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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer  
127 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Cohortonderzoeken onderwijs: SMVO 1977, SLVO 1982, VOCL 1989, 1993, 1999 
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Cohortonderzoeken onderwijs. Let op: dataverzameling loopt nog door tot en met schooljaar 
2015/2016. Alleen onderwijsgegevens VOCL's. 
 
Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
 
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e) 
1. Statistiekproductie op basis van CBS-wet zoals vastgelegd in het Jaarplan CBS. 
 
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens 
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen 
1. Sofi-nummer 
2. Naam, adres 
3. Samenstelling huishoudens, 

burgerlijke staat 
ouders/verzorgers, 
opleidingsniveau 
ouders/verzorgers 

4. Schoolbeleving, gegevens over 
het prestatie- en 
intelligentieniveau 

5. Geboortedatum (leerling en 
ouders/verzorgers), 
herkomstgroepering (leerling en 
ouders/verzorgers) en geslacht 
(leerling en ouders/verzorgers) 

6. Sociaal-economische 
kenmerken 

7. Klasaanduiding, schooltype en 
vorig schooltype 

8. Richting van de school 
9. Gegevens van de Enquête 

Beroepsbevolking/geregistreer-
de werkloosheid 

1. GBA 
2. Leerling/ouders 
3. Ouders 

 

4. Leerlingen 
 

5. SSB 
 

6. Ouders/SSB 
 

7. Tot 2003: scholen, daarna SSB 
 

8. Scholen 
9. Schoolverlaters-deel; afgeschaft 2010; 

leerlingen 

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 
1. Steekproef van leerlingen die 

in een bepaald jaar 
(bijvoorbeeld 1993 en 1999) in 

1. Sofi-nummer 
2. naam 
3. adres 



Centraal Bureau voor de Statistiek

de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs zaten.  

4. geboortedatum (leerling en 
ouders/verzorgers) 

5. herkomstgroepering (leerling en 
ouders/verzorgers) 

6. geslacht (leerling en ouders/verzorgers) 
7. samenstelling huishouden  
8. schoolbeleving 
9. gegevens over het prestatie-en 

intelligentieniveau 
10. burgerlijke staat ouders/verzorgers 
11. opleidingsniveau ouders/verzorgers 
12. sociaal en- economische kenmerken 
13. klasaanduiding 
14. schooltype 
15. vorig schooltype 
16. richting van de school 
17. gegevens van de enquête 

beroepsbevolking/geregistreerde 
werkloosheid 

(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 
Steekproef van leerlingen die in 
een bepaald jaar (bijvoorbeeld 
1993 en 1999) in de eerste klas 
van het voortgezet onderwijs zaten 

Herkomst en etniciteit 

(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 
1. Beheerder van andere WBP-

verwerking binnen het CBS 
1.       

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
14-12-2012 
 


