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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever 

op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. 

Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam 

onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en Dienst Uitvoering Onderwijs, betreffende 

Nationaal Cohort Onderzoek.” 

Engelse versie 

“Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

NCO bestanden.  

De in deze documentatie beschreven microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het 

NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden 

(SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) 

van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.  

Gebruik van de bestanden 

Voor de NCO bestanden is een tool ontwikkeld waarin op eenvoudige wijze bestanden 

gekoppeld kunnen worden en ook longitudinale bestanden kunnen worden samengesteld. In 

de tool kan gekozen worden voor het aanmaken van een bestand, maar ook alleen een SPSS 

syntax. Onderzoekers kunnen indien gewenst de syntax zelf aanpassen.  

De NCO tool is beschikbaar via Remote Access (RA), de “Handleiding NCOTool.pdf” is voor RA 

gebruikers beschikbaar in de map K:\Utilities\Toelichtingen\NCO en in de map 

G:\MAATWERK\NCO. 

Beschikbare bestanden 

Type bestand Beschikbaar  

Primair onderwijs startcohort (NCOPORUG) Vanaf 2010 

Primair onderwijs uitstroomcohort (NCOPOUITRUG) Vanaf 2010 

Voortgezet onderwijs startcohort (NCOVORUG) Vanaf 2007 

Deelname en toetsgegevens primair onderwijs (NCOPO) Vanaf 2010 

Deelname en toetsgegevens voortgezet onderwijs (NCOVO) Vanaf 2007 

Speciaal onderwijs (NCOSO) Vanaf 2008 

Volwassenenonderwijs NCOVAVO) Vanaf 2008 

Middelbaar beroepsonderwijs (NCOMBO) Vanaf 2008 

Hoger beroepsonderwijs (NCOHBO) Vanaf 2008 

Wetenschappelijk onderwijs (NCOWO) Vanaf 2008 

Stabiele achtergrondgegevens (NCOACHTERGRONDSTABIEL) Cumulatief bestand 

Variabele achtergrondgegevens (NCOACHTERGRONDVARIABEL) Vanaf 2007 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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Planning updates 

Actualisaties vinden elk jaar in september plaats. 

 De cohortbestanden worden in september aangevuld met zij-instromers. Voor het PO-

cohort geldt dat het daarbij gaat om zeven jaren waarin leerlingen het cohort kunnen 

instromen. Samen met het jaar waarin het cohort start is dat acht jaar, de nominale duur 

van het basisonderwijs. Voor het VO gaat het om het jaar waarin het cohort start plus vijf 

jaren waarin leerlingen het cohort kunnen instromen. Samen zes jaar, de nominale duur 

van het vwo.  

 Voor de deelnamegegevens zijn de cijfers van het laatste jaar voorlopig. In september 

worden die bijgesteld van voorlopig naar definitief en worden nieuwe voorlopige cijfers 

toegevoegd.  

 Voor de examengegevens worden nieuwe definitieve cijfers toegevoegd.  

 De stabiele achtergrondkenmerken worden aangevuld met gegevens van nieuwe cohorten 

en van zij-instromers.  

 Voor de variabele achtergrondkenmerken worden in september de gegevens bijgesteld 

van VRL0 naar VRL1, die van VRL 1 naar VRL2 en die van VRL2 naar definitief (DEF). Ook 

worden nieuwe voorlopige cijfers (VRL0) toegevoegd. 
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Bestandsopbouw en toelichting 

Cohorten 

Primair onderwijs startcohort (NCOPORUG) 

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs 

 

Bestandsindeling NCOPORUG 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS 
 

A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON 
 

A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  STARTJAAR 
 

F4 
  Schooljaar waarin leerling is ingestroomd in cohort   

Toelichting:  

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald jaar in het eerste jaar 

van het primair onderwijs zitten, jaarlijks aangevuld met de zij-instromers. De bestanden zijn 

bedoeld als ruggengraat en bevatten alleen de koppelsleutel (RINPERSOON en RINSPERSOONS) 

en het schooljaar waarin de leerling het cohort is ingestroomd. Leerlingen komen in meerdere 

cohorten voor als zij zijn blijven zitten of als zij versnellen. Blijven zij in groep 1 zitten dan is het 

startjaar in beide cohorten gelijk aan het geselecteerde cohort. In alle andere situaties geldt 

dat in het cohort waarin ze gestart zijn, het startjaar overeenkomt met het cohortjaar, en dat 

ze in het cohort waarin ze instromen een later startjaar hebben.  

Op basis van het startjaar kunnen de leerlingen geselecteerd worden die oorspronkelijk in het 

betreffende cohort zijn gestart. Doordat de zij-instromers ook zijn opgenomen kan door 

koppeling met de onderwijskenmerken een dwarsdoorsnede gegeven worden van alle 

leerlingen in een bepaald leerjaar en schooljaar.  

