007V1’,

•

‘110811 Bijlage 1 Frequentietellingen VSV 2008V1’,

•

‘110811 Bijlage 1 Frequentietellingen VSV 2009V1’.

In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en
laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld
verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang
kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Microdatabestanden
Een record in de microdatabestanden bevat informatie over een persoon in het (bekostigd)
onderwijs. Een persoon kan niet meerdere records in het microdatabestand hebben. Het
bestand bevat SRTNUM en RIN als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere
bestanden.
Populatieafbakening
Alle leerlingen en deelnemers in het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs
(vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo, inclusief examendeelnemers) en voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (vavo) die zowel eind september van het basisjaar als
eind september van het daaropvolgende jaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), met uitzondering van leerlingen in het
praktijkonderwijs en Engelse Stroom/Internationaal Baccalaureaat en het voortgezet
onderwijs aan speciale scholen.
Onderzoeksmethode
De gegevens over voortijdig schoolverlaters zijn gebaseerd op de directe door- en
uitstroom tussen twee opeenvolgende schooljaren (het basisjaar en het daaropvolgende
schooljaar). Leerlingen/deelnemers uit het basisjaar die het volgende schooljaar geen
onderwijs meer volgen én niet in het bezit zijn van een startkwalificatie worden als
voortijdig schoolverlaters gekwalificeerd. Alle andere leerlingen/deelnemers die tot de
doelpopulatie behoren, zijn niet-voortijdig schoolverlaters. Niet voortijdig schoolverlaters
omvatten dus zowel leerlingen/deelnemers die nog altijd onderwijs volgen, als
leerlingen/deelnemers die geen onderwijs meer volgen maar in het bezit zijn van een
startkwalificatie.
Een leerling heeft een startkwalificatie met ten minste een afgeronde havo- of vwoopleiding, of een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2). Deze startkwalificatie kan in het
verleden zijn behaald. Vaak wordt een leeftijdsgrens gehanteerd bij de definitie van een
voortijdig schoolverlater. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar.
De gegevens over leerlingen en diploma's zijn afkomstig uit verplichte elektronische
gegevensverstrekkingen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) door
onderwijsinstellingen bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I). Door de bestanden van twee opeenvolgende schooljaren te koppelen, kunnen de
voortijdig schoolverlaters en de niet-voortijdig schoolverlaters worden afgeleid.
Zie ook de korte onderzoeksbeschrijving: Voortijdig schoolverlaters.
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Begrip periode
De periode refereert aan het schooljaar waarin iemand al dan niet het (bekostigd)
onderwijs (met of zonder startkwalificatie) heeft verlaten. Bijvoorbeeld: VSV2009 gaat
over schooljaar 2009/'10. Dit beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2009 (schooljaar
2009/'10) onderwijs volgen en van wie is gekeken of zij op 1 oktober 2010 (schooljaar
2010/’11) nog altijd (bekostigd) onderwijs volgen of het onderwijs al dan niet met
startkwalificatie hebben verlaten.
Gegevens op Statline
De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel:
Voortijdig schoolverlaters naar onderwijssoort en leerjaar/niveau
Doorgaans wordt bij publicatie van VSV-aantallen een selectie gemaakt van de leerlingen
jonger dan 23 jaar. In het microdatabestand kan dit door een selectie te maken mbv de
variabele LEEFTIJD, dit betreft de leeftijd op het moment dat bepaald wordt of iemand
een VSV-er is of niet. Bijvoorbeeld voor het analysebestand VSV2009 betreft de
LEEFTIJD de leeftijd op 1 oktober 2010. Door de selectie te maken LEEFTIJD < 23,
worden de aantallen verkregen waarover gepubliceerd wordt. Op Statline zijn zowel de
aantallen van de VSV-ers < 23 jaar, als de totale groep weergegeven.

GBA-selectiebestand
Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle
personen die in het microdatabestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA.
De persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot 1 januari 2010. De
huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het
GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2010.
Zowel het microdatabestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk
SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de
gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan
het microdatabestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen
worden.
Om RIN-nummers toe te kennen aan het microdatabestand is gebruik gemaakt van de
meest recente versie van de GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen
aanwezig, daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het
GBA-selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot 1 januari 2010. Hierdoor kunnen
personen die na 31 december 2009 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden
teruggevonden in het GBA-selectiebestand.
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3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van de microdatabestanden
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.
Kwaliteitsaanduiding
De kolom ‘Kw’ geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment
waarop dit documentatierapport is opgesteld:
-

‘kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen’

1. ‘variabele is plausibel, gebruikt in publicaties’;
2. ‘variabele is plausibel en bevat voorlopige cijfers'.
3. ‘onbekend, naar de variabele is nog niet gekeken’.
Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met
kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische
databank van het CBS.

