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Openstaande wijzigingsverzoeken
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Overzicht van de openstaande wijzigingsverzoeken doorstroommonitor, hierbij is een tweedeling gemaakt tussen 
reeds openstaande wijzigingsverzoeken en nieuwe, nog af te stemmen, wijzigingsverzoeken. Voor het indienen 
van nieuwe wijzigingsverzoeken kan gebruik gemaakt worden van onderstaand template.

Template voor issues/wensen:
Datum ** Datum van indienen

Indiener ** Sectoren (raden) en de contactpersoon

Huidige situatie ** Wat is het probleem in de huidige situatie?
** Voor wie is het een probleem?
** Wanneer gaat dit probleem optreden?

Gewenste wijziging ** Hoe ziet de gewenste wijziging eruit?
** Op welke onderwijssectorovergangen heeft de wijziging betrekking? 

Prioriteit ** Hoog, normaal of laag

Status <datum> ** Per overleg kort de stand van zaken en afspraken vastleggen

Het eerstvolgende wijzigingsnummer: 44

I: Openstaande wijzigingsverzoeken

Nummer 24

Datum 9 juni 2011 

Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe en Schoolinfo (namens VO-raad), Stefanie van Nes

Huidige situatie Op dit moment is het advies o.b.v. de score op de eindtoets onderdeel van de kubus PO-VO. 

Wenselijk is om dit aan te passen naar de score op de eindtoets zelf. Nu wordt er alleen een 

advies geleverd voor de Cito-Eindtoets* o.b.v. de omzettingstabel die opgenomen is in het 

specificatierapport. Naast het feit dat een vergelijking tussen advies o.b.v. de score van een 

eindtoets en plaatsing en vervolg in het VO ook voor andere eindtoetsen mogelijk zou moeten zijn, 

is de omzettingstabel van score op de Cito-Eindtoets naar advies ook aan verandering onderhevig. 

De verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen, berust nu bij de 

samensteller van de kubus maar zou bij de PO-Raad en VO-raad behoren. 

* Definitie Cito Eindtoets: "De Opleiding_Resultaat.Examencijfer van de Deelnemer binnen de 

Onderwijssector PO, waarbij de Opleiding_Resultaat.Examensoort gelijk is aan ‘CITO’"
Gewenste wijziging Opnemen score op een eindtoets i.p.v. advies o.b.v. de score op de Cito-Eindtoets

De wijziging heeft betrekking op de overgang PO-VO (inclusief overgang (V)SO).

Prioriteit Realisatie bij levering 2014 (HOOG)

Voorstel DUO De verantwoordelijkheid kan bij de PO- en VO-raad worden gelegd door hen de omzettingstabel te 
laten leveren aan DUO. Toetsgegevens kunnen niet geleverd worden. We gaan dan verder 
individualiseren en daardoor wordt de traceerbaarheid groter. Er loopt op dit moment een traject bij 
OCW voor leveringen op individueel niveau en daar wil DUO niet op vooruit lopen.

Status 27-03-2014 Akkoord, PO-raad levert de omzettingsregels voor de Citoscores en Drempelonderzoek 6-7-8. Het 
kenmerk wordt hiermee uitgebreid met een advies op basis van een eindtoets naast de Cito-toets.  
‘Advies volgens CITO’ wordt veranderd naar ‘Advies volgens Eindtoets’.

Status 21-10-2014 Wens is dat dit in de komende levering wordt meegenomen, met name om ook voor andere 
eindtoetsen de koppeling tussen advies o.b.v. de score van een eindtoets en plaatsing en vervolg 
in het VO mogelijk te maken.

Status 6-11-2014 De huidige oplossing is bereikt als compromis lijkt de beste oplossing zolang leveren op 
persoonsniveau niet mogelijk is. Wijzigingsverzoek aanhouden tot wijziging juridische kaders.