Primair onderwijs uitstroomcohort (NCOPOUITRUG) 

Leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. 

 

Bestandsindeling NCOPOUITRUG 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS 
 

A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON 
 

A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

Toelichting:  

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald jaar in groep acht van 

het primair onderwijs zitten. De bestanden bevatten alleen een koppelsleutel (RINPERSOON en 

RINSPERSOONS) en zijn specifiek bedoeld voor analyses naar de overgang van het primair 

onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De informatie over het primair onderwijs is vanaf 

2010 beschikbaar. Dit betekent dat de leerlingen die in dat schooljaar gestart zijn, in 2018 naar 

het voortgezet onderwijs gaan. Analyses naar de overgang primair onderwijs en voortgezet 
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onderwijs zijn op basis van de huidige PO startcohorten dus nog niet mogelijk. Vandaar dat de 

uitstroomcohorten zijn samengesteld.  

Als gesproken wordt over uitstroom worden de leerlingen in groep 8 bedoeld. Het kan 

voorkomen dat leerlingen in groep 8 blijven zitten. In dat geval stromen ze niet uit naar het 

voortgezet onderwijs, en zijn ze niet in het volgend jaar in het voortgezet onderwijs terug te 

vinden, maar pas het jaar daarop. Omdat ze groep 8 twee keer doen, maken ze ook deel uit 

van twee uitstroomcohorten.  

Voortgezet onderwijs startcohort (NCOVORUG) 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs 

 

Bestandindeling  NCOVORUG 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1 
 

 
Soort rinpersoon   

2 
 

RINPERSOON 
 

A9 
 

 
Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3 
 

STARTJAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling is ingestroomd in cohort   

4 
 

VMBOB 
 

A1 
 

 
Of leerling een vmbo-b-diploma behaald heeft   

5 
 

VMBOB_JAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling een vmbo-b-diploma behaald heeft   

6 
 

VMBOK 
 

A1 
 

 
Of leerling een vmbo-k-diploma behaald heeft   

7 
 

VMBOK_JAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling een vmbo-k-diploma behaald heeft   

8 
 

VMBOGT 
 

A1 
 

 
Of leerling een vmbo-g/t-diploma behaald heeft   

9 
 

VMBOGT_JAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling een vmbo-g/t-diploma behaald heeft   

10 
 

HAVO 
 

A1 
 

 
Of leerling een havo-diploma behaald heeft   

11 
 

HAVO_JAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling een havo-diploma behaald heeft   

12 
 

VWO 
 

A1 
 

 
Of leerling een vwo-diploma behaald heeft   

13 
 

VWO_JAAR 
 

F4 
 

 
Schooljaar waarin leerling een vwo-diploma behaald heeft   

Toelichting:  

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald jaar in het eerste jaar 

van het voortgezet onderwijs zitten, jaarlijks aangevuld met de zij-instromers. De bestanden 

zijn bedoeld als ruggengraat en bevatten de koppelsleutel (RINPERSOON en RINSPERSOONS) 

en het schooljaar waarin de leerling het cohort is ingestroomd.  

Daarnaast bevatten deze VO startcohorten voor elke schoolsoort een diplomavariabele en een 

variabele voor het jaar waarin de leerling dat diploma heeft behaald. Voor leerlingen die na 

het behalen van hun diploma een nog opleiding in het voortgezet onderwijs zijn gaan doen, en 
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ook daar een diploma voor behalen, is voor beide opleidingen aangegeven dat er een diploma 

is behaald en wordt ook het jaar waarin dat diploma is behaald weergegeven. 

Deze leerlingen die nog een opleiding in het voortgezet onderwijs doen, komen in meerdere 

cohorten voor. Dit geldt ook voor de leerlingen die blijven zitten of versnellen. Blijven zij in 

leerjaar 1 zitten, dan is het startjaar in beide cohorten gelijk aan het geselecteerde cohort. In 

alle andere situaties geldt dat in het cohort waarin ze gestart zijn het startjaar overeenkomt 

met het cohortjaar, en dat ze in het cohort waarin ze instromen een later startjaar hebben.  

Op basis van het startjaar kunnen de leerlingen geselecteerd worden die oorspronkelijk in het 

betreffende cohort zijn gestart. Doordat de zij-instromers ook zijn opgenomen, kan door 

koppeling met de onderwijskenmerken een dwarsdoorsnede gegeven worden van alle 

leerlingen in een bepaald leerjaar en schooljaar.  

