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Beschrijving bestanden Onderwijsresultatenmodel Voortgezet Onderwijs 2023 
 
 
Inleiding 
 
Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs onderwijsresultaten voor de vestigingen in het 
Voortgezet Onderwijs. De onderwijsresultaten zijn een belangrijke stap in het toezichtproces dat leidt tot 
de bepaling van het toezichtarrangement op de vestiging. 
 
Het huidige Onderwijsresultatenmodel voor het voorgezet onderwijs is sinds 2016 van kracht. Op onze 
website kunt u informatie hierover vinden: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo  
Op de website zijn ook de toezichtarrangementen en de onderwijsresultaten te vinden. 
 
Corona 
In verband met de effecten van de coronacrisis zijn de leerresultaten van het schooljaar 2020/2021 geen 
betrouwbare graadmeter voor de onderwijskwaliteit. Bij de berekening van de driejaarsgemiddelden van 
de verschillende indicatoren blijven de resultaten van 2020/2021 dan ook buiten beschouwing.   
Uitgebreide informatie over de onderwijsresultaten en corona vindt u op de pagina 
Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs. 
 
Dit document bevat voor het bestand een korte omschrijving van de inhoud, gevolgd door tabellen met 
de naam en de omschrijving van de variabelen. Tevens zijn ook tabellen opgenomen met de waarden en 
omschrijvingen die bij die waarden horen. 
 
Alle bestanden zijn in ODS formaat beschikbaar. Deze bestanden zijn via dubbelklikken te openen in 
EXCEL.  
 
 
Uitkomsten onderwijsresultaten 
Bevat de onderwijsresultaten per onderwijssoort, gebaseerd op de indicatoren Onderwijspositie t.o.v. 
advies po, Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers. Daarnaast zijn ook gegevens 
opgenomen over Verschil SE-CE.  
 
Aantal records in bestand: 3.058 
 
Variabelen in bestand 
Variabele omschrijving 
Brin brin 
vestnr vestnr 
onderwijssoort onderwijssoort 
vergelijkingsgroep vergelijkingsgroep 
obopaf_nlln_19_20 Advies tov positie leerjaar 3 aantal leerlingen 2019/20 
obopaf_gem_19_20 Advies tov positie leerjaar 3 gemiddeld percentage 2019/20 
obopaf_nlln_21_22 Advies tov positie leerjaar 3 aantal leerlingen 2021/22 
obopaf_gem_21_22 Advies tov positie leerjaar 3 gemiddeld percentage 2021/22 
obopaf_nlln_22_23 Advies tov positie leerjaar 3 aantal leerlingen 2022/23 
obopaf_gem_22_23 Advies tov positie leerjaar 3 gemiddeld percentage 2022/23 
obopaf_gem_1920_2122_22
23 

Advies tov positie leerjaar 3 gemiddeld percentage 2019/20 - 2021/22 – 
2022/23 

obopaf_norm Advies tov positie leerjaar 3 norm 
obopaf_oordeel_1920_2122
_2223 

Advies tov positie leerjaar 3 kwalificatie 2019/20 - 2021/22 – 2022/23 

obdoor_nlln_18_19 Onderbouwsnelheid aantal leerlingen 2018/19 
obdoor_gem_18_19 Onderbouwsnelheid gemiddeld percentage 2018/19 
obdoor_napcg_18_19 Onderbouwsnelheid aantal apcg 2018/19 
obdoor_ninstroom_18_19 Onderbouwsnelheid aantal instromers 2018/19 
obdoor_nlln_19_20 Onderbouwsnelheid aantal leerlingen 2019/20 
obdoor_gem_19_20 Onderbouwsnelheid gemiddeld percentage 2019/20 
obdoor_napcg_19_20 Onderbouwsnelheid aantal apcg 2019/20 
obdoor_ninstroom_19_20 Onderbouwsnelheid aantal instromers 2019/20 
obdoor_nlln_21_22 Onderbouwsnelheid aantal leerlingen 2021/22 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo/beoordeling-leerresultaten-vo-2022-2023
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Variabele omschrijving 
obdoor_gem_21_22 Onderbouwsnelheid gemiddeld percentage 2021/22 
obdoor_napcg_21_22 Onderbouwsnelheid aantal apcg 2021/22 
obdoor_ninstroom_21_22 Onderbouwsnelheid aantal instromers 2021/22 
obdoor_gem_1819_1920_2
122 

Onderbouwsnelheid gemiddeld percentage 2018/19 - 2019/20 -2021/22 

obdoor_apcg_corf Onderbouwsnelheid correctie fractie apcg 
obdoor_instroom_corf Onderbouwsnelheid correctie fractie instroom 
obdoor_norm Onderbouwsnelheid norm 
obdoor_norm_na_cor Onderbouwsnelheid na correctie 
obdoor_oordeel_1819_1920
_2122 