Status 11-12-2014 Voor de levering maart 2015 nog een keer op de huidige wijze, vanaf 2016 levering op eindtoets 
niveau, vanwege nieuwe eindtoetsen en nog onbekende conversie tabellen van deze toetsen. 
Straks minimaal 3 aanbieders eindtoets met 3 conversietabellen scores naar advies. Tabellen en 
aanbieders kunnen jaarlijks wijzigen waardoor levering op niveau eindtoets logischer is.

Status 26-02-2015 De reden om dit wijzigingsverzoek nog niet volledig door te voeren, zit hem in de hoeveelheid 
unieke regels (z.g.n. 1’tjes) die deze toevoeging met zich meebrengt. OCW maakt een besluit of 
een levering aan de sectorraden met daarin veel unieke regels wel of niet een probleem is.

Nummer 26

Datum 9 juni 2011 



Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe

Huidige situatie Op dit moment rapporteert de Eindtoets PO nog niet over de prestaties van leerlingen t.o.v. de 

referentieniveaus. Dat zal naar verwachting in een pilotvorm vanaf 2015 gebeuren (en ook worden 

opgenomen in BRON) en vanaf 2016 staande praktijk zijn. Wens is dus om in ieder geval vanaf 

2016 dit gegeven in de kubus op te nemen en als er al eerder pilotgegevens zijn, dan graag al 

eerder.  
Gewenste wijziging Prestaties van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen zoals in kaart 

gebracht met de Eindtoets PO en in het VO (met de rekentoets en via examens) en afgezet tegen 
de toelating en doorstroom in het VO. 

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal DUO kijken of het leveren van het deelnemerkenmerk te 
realiseren is.

Status 21-10-2014 Dit kan vanaf volgend jaar worden meegenomen. Dit jaar begint DUO met de registratie.

Status 6-11-2014 Voorstel is te komen tot een aparte levering studiesucces tussen DUO en PO/VO raad, dit 
vanwege een drietal voordelen:

1. Technisch: beter realiseerbaar en onderhoudbaar i.v.m. omvang huidige kubus.
2. Juridisch: door de huidige kubus niet met deze kenmerken uit te breiden wordt het risico 

op herleiden tot op persoonsniveau niet verder vergroot.
3. Governance: Studiesucces als apart te ontwikkelen informatiekubus zorgt ervoor dat 

discussie buiten de scope en projectstructuur van de doorstroommonitor plaats kan 
vinden. Wellicht wel te positioneren als SION project.

Status 11-12-2014 DUO onderzoekt twee mogelijkheden:
1. optie om dit kenmerk toe te voegen aan de bestaande kubus
2. optie voor een aparte kubus met koppelveld naar de PO-VO kubus

Aandachtspunt: zorgen dat referentieniveaus ook in 1Cijferbestand PO worden opgenomen. (PO-
Raad)

Status 26-02-2015 Dit verzoek kan nog niet ingewilligd worden. De gegevens zijn nog niet beschikbaar in de 1-
cijferbestanden.

Nummer 27

Datum 9 juni 2011 

Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe

Huidige situatie In specificatiedocument 1.0 is opgenomen dat de PO-Raad graag een rapportage Succes in het 

VO gerealiseerd ziet waarin het VO-advies en de score op de Eindtoets (samen met enkele andere 

relevante achtergrondkenmerken op leerlingniveau zoals geslacht en bekostigingsgewicht) 

gekoppeld wordt aan het behalen van het diploma in een schooltype VO (met de bijbehorende 

cijfers). Dit kenmerk is noodzakelijk om deze rapportage te realiseren. Op dit moment kan deze 

rapportage nog niet gerealiseerd worden omdat de gekoppelde gegevens pas in maart 2014 

voldoende betrouwbaar zijn voor het 3de schooljaar. Het 4de, 5de en 6de schooljaar is dus pas 

betrouwbaar in respectievelijk maart 2015, 2016 en maart 2017. Vanaf 2015 kunnen dus pas de 

eerste rapportages gerealiseerd worden (voor de leerlingen die het VMBO nominaal doorlopen) en 

is het opnemen van dit kenmerk in de kubus dus wenselijk.   
Gewenste wijziging VO Hoogste Diploma Niveau, nodig voor het rapport Succes in het VO

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal DUO kijken of het leveren van het deelnemerkenmerk te 
realiseren is.