Onderwijsgegevens 

Primair onderwijs (NCOPO)  

Inschrijvings- en toetsgegevens van alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs op 

persoonsniveau 

 

Bestandsnaam: NCOPODEF of NCOPOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  WPOADVIESVO  A2 
  Advies over het te volgen aansluitend voortgezet onderwijs   

4  WPOBRIN_versleuteld  A4 
  Code van de onderwijsinstelling voor het (speciaal) 

basisonderwijs_versleuteld 
  

5  WPOBRINVEST  A2 
  Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling 

het (speciaal) basisonderwijs volgt 
  

6  WPOCODEEINDTOETS  A2 
  Het soort eindtoets dat de leerling in het (speciaal) basisonderwijs 

heeft afgelegd. 
  

7  WPOGEWICHT  A4 
  Het gewicht van een leerling in het basisonderwijs volgens de 

gewichtenregeling. 
  

8  WPOLEERJAAR  A2 
  Het leerjaar in het (speciaal) basisonderwijs waarin de 

betreffende leerling zit. 
  

9  WPOTYPEPO  A3 
  Het soort primair onderwijs dat de leerling in het (speciaal) 

basisonderwijs volgt. 
  

10  WPOUITSLAGEINDTOETS  A3 
  De standaardscore op de door de leerling afgelegde eindtoets in 

het (speciaal) basisonderwijs. 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

11  CITOPERCENTIELTAAL  F3 
  Percentielscore taal op de CITO-toets   

12  CITOPERCENTIELREKENENWISKUNDE  F3 
  Percentielscore rekenen op de CITO-toets   

Toelichting:  

De PO-bestanden bevatten de gegevens van leerlingen die in minimaal een van de PO-

cohorten voorkomen. De cohorten vormen de ruggengraat van het NCO waar op basis van de 

koppelsleutel (RINPERSOON en RINSPERSOONS) de inschrijvings- en toetsgegevens van 

leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs aan gekoppeld kunnen worden.  

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de toetsgegevens. De 

NCOPODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvings- en toetsgegevens, het 

NCOPOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens en geen toetsgegevens. 

Als een leerling in jaar JJJJ is gestart in het primair onderwijs, dan zijn de inschrijvings- en 

deelnamegegevens ook vanaf dat jaar beschikbaar. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\INSCHRWPOTAB en CITOTAB.  

Voortgezet onderwijs (NCOVO) 

Inschrijvings- en examengegevens van alle vo-leerlingen op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling: NCOVODEF en NCOVOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  BRIN_versl  A4 
  Administratienummer owi_versleuteld   

4  VOBRINVEST  A2 
  Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling 

in het voortgezet onderwijs ingeschreven staat. 
  

5  ONDERWIJSSOORTVO  A2 
  Onderwijssoort   

6  VOLEERJAAR  A1 
  Het leerjaar in het voortgezet onderwijs waarin de betreffende 

leerling zit. 
  

7  ILTCODE  A4 
  Ilt-code   

8  SECTORVO  A1 
  Vmbo-sector   

9  PROFIELVO  A2 
  Profiel binnen havo/vwo   

10  EXAMUITSLAGVO  A1 
  De uitslag van het examen van een leerling in het voortgezet 

onderwijs. 
  

     

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inschrwpotab-inschrijvingen-in-het-basisonderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/citotab-kenmerken-deelnemers-eindtoets-basisonderwijs
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

11  BRINEXAMVO_versl  A4 
  Code van de onderwijsinstelling waar de leerling in het voortgezet 

onderwijs het examen heeft afgelegd._versleuteld 
  

12  BRINVESTEXAMVO  A2 
  Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling 

in het voortgezet onderwijs het examen heeft afgelegd. 
  

