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Microdata Services
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 betreffende Personen met studiefinanciering.”
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.
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Beschikbare bestand(en):
De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 1999 t/m 2020.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


De omschrijvingen en toelichtingen op de referentiebestanden en codelijsten zijn voor de
Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:
K:\Utilities\Code_Listing
K:\Utilities\Toelichtingen
K:\Utilities\SSBreferentiebesstanden
In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen voortdurend
geactualiseerd.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden
te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema
Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken.
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1. 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
“Personen met studiefinanciering”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen
alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).
Beschrijving

Bevat van alle personen met studiefinanciering het totaalbedrag per jaar aan basisbeurs plus
aanvullende beurs.
Beschrijving van de populatie

Personen, inclusief personen die niet tot de bevolking van Nederland behoren, die in het
betreffende jaar geregistreerd hebben gestaan in het WSF-bestand (Wet Studiefinanciering)
van de IB-groep (Informatie Beheer Groep).
Methodologie

Afleiding van de totaalbedragen is nodig omdat van de bedragen in het bronbestand niet altijd
duidelijk is of het een echte lening betreft (die niet opgenomen dient te worden in deze
component) of een voorlopige lening die, wanneer voldaan is aan de regels die gelden bij een
prestatiebeurs, wordt omgezet in een gift. Voor de jaren 1999-2005 geldt dat het totale bedrag
dat in het kalenderjaar is opgebouwd aan schuld, zoals vermeld in het bronbestand, in het geval
van tempo- of prestatiebeurs verschoven is naar de componentvariabele totaalbedragbeurs. De
reden hiervoor is dat het bedrag aan schuld dat in het bronbestand staat in deze gevallen
meestal inclusief het bedrag aan beurs is. Dit vanwege het feit dat de studiebeurs bij
onvoldoende studievoortgang een lening wordt/blijft. Het bedrag aan basisbeurs en
aanvullende beurs staat dan ook vaak op 0 in het bronbestand.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
TOTAALBEDRAGBEURS
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Definitie
De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Toelichting bij het gebruik
Samen met RINPERSOON identificeert deze code de persoon
Codelijst
Waarde
R
S

Label
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON

Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij het gebruik
Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon
TOTAALBEDRAGBEURS

Bedrag beurs (basis+aanvullende) per kalenderjaar
Definitie
Bedrag aan studiebeurs ontvangen in het kalenderjaar.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2006: basisbeurs + aanvullende beurs uit het eindbestand STUDIEBEURSJJJJINTVV.
Deze bedragen zijn afgeleid bij de Inkomensstatistieken, op basis van het totale uitgekeerde
bedrag door DUO/IBG (Dienst Uitvoering Onderwijs / Informatie Beheer Groep), het aantal
maanden dat iemand recht heeft op studiefinanciering, het verzamelinkomen van de ouders,
het onderwijstype en het feit of iemand uit- of thuiswonend is. Er wordt verondersteld dat het
onderwijstype en de woonsituatie zoals vermeld in het bronbestand (peildatum 31 december)
het hele kalenderjaar van toepassing waren.
Tot en met 2005 zijn er geen eindbestanden met bij de Inkomensstatistieken afgeleide
bedragen beschikbaar. Daar geldt het volgende: wanneer het een tempo- of prestatiebeurs
betreft: basisbeurs + aanvullende beurs + de in het betreffende kalenderjaar opgebouwde
schuld, aangezien er in de bronbestanden geen onderscheid kan worden gemaakt tussen gift
en lening. NB Ook een extra lening (naast tempo/prestatiebeurs) komt daarmee bij deze
variabele Totaalbedragbeurs terecht. Dat bedrag kan daardoor te hoog zijn.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
111208 STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 1999V1 t/m 2009V1
120608 STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 1999V2 t/m 2005V2
120608 STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 2010V1
130619 STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 2011V1
140722 STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 2012V1
STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB 2013V1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2012TABV2

STUDIEBEURSJAARBEDRAG2013TABV2

STUDIEBEURSJAARBEDRAG2014TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2015TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2015TABV2
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2016TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2017TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2017TABV2
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2018TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2018TABV2
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2019TABV1
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2019TABV2
STUDIEBEURSJAARBEDRAG2020TABV1
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Reden
Eerste plaatsing
SSB revisie
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Inclusief studenten niet
behorende tot bevolking van
Nederland
Inclusief studenten niet
behorende tot bevolking van
Nederland
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Definitief
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Definitief
Eerste plaatsing
Definitief
Eerste plaatsing
Definitief
Eerste plaatsing
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