Status 21-10-2014 Dit kan vanaf volgend jaar worden meegenomen. Dan hebben de eerste leerlingen het VO 
afgerond.

Status 6-11-2014 Voorstel is te komen tot een aparte levering studiesucces tussen DUO en PO/VO raad, dit 
vanwege een drietal voordelen:

1. Technisch: beter realiseerbaar en onderhoudbaar i.v.m. omvang huidige kubus.
2. Juridisch: door de huidige kubus niet met deze kenmerken uit te breiden wordt het risico 

op herleiden tot op persoonsniveau niet verder vergroot.
3. Governance: Studiesucces als apart te ontwikkelen informatiekubus zorgt ervoor dat 

discussie buiten de scope en projectstructuur van de doorstroommonitor plaats kan 
vinden. Wellicht wel te positioneren als SION project.

Status 11-12-2014 DUO onderzoekt twee mogelijkheden:
1. optie om dit kenmerk toe te voegen aan de bestaande kubus
2. optie voor een aparte kubus met koppelveld naar de PO-VO kubus

Status 26-02-2015 De reden om dit wijzigingsverzoek nog niet volledig door te voeren, zit hem in de hoeveelheid 
unieke regels (z.g.n. 1’tjes) die deze toevoeging met zich meebrengt. OCW maakt een besluit of 
een levering aan de sectorraden met daarin veel unieke regels wel of niet een probleem is.



Nummer 28

Datum 9 juni 2011 

Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe

Huidige situatie In specificatiedocument 1.0 is opgenomen dat de PO-Raad graag een rapportage Succes in het 

VO gerealiseerd ziet waarin het VO-advies en de score op de Eindtoets (samen met enkele andere 

relevante achtergrondkenmerken op leerlingniveau zoals geslacht en bekostigingsgewicht) 

gekoppeld wordt aan het behalen van het diploma in een schooltype VO (met de bijbehorende 

cijfers). Dit kenmerk is noodzakelijk om deze rapportage te realiseren. Op dit moment kan deze 

rapportage nog niet gerealiseerd worden omdat de gekoppelde gegevens pas in maart 2014 

voldoende betrouwbaar zijn voor het 3de schooljaar. Het 4de, 5de en 6de schooljaar is dus pas 

betrouwbaar in respectievelijk maart 2015, 2016 en maart 2017. Vanaf 2015 kunnen dus pas de 

eerste rapportages gerealiseerd worden (voor de leerlingen die het VMBO nominaal doorlopen) en 

is het opnemen van dit kenmerk in de kubus dus wenselijk.   
Gewenste wijziging VO Uitvaller, nodig voor het rapport Succes in het VO

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal DUO kijken of het leveren van het deelnemerkenmerk te 
realiseren is. De definitie van ‘Uitvaller’ moet scherper worden beschreven om de beoordeling van 
de haalbaarheid te bepalen.

Status 21-10-2014 Dit kan vanaf volgend jaar worden meegenomen. Dan hebben de eerste leerlingen het VO 
afgerond.

Status 6-11-2014 Voorstel is te komen tot een aparte levering studiesucces tussen DUO en PO/VO raad, dit 
vanwege een drietal voordelen:

1. Technisch: beter realiseerbaar en onderhoudbaar i.v.m. omvang huidige kubus.
2. Juridisch: door de huidige kubus niet met deze kenmerken uit te breiden wordt het risico 

op herleiden tot op persoonsniveau niet verder vergroot.
3. Governance: Studiesucces als apart te ontwikkelen informatiekubus zorgt ervoor dat 

discussie buiten de scope en projectstructuur van de doorstroommonitor plaats kan 
vinden. Wellicht wel te positioneren als SION project.