13  ONDERWIJSSOORTVODIPL  A2 
  Onderwijssoort van het diploma   

14  SECTORVODIPL  A1 
  Vmbo-sector van het diploma   

15  PROFIELVODIPL  A2 
  Profiel binnen havo/vwo van het diploma   

16  CEGEM  F2.1 
  Gemiddelde CE-cijfer   

17  SEGEM  F2.1 
  Gemiddelde SE-cijfer   

18  CYFLYSTGEM  F2.1 
  Gemiddelde cijferlijst   

19  NL_SE  F2.1 
  Nederlands, cijfer schoolexamen   

20  NL_CE  F2.1 
  Nederlands, cijfer centraal schriftelijk examen   

21  ENG_SE  F2.1 
  Engels, cijfer schoolexamen   

22  ENG_CE  F2.1 
  Engels, cijfer centraal schriftelijk examen   

23  DUI_SE  F2.1 
  Duits, cijfer schoolexamen   

24  DUI_CE  F2.1 
  Duits, cijfer centraal schriftelijk examen   

25  FR_SE  F2.1 
  Frans, cijfer schoolexamen   

26  FR_CE  F2.1 
  Frans, cijfer centraal schriftelijk examen   

27  AARD_SE  F2.1 
  Aardrijkskunde, cijfer schoolexamen   

28  AARD_CE  F2.1 
  Aardrijkskunde, cijfer centraal schriftelijk examen   

29  MAATSCHII_SE  F2.1 
  Maatschappijleer II, cijfer schoolexamen   

30  MAATSCHII_CE  F2.1 
  Maatschappijleer II, cijfer centraal schriftelijk examen   

31  GESCHSTAAT_SE  F2.1 
  Geschiedenis en staatsinrichting, cijfer schoolexamen   

32  GESCHSTAAT_CE  F2.1 
  Geschiedenis en staatsinrichting, cijfer centraal schriftelijk 

examen 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

33  ECO_SE  F2.1 
  Economie, cijfer schoolexamen   

34  ECO_CE  F2.1 
  Economie, cijfer centraal schriftelijk examen   

35  WISK_SE  F2.1 
  Wiskunde, cijfer schoolexamen   

36  WISK_CE  F2.1 
  Wiskunde, cijfer centraal schriftelijk examen   

37  NATSCH1_SE  F2.1 
  Natuur- en scheikunde I, cijfer schoolexamen   

38  NATSCH1_CE  F2.1 
  Natuur- en scheikunde I, cijfer centraal schriftelijk examen   

39  BIOL_SE  F2.1 
  Biologie, cijfer schoolexamen   

40  BIOL_CE  F2.1 
  Biologie, cijfer centraal schriftelijk examen   

41  GESCH_SE  F2.1 
  Geschiedenis, cijfer schoolexamen   

42  GESCH_CE  F2.1 
  Geschiedenis, cijfer centraal schriftelijk examen   

43  WISKA_SE  F2.1 
  Wiskunde A, cijfer schoolexamen   

44  WISKA_CE  F2.1 
  Wiskunde A, cijfer centraal schriftelijk examen   

45  WISKB_SE  F2.1 
  Wiskunde B, cijfer schoolexamen   

46  WISKB_CE  F2.1 
  Wiskunde B, cijfer centraal schriftelijk examen   

47  WISKC_SE  F2.1 
  Wiskunde C, cijfer schoolexamen   

48  WISKC_CE  F2.1 
  Wiskunde C, cijfer centraal schriftelijk examen   

49  NAT_SE  F2.1 
  Natuurkunde, cijfer schoolexamen   

50  NAT_CE  F2.1 
  Natuurkunde, cijfer centraal schriftelijk examen   

51  SCHEIK_SE  F2.1 
  Scheikunde, cijfer schoolexamen   

52  SCHEIK_CE  F2.1 
  Scheikunde, cijfer centraal schriftelijk examen   

53  LAT_SE  F2.1 
  Latijn, cijfer schoolexamen   

54  LAT_CE  F2.1 
  Latijn, cijfer centraal schriftelijk examen   

55  GR_SE  F2.1 
  Grieks, cijfer schoolexamen   

56  GR_CE  F2.1 
  Grieks, cijfer centraal schriftelijk examen   
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Toelichting:  

De VO-bestanden bevatten de gegevens van leerlingen die in minimaal een van de cohorten 

voorkomen. De cohorten vormen de ruggengraat van het NCO waar op basis van de 

koppelsleutel (RINPERSOON en RINSPERSOONS) de inschrijvings- en toetsgegevens van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs aan gekoppeld kunnen worden. Bij de cohorten gaat het 

vooralsnog om de VO-cohorten, de PO-cohorten zijn nog te jong om al in het voortgezet 

onderwijs te zitten. Vanaf schooljaar 2018/’19 kan ook informatie aan de PO-cohorten 

gekoppeld worden. Dan zitten de leerlingen uit het PO-cohort 2010 grotendeels in de eerste 

klas van het voortgezet onderwijs. 

Voor de inschrijvingen is geselecteerd op HOOFDINSCHR = ‘01’ (hoofdinschrijving op 1 oktober 

in VO) of ‘11’ (hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in VO). Hierdoor zijn ook de tussentijdse 

inschrijvingen meegenomen en niet alleen de leerlingen die op 1 oktober in het vo stonden 

ingeschreven. De variabele HOOFDINSCHR is afkomstig uit het bestand 

ONDERWIJSINSCHRTAB.  

De examengegevens (CEGEM tot en met GR_CE) zijn samengesteld uit de recent ontwikkelde 

EXAMVOVAKTAB. De informatie die in het NCO is opgenomen is echter niet direct uit dit 

bestand te herleiden. Zo zijn in dat bestand de vakken het uitgangspunt en komt een leerling 

meerdere keren in het bestand voor, afhankelijk van het aantal vakken waarin examen is 

gedaan. Voor het NCO vormt de leerling het uitgangspunt en zijn voor de verschillende vakken 

afzonderlijke variabelen opgenomen.  