Onderbouwsnelheid kwalificatie 2018/19 - 2019/20 -2021/22 

bbdoor_nlln_18_19 Bovenbouwsucces aantal leerlingen 2018/19 
bbdoor_gem_18_19 Bovenbouwsucces gemiddeld percentage 2018/19 
bbdoor_napcg_18_19 Bovenbouwsucces aantal opstromers 2018/19 
bbdoor_ninstroom_18_19 Bovenbouwsucces aantal apcg 2018/19 
bbdoor_nopstroom_18_19 Bovenbouwsucces aantal instromers 2018/19 
bbdoor_nlln_19_20 Bovenbouwsucces aantal leerlingen 2019/20 
bbdoor_gem_19_20 Bovenbouwsucces gemiddeld percentage 2019/20 
bbdoor_napcg_19_20 Bovenbouwsucces aantal opstromers 2019/20 
bbdoor_ninstroom_19_20 Bovenbouwsucces aantal apcg 2019/20 
bbdoor_nopstroom_19_20 Bovenbouwsucces aantal instromers 2019/20 
bbdoor_nlln_21_22 Bovenbouwsucces aantal leerlingen 2021/22 
bbdoor_gem_21_22 Bovenbouwsucces gemiddeld percentage 2021/22 
bbdoor_napcg_21_22 Bovenbouwsucces aantal opstromers 2021/22 
bbdoor_ninstroom_21_22 Bovenbouwsucces aantal apcg 2021/22 
bbdoor_nopstroom_21_22 Bovenbouwsucces aantal instromers 2021/22 
bbdoor_gem_1819_1920_2
122 

Bovenbouwsucces gemiddeld percentage 2018/19 - 2019/20 -2021/22 

bbdoor_apcg_corf Bovenbouwsucces correctie fractie opstroom 
bbdoor_instroom_corf Bovenbouwsucces correctie fractie apcg 
bbdoor_opstroom_corf Bovenbouwsucces correctie fractie instroom 
bbdoor_norm Bovenbouwsucces norm 
bbdoor_norm_na_cor Bovenbouwsucces norm na correctie 
bbdoor_oordeel_1819_1920
_2122 

Bovenbouwsucces kwalificatie 2018/19 - 2019/20 -2021/22 

ce_nvak_19_20 Examencijfers aantal leerlingen 2019/20 
ce_gem_19_20 Examencijfers aantal opstromers 2019/20 
ce_nlln_19_20 Examencijfers aantal apcg 2019/20 
ce_napcg_19_20 Examencijfers gemiddeld cijfer  2019/20 
ce_nopstroom_19_20 Examencijfers aantal vakken 2019/20 
ce_nvak_20_21 Examencijfers aantal leerlingen 2020/21 
ce_gem_20_21 Examencijfers aantal opstromers 2020/21 
ce_nlln_20_21 Examencijfers aantal apcg 2020/21 
ce_napcg_20_21 Examencijfers gemiddeld cijfer 2020/21 
ce_nopstroom_20_21 Examencijfers aantal vakken 2020/21 
ce_nvak_21_22 Examencijfers aantal leerlingen 2021/22 
ce_gem_21_22 Examencijfers aantal opstromers 2021/22 
ce_nlln_21_22 Examencijfers aantal apcg 2021/22 
ce_napcg_21_22 Examencijfers gemiddeld cijfer 2021/22 
ce_nopstroom_21_22 Examencijfers aantal vakken 2021/22 
ce_gem_1920_2021_2122 Examencijfers gemiddelde cijfer 2019/20 - 2020/21-2021/2022 
ce_apcg_corf Examencijfers correctiefactor opstroom 
ce_opstroom_corf Examencijfers correctiefactor apcg 
ce_norm Examencijfers norm 
ce_norm_na_cor Examencijfers norm na correctie 
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Variabele omschrijving 
ce_oordeel_1920_2021_212
2 

Examencijfers kwalificatie 2019/20 - 2020/21-2021/2022 

sece_nvak_19_20 Verschil SE-CE gemiddeld verschil 2019/20 
sece_gem_19_20 Verschil SE-CE aantal vakken 2019/20 
sece_nvak_20_21 Verschil SE-CE gemiddeld verschil 2020/21 
sece_gem_20_21 Verschil SE-CE aantal vakken 2020/21 
sece_nvak_21_22 Verschil SE-CE gemiddeld verschil 2021/22 
sece_gem_21_22 Verschil SE-CE aantal vakken 2021/22 
sece_gem_1920_2021_212
2 

Verschil SE-CE gemiddelde verschil 2019/20 - 2020/21-2021/2022 

sece_norm1 Verschil SE-CE norm 1 
sece_norm2 Verschil SE-CE norm 2 
sece_oordeel_1920_2021_2
122 

Verschil SE-CE kwalificatie 2019/20 - 2020/21-2021/2022 

berekend_oordeel berekend oordeel 
 
Waarden en omschrijvingen behorende bij variabele onderwijssoort 
Waarde Omschrijving 
0 onderbouw 
1 Vmbo b 
2 Vmbo k 
3 Vmbo (g)t 
4 Havo 
5 Vwo 
 
Waarden en omschrijvingen behorende bij variabelen obopaf_oordeel_,  
obdoor_oordeel_, bbdoor_oordeel_ en ce_oordeel_ 
Waarde Omschrijving 
1 Onder de norm 
2 Boven de norm 
 
Waarden en omschrijvingen behorende bij variabele sece_oordeel_ 
Waarde Omschrijving 
1 Zeer groot verschil 
2 Groot verschil 
3 Gering verschil 
 
Waarden en omschrijvingen behorende bij variabele berekend_oordeel 
Waarde Omschrijving 
1 Onvoldoende 
2 Onvoldoende, tenzij 
3 Voldoende 
9 Geen oordeel 
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