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Legio toepassingen  

• Effect eigenwoningbezit op arbeidsmarkt 

• Effect concurrentie onderwijs op CITO-scores 

• Effect kwaliteitsinformatie scholen op schoolkeuze 

• Kwaliteit kinderopvang 

 

• Sinds start SSB is remote acces onderzoek in enorme 
stroomversnelling geraakt 



Meer en beter arbeidsmarktonderzoek! 

• Meer data 
• Betere data, meer variabelen 
• Betere technieken 
• Snellere computers 



Waardevol onderzoek (1): koppelen data 

•  Samenhang regelingen op decentraal niveau 
 Bijv. onderzoek naar ‘social support shopping’ 

 Implementatie beleid gemeenten 

 Mogelijkheden tot koppelen gemeentedata 

     aan SSB!  

 

• Grenzen liggen niet bij onderzoek maar  

   bij draagvlak 

 

 

 

 



Waardevol onderzoek (2): Langetermijn 
effecten 



Waardevol onderzoek (3): scatters koopkracht 



Gebruik microdata kent echter ook nieuwe 
problemen!  



1.  Remote access  

•  Werken met microdata kan nu wel buiten CBS 

•  Maar werktijden gelimiteerd 

•  Plekken overbezet.. 

•  Vaste kosten hoog 

 

• Maar nu ook met token mogelijk! 



2. Hold-up problem 

• Eenmalige kosten bij investeren in nieuwe databestanden als 
aanvulling op SSB: opschonen, koppelen, valideren. 

• Voorbeelden: UWV premies, kwaliteitsgegevens scholen 

• CBS rekent kosten door aan eerste gebruiker.. 
 Echter: voordeel ook ten faveure van toekomstige gebruikers 

 

• In praktijk lijkt probleem vooralsnog beperkt 

• Zeker zolang als tijdsvoordeel sterk genoeg is 

• Maar risico neemt toe bij meer gebruik 



3. Replicatieprobleem 

• Repliceren steeds vaker eis voor publicatie 

• Hoge kosten van gebruik staat haaks op repliceerbaarheid 

• Eventueel vrijstelling aanvragen is soms mogelijk, maar hoe lang nog? 
(denk aan internationale journals) 

 

 

 



4. Hoge kosten 

• Alles heeft een prijs, maar wie zou het moeten betalen? 
• Huidige insteek: de gebruiker! 

• Kosten van een middelgroot project kunnen oplopen tot 25000 euro in 4 jaar 
• Kosten kunnen variëren over de tijd (moeilijk in te plannen) 
• Revisies kostbaar 
• Betaal je voor brede infrastructuur of alleen bestanden? 

• Aantrekkelijke gedachte om SSB te vermijden  
 

• Daar tegenover minder middelen: 
• Nauwelijks nog 1e geldstroom beschikbaar 
• Data voor studenten niet beschikbaar (wel onderdeel opleiding) 
• Ministeries willen antwoorden op vragen, niet meebetalen aan data-infrastructuur 
 



Wat hieraan te doen? 

• Parallel met open access-publishing model:  
• Abonnementen bladen werden onbetaalbaar, maatschappelijke baten komen 

niet tot wasdom (of verdringing andere uitgaven) 

• Daarom akkoorden tussen uni’s en uitgevers over dekking kosten om artikelen 
gratis te maken 

 

• Is dit ook mogelijk voor (deel van) kosten CBS?  
• ODISSEI? 

• Datagebruik duur, maatschappelijke baten vloeien verder dan onderzoeker 

 

 





Andere ideeën? 

• Meer zelf opschonen? (en vertrouwen op replicatievereisten journals) 

• Vrijkomen data voor derden pas na publicatie? 

•  .. 