De variabele CEGEM bevat het gemiddelde van alle CE-cijfers van alle vakken waarin ook een 

SE wordt afgenomen. De variabele SEGEM bevat het gemiddelde van alle SE-cijfers van alle 

vakken waarin ook een CE wordt afgenomen. De variabele CYFLYSTGEM bevat het 

eindlijstgemiddelde van alle vakken waarvoor een cijfer beschikbaar is. Daarnaast zijn in het 

bestand alle voor de verschillende schoolsoorten verplichte vakken en verplichte sectorvakken 

opgenomen met het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen. Deze 

informatie is alleen beschikbaar voor leerlingen die in een gegeven jaar voorkomen als 

examenkandidaat in het VO-bestand. 

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de examengegevens. De 

NCOVODEF bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens en voor het laatste jaar 

voorlopige examengegevens. Deze voorlopige examengegevens worden echter als definitief 

beschouwd. Het NCOVOVRL bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens en geen 

examengegevens. Zie voor meer informatie \metadata\onderwijs\ONDERWIJSINSCHRTAB, 

EXAMVOTAB en EXAMVOVAKTAB.  

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/examvovaktab-examenuitslagen-voortgezet-onderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/examvotab-examengegevens-leerlingen-vo
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/examvovaktab-examenuitslagen-voortgezet-onderwijs
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Speciaal (voortgezet) onderwijs (NCOSO) 

Inschrijvingsgegevens van leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling: NCOSODEF en NCOSOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  WECTYPEPO  A3 

 

 Het soort onderwijs dat de leerling in het speciaal (voortgezet) 
onderwijs volgt 

 

 
Toelichting:  

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen.  

Omdat het alleen gaat om leerlingen die instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk om een overzicht te 

maken van alle leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs.  

De NCOSODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens, het 

NCOSOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\INSCHRWECTAB.  

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (NCOVAVO) 

Inschrijvings- en diplomagegevens van vavo-leerlingen op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling  NCOVAVODEF en NCOVAVOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS 
 

A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON 
 

A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  ONDERWIJSSOORTVAVO 
 

A1 
  Onderwijssoort   

4  ONDERWIJSSOORTVAVODIPL 
 

A1 

  

Onderwijssoort van het diploma 

  
Toelichting:  

Voor de inschrijvingen is geselecteerd op HOOFDINSCHR = ‘07’ (hoofdinschrijving op 1 oktober 

in VE) of ‘17’ (hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in VE). Hierdoor zijn ook de tussentijdse 

inschrijvingen meegenomen en niet alleen de leerlingen die op 1 oktober in het vavo stonden 

ingeschreven. Uitgesloten zijn leerlingen die binnen het vavo Educatie volgen 

(TYPEONDERWIJS <> ‘42’). Educatie omvat cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

De variabele HOOFDINSCHR is afkomstig uit ONDERWIJSINSCHRTAB. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inschrwectab-2008-2016
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
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In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen.  

In de bestanden kunnen leerlingen voorkomen die wel een vavo-diploma hebben, maar geen 

vavo-inschrijving. Dat kan als leerlingen in hetzelfde jaar waarin ze een vavo-diploma hebben 

behaald een inschrijving in het mbo of hoger onderwijs hadden. Maar het komt ook voor dat 

leerlingen een vavo-diploma halen zonder vavo-inschrijving.  

Omdat het gaat om leerlingen die instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk om een overzicht te 

maken van alle leerlingen in het vavo. 

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de examengegevens. De 

NCOVAVODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens en voor het 

laatste jaar voorlopige examengegevens. Deze voorlopige examengegevens worden echter als 

definitief beschouwd. Het NCOVAVOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige 

inschrijvingsgegevens en geen examengegevens. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\ONDERWIJSINSCHRTAB en DIPLOMAVAVOTAB.  

Middelbaar beroepsonderwijs (NCOMBO) 

Inschrijvings- en diplomagegevens van mbo-studenten op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling  NCOMBODEF en NCOMBOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  BRINMBO_versl  A4 
  Code van de onderwijsinstelling van de inschrijving in het mbo_versl   

4  TYPEONDERWIJSMBO  A2 
  Het type onderwijs waarbinnen de inschrijving valt   

5  CREBOCODE  A5 
  Opleidingscode van de inschrijving   

6  ISCEDF2013BROADFIELDNLMBO  A2 
  Opleidingsrichting van de inschrijving   

7  NIVEAUMBO  A1 
  Opleidingsniveau van de inschrijving   

8  SECTORMBO  A1 
  Sector van de inschrijving   

9  INSCHRAANTALMBO  F7 
  Aantal mbo-inschrijvingen   

10  BRINDIPL_versl  A4 
  Code van de onderwijsinstelling van het diploma in het mbo_versl   

11  TYPEMBODPL  A1 
  Opleidingsvorm van het diploma   

12  CREBOCODEDIPL  A5 
  Opleidingscode van het diploma   

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/diplomavavotab-2005-2015
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

