TOELICHTING OPEN DATA
SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN SCHOOLJAAR
2018/2019
(VERSIE V02)

Utrecht, oktober 2019

Inhoud
1.

Inleiding ...................................................................................................................... 3

2.

Beschrijving van de bestanden ....................................................................................... 4

2.1

Algemene informatie .............................................................................................. 4

2.2

20180901_v02_B1_SV.ods ..................................................................................... 5

2.3

20180901_v02_B2_SV.ods ..................................................................................... 6

1. Inleiding
In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag het (voornemen tot) een verwijdering van
een leerling alsmede een schorsing van een leerling langer dan een dag melden bij de Inspectie
van het Onderwijs. Sinds 2014 geldt deze verplichting ook voor schorsingen langer dan een dag
van leerlingen in het primair en speciaal onderwijs. Scholen kunnen aan deze verplichting voldoen
door schorsingen en verwijderingen te melden via het Internet School Dossier (ISD) van de IvhO.
Tot en met het schooljaar 2016/2017 zijn de gegevens met betrekking tot schorsingen en
verwijderingen gepubliceerd in zogenaamde Factsheets Schorsingen en Verwijderingen 1. Deze
factsheets worden inmiddels niet meer gemaakt. In plaats daarvan publiceert de inspectie de
aantallen schorsingen en verwijderingen als een open-databestand. Dit sluit aan bij het opendatabeleid van de Rijksoverheid, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.
Als u vragen heeft over de inhoud van een open databestand of daarin informatie heeft gezien die
volgens u niet juist is, dan kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie (onder
vermelding van ‘open data’).

1

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen

2. Beschrijving van de bestanden
2.1 Algemene informatie
De open-databestanden bevatten de schorsingen, schorsingen met voornemen tot verwijdering en
verwijderingen die bij de Inspectie van het Onderwijs zijn gemeld in de periode 1-9-2018 tot en
met 31-8-2019. Een schorsing met voornemen tot verwijdering wordt in de open data bestanden
meegenomen als schorsing. De aantallen schorsingen en verwijderingen per school zijn ontdaan
van alle persoonskenmerken. Ook worden de aantallen per school niet nader uitgesplitst naar
bijvoorbeeld de duur van de schorsing of naar de reden van de schorsing of verwijdering. Hiermee
wordt elke (theoretische) mogelijkheid van herleidbaarheid tot personen uitgesloten.
Disclaimer
De gegevens in de bestanden betreffen alleen de elektronische meldingen van schorsingen en
verwijderingen die scholen via het Internet Schooldossier (ISD) bij de Inspectie van het Onderwijs
hebben gedaan.
Naam variabele
Schooljaar
Sector

BRIN

Betrokkenvestigingen

Inspectieid

Beschrijving van de variabele
Het schooljaar waarop de gegevens in de
bestanden betrekking hebben.
Onderwijssector:
PO = primair onderwijs
SO = speciaal onderwijs
VO = voortgezet onderwijs
Het BRIN-nummer van het object van toezicht
dat de school heeft gekregen van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
Code van de vestiging(en) die betrokken is/zijn
bij het object van toezicht op de peildatum van
dit bestand.
Code van het OVT (object van toezicht):
•
Bij po is dit het cluster (CLR).
•
Bij so is dit de onderwijskundige eenheid
(OKE).
•
Bij vo is de vestiging in combinatie met de
onderwijssoort het object van toezicht.
Omdat het bij een melding van schorsingen
en verwijderingen mogelijk is om meerdere
onderwijssoorten op te geven, komt dit niet
één op één overeen met het object van
toezicht van de inspectie. In het bestand is
daarom bij inspectieid de vestiging
opgenomen, in de kolom onderwijssoort is
de onderwijssoort opgenomen zoals die in
de melding is opgegeven, dit kan dus een
combinatie van meerdere onderwijssoorten
zijn.

Onderwijssoort

PO
bao = basisonderwijs
sbao = speciaal basisonderwijs
SO
so = speciaal onderwijs
vso = voortgezet speciaal onderwijs
VO
praktijkonderwijs
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-(g)/t
havo
vwo
Bij het melden van een schorsing of
verwijdering kunnen in het voortgezet
onderwijs meerdere onderwijssoorten worden
gekozen. De hierboven genoemde
onderwijssoorten kunnen dus ook in combinatie
met elkaar voorkomen.

schorsing
verwijdering

alle afdelingen
Wanneer er bij een vestiging in het voortgezet
onderwijs geen schorsingen en verwijderingen
zijn gemeld, is dat in het bestand aangegeven
met als onderwijssoort ‘alle afdelingen’.
Aantal schorsingen.
Aantal verwijderingen.