Nr Variabele & label
1 SRTNUM
Soort identificatiecode
2 RIN
Identificatienummer
3 GESLACHT
Geslacht
4 LEERJAARVO
Leerjaar
5 LEEFTIJD
Leeftijd op het moment dat bepaald
wordt of iemand een VSV-er is of niet
6 LEEFTIJDKLASSE
Leeftijd op het moment dat bepaald
wordt of iemand een VSV-er is of niet
in klassen
7 NIVEAUMBO
Niveau
8 ONDERWIJSSOORT
Vorm onderwijs leerling
9 ONDERWIJSSOORTVAVO
Vavo indeling
10 ONDERWIJSSOORTVO
Onderwijssoort
11 TYPEMBO
Type mbo
12 VSV2CAT
Wel/niet voortijdig schoolverlater

Kw
1

Format
Tekst

1

Lengte

Decimalen
1

0

Getal

9

0

1

Tekst

1

0

1

Tekst

1

0

1

Getal

3

0

1

Tekst

1

0

1

Tekst

1

0

1

Tekst

3

0

1

Tekst

1

0

1

Tekst

2

0

1

Tekst

1

0

1

Tekst

1

0
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Nr Variabele & label
13 VSV3CAT
Vsv-er of door in onderwijs of uit met
startkwalificatie

Kw
1

11

Format
Tekst

Lengte

Decimalen
1

0
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Toelichting op de variabelen
SRTNUM en RIN
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer
identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern
persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.
Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort
identificatiecode (SRTNUM) en identificatienummer (RIN), die samen het
burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is
teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records
hebben de waarde ‘R’ op SRTNUM gekregen.
De combinatie van SRTNUM ‘R’ en RIN identificeert een persoon.
Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor SRTNUM
‘R’ en SRTNUM ‘S’ worden aangenomen dat records met eenzelfde RIN-nummer
dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen probleem om records met
SRTNUM ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. Records met SRTNUM ‘R’ of ‘S’
kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde
waarden op SRTNUM en RIN: deze records hebben betrekking op dezelfde persoon. De
gebruiker kan met behulp van SRTNUM en RIN ook gegevens uit het GBAselectiebestand toevoegen aan het microdatabestand.
Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende
microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op
SRTNUM hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze situatie
kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA stond
ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval ook
een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen.
Onderwijssoort
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen het vwo, havo en het vmbo (inclusief
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)). Dit is exclusief de Engelse Stroom en
Internationaal Baccalaureaat.
Het voortgezet onderwijs aan speciale scholen en het praktijkonderwijs worden buiten
beschouwing gelaten. Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen de
beroepsopleidende leerweg (bol), de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de deelnemers
die alleen staan ingeschreven om examen te doen (extraneï).
Vanaf 2005/'06 is ook het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
meegenomen. Hieronder vallen de theoretische leerweg van het vmbo, havo en vwo
(inclusief de leerlingen met nul contacturen aan een ROC en de leerlingen die nog staan
ingeschreven aan een vo-school maar onderwijs volgen op het vavo, de zogenaamde
Rutte-leerlingen).
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Leeftijd en leeftijdklasse
Leeftijd eind september van het jaar volgend op de betreffende periode. De periode
refereert aan het schooljaar waarin iemand al dan niet het (bekostigd) onderwijs (met of
zonder startkwalificatie) heeft verlaten.
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Voorkomende waarden van de variabelen
In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun
betekenis opgesomd.
1 SRTNUM
Soort identificatiecode
R

RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)

2 RIN
Identificatienummer
3 GESLACHT
Geslacht
1
2

Onbekend
Mannen
Vrouwen

4 LEERJAARVO
Leerjaar
1
2
3
4
5
6

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6

5 LEEFTIJD
Leeftijd op het moment dat bepaald wordt of iemand een VSV-er is of niet
6 LEEFTIJDKLASSE
Leeftijdklasse op het moment dat bepaald wordt of iemand een VSV-er is of
niet
1
2
3
4
5
6

0 tot 15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 tot 23 jaar
23 jaar of ouder
Onbekend

7 NIVEAUMBO
Niveau
1
2
3
4

Assistentopleiding
Basisberoepsopleiding
Vakopleiding
Middenkader-/specialistenopleiding
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8 ONDERWIJSSOORT
Vorm onderwijs leerling
VE
VO
MBO

Voortgezet algemeen volwassenen educatie
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

9 ONDERWIJSSOORTVAVO
Vavo indeling
1
2
3
9

Vwo
Havo
Vmbo theoretische leerweg
Niet van toepassing

10 ONDERWIJSSOORTVO
Onderwijssoort
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vmbo-gt/havo/vwo
Vmbo/havo/vwo
Vmbo-basis/kaderberoeps
Vmbo-gemengd/theoretisch
Vmbo-basisberoeps
Vmbo-kaderberoeps
Vmbo-gemengd
Vmbo-theoretisch
Havo
Vwo
Vavo
Praktijkonderwijs
Vbo

11 TYPEMBO
Type mbo
1
2
3
4

Beroepsopleidende leerweg, voltijd (bol-vt)
Beroepsopleidende leerweg, deeltijd (bol-dt)
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Extraneï

12 VSV2CAT
Wel/niet voortijdig schoolverlater
0
1

Geen Voortijdig schoolverlater (vsv)
Voortijdig schoolverlater (vsv)

13 VSV3CAT
Vsv-er of door in onderwijs of uit met startkwalificatie
1
2
3

Voortijdig schoolverlater (vsv)
Niet vsv: door in onderwijs
Niet vsv: uit onderwijs met startkwal.
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