13  ISCEDF2013BROADFIELDNLMBODIPL  A2 
  Opleidingsrichting van het diploma   

14  NIVEAUMBODIPL  A1 
  Niveau van het diploma   

15  SECTORMBODIPL  A1 
  Sector van het diploma   

16  DIPLAANTALMBO  F7 
  Aantal behaalde mbo-diploma's   

Toelichting:  

Voor de inschrijvingen is geselecteerd op HOOFDINSCHR = ‘02’ (hoofdinschrijving op 1 oktober 

in MBO) of ‘12’ (hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in MBO). Hierdoor zijn ook de tussentijdse 

inschrijvingen meegenomen en niet alleen de leerlingen die op 1 oktober in het mbo stonden 

ingeschreven. De variabele HOOFDINSCHR is afkomstig uit ONDERWIJSINSCHRTAB. 

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen.  

In de bestanden kunnen leerlingen voorkomen die wel een mbo-diploma, maar geen mbo-

inschrijving hebben. Dat kan als leerlingen in hetzelfde jaar waarin ze een mbo-diploma 

hebben behaald een inschrijving in het hoger onderwijs hadden. Maar het komt ook voor dat 

leerlingen een mbo-diploma halen zonder mbo-inschrijving.  

Omdat het gaat om leerlingen die instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk om een overzicht te 

maken van alle leerlingen in het mbo. 

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de examengegevens. De 

NCOMBODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens en voor het laatste 

jaar voorlopige examengegevens. Deze voorlopige examengegevens worden echter als 

definitief beschouwd. Het NCOMBOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige 

inschrijvingsgegevens en geen examengegevens. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\ONDERWIJSINSCHRTAB en DIPLOMAMBOTAB.  

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/diplomambotab-2004-2015
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Hoger beroepsonderwijs (NCOHBO) 

Inschrijvings- en diplomagegevens van hbo-studenten op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling NCOHBODEF en NCOHBOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS 
 

A1 
  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON 
 

A9 
  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  BRINHBO_versl 
 

A4 
  Code van de onderwijsinstelling van de inschrijving in het hbo_versl   

4  TYPEONDERWIJSHBO 
 

A2 
  Het type onderwijs waarbinnen de inschrijving valt   

5  CROHOCODEHBO 
 

A5 
  Opleidingscode hbo   

6  CROHOONDHBO 
 

A1 
  Croho-onderdeel van de inschrijving in het hbo   

7  INSCHRAANTALHBO 
 

F7 
  Aantal hbo-inschrijvingen   

8  SOORTDIPLSOORTHOHBO 
 

A2 
  Soort diploma behaald in het hbo   

9  CROHOCODEHBODIPL 
 

A5 
  Opleidingscode van het diploma   

10  CROHOONDHBODIPL 
 

A1 
  Croho-onderdeel van het diploma   

11  DIPLAANTALHBO 
 

F7 
  Aantal behaalde hbo-diploma's   

Toelichting:  

Voor de inschrijvingen is geselecteerd op HOOFDINSCHR = ‘03’ (hoofdinschrijving op 1 oktober 

in HO én HBO) of ‘13’ (hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in HO én HBO). Hierdoor zijn ook de 

tussentijdse inschrijvingen meegenomen en niet alleen de leerlingen die op 1 oktober in het 

hbo stonden ingeschreven. De variabele HOOFDINSCHR is afkomstig uit 

ONDERWIJSINSCHRTAB. 

Met behulp van de variabele INSCHRIJFAANTALHBO is weergegeven voor hoeveel opleidingen 

binnen het hbo een persoon staat ingeschreven. Bij de diploma’s is ontdubbeld binnen de 

onderwijssoort, waarbij het hoogste hoofddiploma voorgaat.  Met behulp van de variabele 

DIPLAANTALHBO is weergegeven voor hoeveel opleidingen binnen het hbo een persoon een 

diploma heeft behaald. 

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen. Omdat het gaat om leerlingen die instromen vanuit het (speciaal) 

basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk 

om een overzicht te maken van alle leerlingen in het hbo. Zo missen de personen die vanuit 

het buitenland in Nederland komen studeren.  
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De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de examengegevens. De 

NCOHBODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens en voor het laatste 

jaar voorlopige examengegevens. Deze voorlopige examengegevens worden echter als 

definitief beschouwd. Het NCOHBOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens 

en geen examengegevens. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\ONDERWIJSINSCHRTAB en HDIPLOMAHOTAB. 