Status 11-12-2014 DUO onderzoekt twee mogelijkheden:
1. optie om dit kenmerk toe te voegen aan de bestaande kubus
2. optie voor een aparte kubus met koppelveld naar de PO-VO kubus

Status 26-02-2015 De reden om dit wijzigingsverzoek nog niet volledig door te voeren, zit hem in de hoeveelheid 
unieke regels (z.g.n. 1’tjes) die deze toevoeging met zich meebrengt. OCW maakt een besluit of 
een levering aan de sectorraden met daarin veel unieke regels wel of niet een probleem is.

Nummer 29

Datum 9 juni 2011 

Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe

Huidige situatie In specificatiedocument 1.0 is opgenomen dat de PO-Raad graag een rapportage Succes in het 

VO gerealiseerd ziet waarin het VO-advies en de score op de Eindtoets (samen met enkele andere 

relevante achtergrondkenmerken op leerlingniveau zoals geslacht en bekostigingsgewicht) 

gekoppeld wordt aan het behalen van het diploma in een schooltype VO (met de bijbehorende 

cijfers). Dit kenmerk is noodzakelijk om deze rapportage te realiseren. Op dit moment kan deze 

rapportage nog niet gerealiseerd worden omdat de gekoppelde gegevens pas in maart 2014 

voldoende betrouwbaar zijn voor het 3de schooljaar. Het 4de, 5de en 6de schooljaar is dus pas 

betrouwbaar in respectievelijk maart 2015, 2016 en maart 2017. Vanaf 2015 kunnen dus pas de 

eerste rapportages gerealiseerd worden (voor de leerlingen die het VMBO nominaal doorlopen) en 

is het opnemen van dit kenmerk in de kubus dus wenselijk.   
Gewenste wijziging VO Centraal Examencijfer, nodig voor het rapport Succes in het VO

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal DUO kijken of het leveren van het deelnemerkenmerk te 
realiseren is.

Status 21-10-2014 Dit kan vanaf volgend jaar worden meegenomen. Dan hebben de eerste leerlingen het VO 
afgerond.

Status 6-11-2014 Voorstel is te komen tot een aparte levering studiesucces tussen DUO en PO/VO raad, dit 
vanwege een drietal voordelen:

1. Technisch: beter realiseerbaar en onderhoudbaar i.v.m. omvang huidige kubus.
2. Juridisch: door de huidige kubus niet met deze kenmerken uit te breiden wordt het risico 

op herleiden tot op persoonsniveau niet verder vergroot.
3. Governance: Studiesucces als apart te ontwikkelen informatiekubus zorgt ervoor dat 



discussie buiten de scope en projectstructuur van de doorstroommonitor plaats kan 
vinden. Wellicht wel te positioneren als SION project.

Status 11-12-2014 DUO onderzoekt twee mogelijkheden:
1. optie om dit kenmerk toe te voegen aan de bestaande kubus
2. optie voor een aparte kubus met koppelveld naar de PO-VO kubus

Status 26-02-2015 De reden om dit wijzigingsverzoek nog niet volledig door te voeren, zit hem in de hoeveelheid 
unieke regels (z.g.n. 1’tjes) die deze toevoeging met zich meebrengt. OCW maakt een besluit of 
een levering aan de sectorraden met daarin veel unieke regels wel of niet een probleem is.

