
 

 

Datum:19 oktober 2021   

 

 

Microdata services 

Documentatie  

Rinobjecten van vestigingen van 

onderwijsinstellingen in basis, speciaal en het 

voortgezet onderwijs 

(BRINADRESSEN) 

 

 



 

 

Microdata services 
 

 documentatierapport brinadressen                                           2 

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 Rinobjecten van vestigingen van onderwijsinstellingen in het basis, 

speciaal en voortgezet onderwijs.” 

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
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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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2009 t/m 2019 en 2021 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf 2021 is de BRIN_versl niet meer opgenomen in het bestand. 

 Vanaf versies 2009 t/m 2019:V2 geldt dat de variabele BRIN_versl (A4) gewijzigd is in 

BRIN_crypt (A32). 

 Stand per oktober of november. 

 De adresgegevens van de onderwijsinstellingen worden niet door het CBS gecontroleerd. 

Deze bestanden  worden, door DUO, maandelijks aangepast maar er kunnen fouten 

inzitten. Andersom kunnen scholen eventueel opgeheven brin/vestigingen nog opgegeven 

terwijl ze eigenlijk niet meer bestaan. Hierdoor kan het voorkomen dat er geen 

rinobjectnummer bekend kan zijn van een vestiging van een onderwijsinstelling. 

 Met ingang van 2019 is de variabele BRIN_crypt (encrypt brincode onderwijsinstelling) 

toegevoegd. Dit is een verbetering van BRIN_versl. In de nabije toekomst zal deze 

variabele, Brin_versl, komen te vervallen. Voor de koppelbaarheid met de oude bestanden 

komt hiervoor op termijn een historische koppeltabel BRIN_versl met BRIN _crypt 

beschikbaar.  
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices 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 

“Rinobjecten van vestigingen van onderwijsinstellingen in het basis, speciaal en voortgezet 

onderwijs”. 

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.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Beschrijving 

Het bestand bevat de rinobjecten van vestigingen van onderwijsinstellingen in het basis, 

speciaal en voortgezet onderwijs. Voor de jaren 2009 t/m 2015 en 2017 stand november, voor 

2016, 2018, 2019 en 2021 stand oktober. 

Beschrijving van de populatie 

Elk record staat gelijk aan een vestiging van een onderwijsinstelling. 

Bijzonderheden 

Niet alle vestingen zullen leerlingen/studenten hebben wanneer je de deelnemersbestanden 

van onderwijs langs dit bestand haalt.  Voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 

onderwijs worden wel gegevens op (deze) vestiging codes aangeleverd. 

Er zitten ook exameninstanties in dit bestand en inspectielocaties. 

Maar andersom voor leerlingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs 

moet je de vestigingscode uit de deelnemersbestanden wel terug kunnen vinden. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 BRIN_crypt A32 

2 BRINVEST A2 

3 GEMCODE A4 

4 PLAATSNAAM A 

5 SOORTOBJECTNUMMER A1 

6 RINOBJECTNUMMER A32 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Brin_CRYPT 

Versleutelde code van de onderwijsinstelling met ingang van 2019 beschikbaar. 

Definitie  

Dit nummer identificeert de versleutelde code van de  onderwijsinstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Het originele Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange 

identificerende codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle 

Nederlandse onderwijsinstellingen opgenomen. BRIN_crypt bevat 32 posities. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN_crypt) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig.  

BrinVest 

Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging. 

Definitie  

Een onderwijsvestiging van een onderwijsinstelling identificerend nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Om een specifieke onderwijsvestiging te selecteren, is de combinatie van 

Onderwijsinstellingscode (BRIN) en Onderwijsvestigingsnummer (BRINVEST) nodig. De 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderhoudt, in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het BRIN register. De bij de BRIN-codes 

behorende namen en overige gegevens van de onderwijsinstellingen, waaronder de 

onderwijsvestigingen, zijn op de website van DUO te vinden. Vanaf 2014 is deze variabele 

anders gecodeerd dan voorgaande jaren. T/m 2013 is deze variabele gecodeerd met een 

voorloopspatie (bijvoorbeeld ' 0'). Vanaf 2014 heeft deze variabele een voorloopnul 

(bijvoorbeeld '00'). Bij de vergelijking van vestigingen over meerdere jaren dient hier rekening 

mee gehouden te worden. 

Gemcode 

Gemeentecode van de onderwijsinstellingvestiging. 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer. 

Toelichting bij de definitie  

De code van de gemeente waar de onderwijsinstellingvestiging staat. Gemeenten vormen de 

kleinste lokale bestuurseenheid in Nederland. Gemeenten (en hun namen en codes) zijn 

formeel vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle 

gemeenten zijn voorzien van een uniek viercijferig nummer. 
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Toelichting bij het gebruik  

Een leerling kan in een andere gemeente wonen. 

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie Gebieden; overzicht vanaf 1830. De 

gebruikers op de beveiligde microdata omgeving kunnen de codelijsten vinden in de map: 

K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. 

 Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger 

regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt 

deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: 

K:\Utilities\HULPbestanden\Gebieden in Nederland\. 

PLAATSNAAM 

Plaatsnaam van de onderwijsinstellingvestiging 

 

SOORTOBJECTNUMMER 

SOORTOBJECTNUMMER van het adres  

Definitie  

De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt 

Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer. 

Toelichting bij de definitie  

Met de variabele SOORTOBJECTNUMMER worden naast de reguliere BAG-objecten ook 

historische verblijfsobjecten en niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

geïdentificeerd verblijfsobjecten aangeduid. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw 

zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op 

een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. 

Toelichting bij het gebruik  

Het SOORTOBJECTNUMMER moet gebruikt worden in combinatie met 

RINOBJECTNUMMER. Alleen dan vormt het een unieke sleutel. Het 

SOORTOBJECTNUMMER geeft de herkomst van het RINOBJECTNUMMER weer. 

Betekenis van de gebruikte coderingen:  

Codelijst 

Waarde Label 

B Rinobjectnummer BAG 

G  of  spatie Geen Rinobjectnummer bekend (adres niet gekoppeld) 

 
H Rinobjectnummer historisch 

 

  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1554809250521
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RINOBJECTNUMMER 

Adres-id  

Definitie  

Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en dimensie 

loos nummer. Het nummer vormt in combinatie met 'Indicator voor de oorsprong van 

Verblijfplaats-id' een uniek identificatienummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit versleutelde nummer identificeert de locatie van een (verblijfs)object volgens de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een geadresseerde verblijfplaats kan een 

gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een 

woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. 

 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

BRINADRESSEN2009V1 t/m 2018V1 Eerste plaatsing 

BRINADRESSEN2019V1 Eerste plaatsing 

BRINADRESSEN2009 t/m 2019V2 Aanpassing variabele 

BRINADRESSEN2021V1 Eerste plaatsing 

 