Wetenschappelijk onderwijs (NCOWO) 

Inschrijvings- en diplomagegevens van wo-studenten op persoonsniveau 

 

Bestandsindeling: NCOWODEF en NCOWOVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1 
 

 
Soort rinpersoon   

2 
 

RINPERSOON 
 

A9 
 

 
Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3 
 

BRINWO_versl 
 

A4 
 

 
Code van de onderwijsinstelling van de inschrijving in het wo_versl   

4 
 

TYPEONDERWIJSWO 
 

A2 
 

 

Het type onderwijs waarbinnen de inschrijving valt   

5 
 

CROHOCODEWO 
 

A5 
 

 
Opleidingscode wo   

6 
 

CROHOONDWO 
 

A1 
 

 
Croho-onderdeel van de inschrijving in het wo   

7 
 

INSCHRAANTALWO 
 

F7 
 

 
Aantal wo-inschrijvingen   

8 
 

SOORTDIPLSOORTHOWO 
 

A2 
 

 
Soort diploma behaald in het wo   

9 
 

CROHOCODEWODIPL 
 

A5 
 

 
Opleidingscode van het diploma   

10 
 

CROHOONDWODIPL 
 

A1 
 

 
Croho-onderdeel van het diploma   

11 
 

DIPLAANTALWO 
 

F7 
 

 

Aantal behaalde wo-diploma's   

Toelichting:  

Voor de inschrijvingen is geselecteerd op HOOFDINSCHR = ‘04’(hoofdinschrijving op 1 oktober 

in HO én WO) of ‘14’ (hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in HO én WO). Hierdoor zijn ook de 

tussentijdse inschrijvingen meegenomen en niet alleen de leerlingen die op 1 oktober in het 

wo stonden ingeschreven. De variabele HOOFDINSCHR is afkomstig uit 

ONDERWIJSINSCHRTAB. 

Met behulp van de variabele INSCHRIJFAANTALWO is weergegeven voor hoeveel opleidingen 

binnen het wo een persoon staat ingeschreven. Bij de diploma’s is ontdubbeld binnen de 

onderwijssoort, waarbij het hoogste hoofddiploma voorgaat. Met behulp van de variabele 

DIPLAANTALWO is weergegeven voor hoeveel opleidingen binnen het wo een persoon een 

diploma heeft behaald. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/hdiplomahbotab-kenmerken-hoofddiploma-s-hbo
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In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen.  

Omdat het gaat om leerlingen die instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk om een overzicht te 

maken van alle leerlingen in het wo. Zo missen de personen die vanuit het buitenland in 

Nederland komen studeren.  

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de examengegevens. De 

NCOWODEFJJJJ.SAV bestanden bevatten definitieve inschrijvingsgegevens en voor het laatste 

jaar voorlopige examengegevens. Deze voorlopige examengegevens worden echter als 

definitief beschouwd. Het NCOWOVRLJJJJ.SAV bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens 

en geen examengegevens. Zie voor meer informatie 

\metadata\onderwijs\ONDERWIJSINSCHRTAB en HDIPLOMAWOTAB.  

Achtergrondgegevens  

Achtergrondgegevens: stabiel (NCOACHTERGRONDSTABIEL) 

Demografische gegevens op persoonsniveau, van alle personen uit de PO- en VO-cohorten 

 
Bestandsindeling NCOACHTERGRONDSTABIEL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1 
 

 
Soort rinpersoon   

2 
 

RINPERSOON 
 

A9 
 

 
Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3 
 

GESLACHT 
 

A1 
 

 
Geslacht   

4 
 

GEBDATUM 
 

A8 
 

 

Geboortedatum   

5 
 

HERKOMST 
 

A1 
 

 
Migratieachtergrond   

6 
 

GENERATIE 
 

A1 
 

 
Generatie migratieachtergrond   

Toelichting:  
Omdat het gaat om stabiele gegevens is het niet nodig om dit bestand voor elk jaar te maken, 

maar volstaat één bestand. Elk jaar komt er een nieuw cohort bij en wordt het stabiele 

achtergrondbestand ook aangevuld. Bij de variabele GEBDATUM gaat het vanuit 

privacyoverwegingen steeds om de eerste dag van de maand.  