Nummer 30

Datum 9 juni 2011 (als onderdeel van specificatierapport 1.0)

Indiener PO-Raad, Marleen van der Lubbe

Huidige situatie In specificatiedocument 1.0 is opgenomen dat de PO-Raad graag een rapportage Succes in het 

VO gerealiseerd ziet waarin het VO-advies en de score op de Eindtoets (samen met enkele andere 

relevante achtergrondkenmerken op leerlingniveau zoals geslacht en bekostigingsgewicht) 

gekoppeld wordt aan het behalen van het diploma in een schooltype VO (met de bijbehorende 

cijfers). Dit kenmerk is noodzakelijk om deze rapportage te realiseren. Op dit moment kan deze 

rapportage nog niet gerealiseerd worden omdat de gekoppelde gegevens pas in maart 2014 

voldoende betrouwbaar zijn voor het 3de schooljaar. Het 4de, 5de en 6de schooljaar is dus pas 

betrouwbaar in respectievelijk maart 2015, 2016 en maart 2017. Vanaf 2015 kunnen dus pas de 

eerste rapportages gerealiseerd worden (voor de leerlingen die het VMBO nominaal doorlopen) en 

is het opnemen van dit kenmerk in de kubus dus wenselijk.   
Gewenste wijziging VO School Examencijfer, nodig voor het rapport Succes in het VO

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal DUO kijken of het leveren van het deelnemerkenmerk te 
realiseren is.

Status 21-10-2014 Dit kan vanaf volgend jaar worden meegenomen. Dan hebben de eerste leerlingen het VO 
afgerond.

Status 6-11-2014 Voorstel is te komen tot een aparte levering studiesucces tussen DUO en PO/VO raad, dit 
vanwege een drietal voordelen:

1. Technisch: beter realiseerbaar en onderhoudbaar i.v.m. omvang huidige kubus.
2. Juridisch: door de huidige kubus niet met deze kenmerken uit te breiden wordt het risico 

op herleiden tot op persoonsniveau niet verder vergroot.
3. Governance: Studiesucces als apart te ontwikkelen informatiekubus zorgt ervoor dat 

discussie buiten de scope en projectstructuur van de doorstroommonitor plaats kan 
vinden. Wellicht wel te positioneren als SION project.

Nb. Indien dit gegeven wordt geregistreerd kan het Schoolexamen sterk afwijken tussen scholen 
(vorm, moeilijkheidsgraad, etc.). Ligt hier niet het gevaar van de appels en peren?

Status 11-12-2014 DUO onderzoekt twee mogelijkheden:
1. optie om dit kenmerk toe te voegen aan de bestaande kubus
2. optie voor een aparte kubus met koppelveld naar de PO-VO kubus

Status 26-02-2015 De reden om dit wijzigingsverzoek nog niet volledig door te voeren, zit hem in de hoeveelheid 
unieke regels (z.g.n. 1’tjes) die deze toevoeging met zich meebrengt. OCW maakt een besluit of 
een levering aan de sectorraden met daarin veel unieke regels wel of niet een probleem is.

Nummer 22

Datum 12-7-2013

Indiener MBO-raad Pierre Veelenturf, HBO-raad Henk Bönhke?

Huidige situatie In de levering van december 2013 zijn de HO-HO (gecorrigeerd van VO-VLG) en MBO-HBO kubus 
niet geleverd op instellingsniveau, omdat ze nog niet gebruikt worden.

Gewenste wijziging HO-HO en MBO-HBO kubus ook leveren op instellingsniveau

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO Urgentie wordt aangegeven door de betreffende indiener en DUO heeft niet vernomen dat hier op 
dit moment behoefte aan is.

Status 27-03-2014 Voor de MBO-HBO kubus gaat DUO leveren op instellingsniveau.
Voor de HO-HO kubus gaat VSNU kijken of er een wens ligt om deze om instellingsniveau te 
ontvangen.

Status 06-11-2014 Ongewijzigd

Status 26-02-2015 Ongewijzigd

Nummer 23

Datum 26-6-2013



Indiener VSNU, Petra Pieck

Huidige situatie In de levering van december 2013 is het deelnemerkenmerk WO Februari Staker niet opgenomen. 