We bieden twee bestanden met gegevens over schorsingen en verwijderingen aan in het
bestandsformaat ODS:
1. 20180901_v02_B1_SV.ods
Een bestand met het aantal schorsingen en verwijderingen per object van toezicht.
2. 20180901_v02_B2_SV.ods
Een bestand met landelijke aantallen schorsingen en verwijderingen, de duur van schorsingen
en de frequentie waarin bepaalde redenen zijn opgegeven.

2.2 20180901_v02_B1_SV.ods
Dit bestand bevat het aantal schorsingen en verwijderingen per object van toezicht. Het object van
toezicht wordt in het PO gevormd door het cluster (combinatie van één of meer vestigingen en/of
inspectielocaties), in het SO door de onderwijskundige eenheid (onderwijssoort binnen één of meer
vestigingen) en in het VO door een afdeling (een onderwijssoort binnen een vestiging). In het VO
kunnen bij de melding meerdere onderwijssoorten worden aangevinkt, in die gevallen worden de
onderwijssoorten aangehouden zoals ze bij de melding zijn opgegeven. De onderwijssoort kan bij
VO dus uit een combinatie van meerdere onderwijssoorten bestaan.
Voor VO-scholen wordt zowel het aantal verwijderingen als het aantal schorsingen gegeven. Voor
PO- en SO-scholen gaat het alleen om het aantal schorsingen. Hiernaast bevat dit bestand ook de
bij het object van toezicht betrokken vestigingen.

2.3 20180901_v02_B2_SV.ods
Dit bestand bevat de landelijke aantallen schorsingen en verwijderingen, de duur van schorsingen
en de frequentie waarin bepaalde redenen zijn opgegeven, uitgesplitst naar sector en
onderwijssoort met (voor de schorsingen) de duur van de schorsing en (voor zowel de
verwijderingen als de schorsingen) de frequentie waarin bepaalde redenen zijn opgegeven. Het is
bij een melding mogelijk om meerdere redenen per schorsing of verwijdering op te geven, dus de
optelsom van het aantal redenen is groter dan het totaal aantal schorsingen en verwijderingen.
In een eerdere versie van dit bestand was de gemiddelde duur van de schorsingen opgenomen. Dit
gemiddelde wordt vertekend door grote uitschieters. Daarom is er voor gekozen om het aantal
schorsingen per duur van de schorsing op te nemen.
Combinaties van sector en onderwijssoort met minder dan 6 schorsingen en verwijderingen zijn
hierbij uit privacyoverwegingen achterwege gelaten. In het bestand zijn de aantallen per reden in
die gevallen vervangen door ‘-‘.
Naam variabele
Schooljaar
Sector

Onderwijssoort

Beschrijving van de variabele
Het schooljaar waarop de gegevens in de
bestanden betrekking hebben.
Onderwijssector:
PO = primair onderwijs
SO = speciaal onderwijs
VO = voortgezet onderwijs
PO
bao = basisonderwijs
sbao = speciaal basisonderwijs
SO
so = speciaal onderwijs
vso = voortgezet speciaal onderwijs
VO
praktijkonderwijs
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-(g)/t
havo
vwo
Bij het melden van een schorsing of
verwijdering kunnen in het voortgezet
onderwijs meerdere onderwijssoorten worden
gekozen. De hierboven genoemde
onderwijssoorten kunnen dus ook in combinatie
met elkaar voorkomen.

Type
Aantal
1
2
3
4

dag
dagen
dagen
dagen

alle afdelingen
Wanneer er bij een vestiging in het voortgezet
onderwijs geen schorsingen en verwijderingen
zijn gemeld, is dat in het bestand opgenomen
met als onderwijssoort ‘alle afdelingen’.
Geeft aan of het gaat om schorsingen of
verwijderingen.
Het aantal schorsingen of verwijderingen per
sector en onderwijssoort.
In deze kolommen is het aantal schorsingen per
duur van de schorsing opgenomen, dus het
aantal schorsingen dat 1 dag duurt, het aantal
dat 2 dagen duurt, etc.

5 dagen
meer dan 5 dagen
duur nvt

1 fysiek geweld personeel
2 fysiek geweld leerlingen
3 intimidatie personeel
4 intimidatie leerlingen
5 pesten
6 wapenbezit
7 drugs alcohol
8 verbaal geweld personeel
9 verbaal geweld leerlingen
10 discriminatie personeel
11 discriminatie leerlingen
12 seksueel misbruik personeel
13 seksueel misbruik leerlingen
14 diefstal
15 vernieling
16 vuurwerk
17 verzuim
18 storend gedrag
19 fraude
20 anders

Bij meldingen van een verwijdering of een
schorsing met voornemen tot verwijdering
wordt geen duur opgegeven.
In deze kolommen is aangegeven hoe vaak
bepaalde redenen zijn opgegeven bij de
melding van schorsingen en verwijderingen. Per
melding kunnen meerdere redenen worden
opgegeven.