Zie voor meer informatie \metadata\bevolking\GBAPERSOONTAB  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/onderwijsinschrtab-kenmerken-onderwijsinschrijvingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/hdiplomawotab-kenmerken-hoofddiploma-s-wo
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbapersoontab-persoonskenmerken-van-alle-in-de--gba---ingeschreven-personen-gecoordineerd
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Achtergrondgegevens: variabel (NCOACHTERGRONDVARIABEL) 

Demografische-, regio- en inkomensgegevens op persoonsniveau, van alle personen uit de PO- 

en VO-cohorten 
 

Bestandsindeling NCOACHTERGRONDVARIABELDEF en NCOACHTERGRONDVARIABELVRL 
Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS 
 

A1 
 

 
Soort rinpersoon   

2 
 

RINPERSOON 
 

A9 
 

 
Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3 
 

OUDERLIJKESTRUCTUUR 
 

A1 
 

 
Geeft ouderlijke structuur aan op 31 december   

4 
 

AANTALKINDHH 
 

F2 
 

 

Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden 
'thuiswonend kind' op 31 december 

  

5 
 

TYPHH 
 

A1 
 

 
Type huishouden op 31 december   

6 
 

WIJKBUURTCODEJJJJ 
 

A8 
 

 
Wijkbuurtcode op 31 december   

7 
 

APC 
 

F1 
 

 
Geeft aan of vo-leerling in APC-gebied woont op 1 oktober   

8 
 

SECM 
 

A2 
 

 
Sociaaleconomische categorie in december   

9 
 

SECMPA 
 

A2 
 

 

Sociaaleconomische categorie van de juridische vader in 
december 

  

10 
 

SECMMA 
 

A2 
 

 

Sociaaleconomische categorie van de juridische moeder in 
december 

  

11  PERCVERMOGENPA  F3 
 

 
Vermogen in percentielen van het huishouden van de juridische 
vader op 1 januari JJJJ (gevuld tot en met 2009) 

  

12  PERCVERMOGENMA  F3 
 

 
Vermogen in percentielen van het huishouden van de juridische 
moeder op 1 januari JJJJ (gevuld tot en met 2009) 

  

13  BVRPERCBESTINKHPA  F3 
 

 
Besteedbaar inkomen in percentielen van het huishouden van de 
juridische vader in JJJJ (gevuld tot en met 2009) 

  

14  BVRPERCBESTINKHMA  F3 
 

 
Besteedbaar inkomen in percentielen van het huishouden van de 
juridische moeder in JJJJ (gevuld tot en met 2009) 

  

15 
 

VEHP100VERMPA 
 

F3 
 

 

Percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens van de 
juridische vader op 1 januari jaar t + 1 

  

16 
 

VEHP100VERMMA 
 

F3 
 

 

Percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens van de 
juridische moeder op 1 januari jaar t + 1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

17 
 

INHP100BESTPA 
 

F3 
 

 

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere 
huishoudens van de juridische vader in jaar t + 1 

  

18 
 

INHP100BESTMA 
 

F3 
 

 

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere 
huishoudens van de juridische moeder in jaar t + 1 

  

Toelichting:  

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het 

(speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de 

cohorten voorkomen.  

Inkomensgegevens zijn beschikbaar voor personen en huishoudens die op een bepaald 

peilmoment tot de bevolking van Nederland behoren. Vanaf schooljaar 2010/’11 gaat het om 

het peilmoment 1 januari JJJJ en worden de inkomensgegevens over het JJJJ + 1 

gepresenteerd. Voor de jaren 2007 tot en met 2009 gaat het om het peilmoment 1 januari JJJJ 

+ 1 en worden de inkomensgegevens over JJJJ gepubliceerd. Zo zijn bijvoorbeeld in het 

bestand ACHTERGRONDVARIABELDEF2010 de inkomensgegevens over 2011 opgenomen. In 

het bestand ACHTERGRONDVARIABELDEF2009 zijn de inkomensgegevens over 2009 

opgenomen.  

Met de revisie van de inkomensgegevens is ook de peildatum van de andere 

achtergrondvariabelen aangepast. Voor de jaren 2007 tot en met 2009 gaat het om de 

kenmerken op 1 januari van het JJJJ. Vanaf 2010 gaat het om de situatie op 1 januari JJJJ + 1.  

Voor de gegevens over vermogen geldt dat voor de jaren 2007 tot en met 2009 de situatie op 

1 januari van JJJJ is opgenomen. Vanaf 2010 gaat het om de situatie op 1 januari JJJJ + 1.  

 

Zie voor meer informatie \metadata\bevolking\GBAHUISHOUDENSBUS, 

\metadata\inkomenbestedingen\INPATAB, INHATAB, SECMBUS en VEHTAB en 

\metadata\bouwenwonen\VSLGWBTAB. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbahuishoudensbus-huishoudenskenmerken
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inpatab-inkomen-van-personen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inhatab-inkomen-van-huishoudens
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/secmbus-personen-sociaaleconomische-categorie
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vehtab-vermogens-van-huishoudens
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vslgwbtab-gwbcode-van-verblijfsobject-niet-gecoord--