Zie issue 18.
Gewenste wijziging Opnemen deelnemerkenmerk VLG Februari Staker in de VO-VLG kubus indien het gegeven 

betrouwbaar is.

Prioriteit Normaal

Voorstel DUO De data is onbetrouwbaar op dit moment.

Status 27-03-2014 Zodra de data bij DUO betrouwbaar is, dan kan gekeken worden naar het leveren van het 
kenmerk. Op welke termijn dit is, is niet bekend.

Status 06-11-2014 Ongewijzigd

Status 26-02-2015 Ongewijzigd

nummer 41

Datum 21 oktober 2014

Indiener PO-Raad en VO-raad en Schoolinfo

Huidige situatie Uitstroomprofiel is een nieuw kenmerk in BRON en is nog niet opgenomen in de huidige levering. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 is deze beschikbaar in BRON en is het gewenst om dit toe te voegen 
aan de kubus.
Deze kenmerken zijn nodig om de doorstroom van en naar het VSO verder te specificeren.

Gewenste wijziging Kenmerken uitstroomprofielen (waarden: arbeidsmarktgericht, dagbesteding, vervolgonderwijs) 
toevoegen aan de PO/VO kubus en aan de VO/VLG kubus.

Prioriteit Hoog

Status 6-11-2014 Zodra het kenmerk in 1 cijferbestand beschikbaar komt vanuit BRON en kwaliteit is afdoende dan
kan het kenmerk toegevoegd worden. Lijkt Technisch van aard en binnen de juridische kaders te 
passen (check Willemijn).

Status 11-12-2014 Aandachtspunt: zorgen dat het kenmerk ‘Uitstroomprofiel’ ook in het 1Cijferbestand PO
(1CijferWEC) wordt opgenomen. (PO-Raad)

Status 26-02-2015 Ongewijzigd

nummer 42

Datum 21 oktober 2014

Indiener PO-Raad en VO-raad en Schoolinfo

Huidige situatie Toelaatbaarheidsverklaring is een nieuw kenmerk in BRON en is nog niet opgenomen in de 
levering. Vanaf schooljaar 2014-2015 is deze beschikbaar in BRON en is het gewenst om dit toe te 
voegen aan de kubus.
Deze kenmerken zijn nodig om de doorstroom van en naar het SO en VSO verder te specificeren. 
Bij het meten van succes van de doorstroom naar V(S)O kan het wel/niet hebben van een 
toelaatbaarheidsverklaring van belang zijn.

Gewenste wijziging Kenmerk toelaatbaarheidsverklaring toevoegen aan de PO/VO kubus en aan de VO/VLG kubus.
Hiervan willen het volgende weten:
Van alle uitgestroomde deelnemers in BaO, SBO, SO en VSO of zij een toelaatbaarheidsverklaring 
hebben gehad, het bekostigingsniveau (1, 2 of 3) en de duur van de periode dat de 
toelaatbaarheidsverklaring was afgegeven. 
Van alle uitgestroomde deelnemers in BaO, SBO, SO en VSO of zij in het jaar van uitstroom een 
toelaatbaarheidsverklaring hebben gehad, het bekostigingsniveau en de duur van de periode dat 
de toelaatbaarheidsverklaring was afgegeven.

Prioriteit Hoog 

Status 6-11-2014 Zodra het kenmerk in 1 cijferbestand beschikbaar komt vanuit BRON en kwaliteit is afdoende dan 
kan het kenmerk toegevoegd worden. Lijkt Technisch van aard en binnen de juridische kaders te 
passen (check Willemijn).

Status 11-12-2014 Aandachtspunt: zorgen dat het kenmerk ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ ook in 1Cijferbestand PO 
(1CijferWEC) wordt opgenomen. (PO-Raad)

Status 26-02-2015 Ongewijzigd

II: Nog af te stemmen wijzigingsverzoeken

Leeg


